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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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Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

(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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GİRESUNDA 
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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

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!!!
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Palyatif Bakım
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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)
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(Yazısı Sayfa 5'te)
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(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

PSİKOLOJİK SORUNLARIN 
ARTMA SEBEBİ: 

ŞÜKRETMEYİ UNUTMAK

(Yazısı Sayfa 3’te)

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 
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MÜMTAZ'IN YAZISI: 
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SİYASETÇİLERİN
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OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER
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BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler
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BİR KISSA, 
BİN HİSSE...
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Mine Çakırmelikoğlu 
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Gülşah 
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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 
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EKMEĞİ ASKIYA 
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GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA
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Palyatif Bakım

(Sayfa 4’te)

KALBLERİMİZ 
BUZ TUTMUŞ

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
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SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
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                            GÜNEŞ BATMADI
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HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
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Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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YATAĞI MARDİN! VE 
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GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
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Yaşanılan Problemler
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FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU
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“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”
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Palyatif Bakım
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Ahmed ÇITLAKOĞLU

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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YAKUP ÇUKUR
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SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
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(Emeklilikte Yaşa 
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SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
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SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 
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VE ÇOCUK
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VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
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Palyatif Bakım

GiDEN iLK LiMAN GiRESUN’DA MI?
DUNYADA MANZARAYA KURBAN

Türkiye’de sadece 
Giresun Limanı’n-

daki siloların manzara 
bahanesiyle yıkıldığı iddia 
ediliyor. Bu konuda diğer 
illerin limanlarına verilen 
hakkın Giresun Limanı’na 
çok görülmesine akıl 
sır erdirilemezken, bu 
uygulamanın dünya liman 
tarihinde de yaşanmadığı 
dile getiriliyor.  

n SAYFA 3’TE

BUFAP’tan 
örnek hamle

n 2’DE

Batlama Vadisi ilçe yapma 
komitesi dün AK Parti il 
başkanlığını ziyaret ede-

rek partinin 3 önemli kurmayın-
dan imza desteği aldı.

Komitenin lider isimlerin-
den Şaban Durmuş, yörenin 
kalkınması için ilçe kurmak 
istediklerini anlatırken, komite 
sözcüsü Hakan Cenger, ilgi ve 

alakaları için il başkanı Kenan 
Tatlı, merkez ilçe başkanı 
Mehmet Başer  ve Kadın 
Kolları Başkanı Berrin Aydın’a 
teşekkür etti.

Batlama Vadisi’nin ilçe 
olmasının Giresun’a da fayda 
getireceğini belirten Tatlı, “Ben 
bu vadimizin her geçen gün 
yanındayım. Elimizden geleni 

yapacağız” dedi. 
Başer ise komiteyi kutlaya-

rak, “Üzerime düşeni yapaca-
ğım” dedi. 

Kadın Kolları başkanı Berrin 
Aydın ise komiteye yakın ilgisi 
nedeniyle taktir aldı ve tam 
destek verdi. Daha sonra Tatlı, 
Başer ve Aydın ayrı ayrı imza 
verdiler. Haber: Hakan çelebi

Tatlı, Başer ve Aydın’dan Batlama ilçesi için tarihi imza desteği geldi

BATLAMA iCiN iMZA YAGMURU
ARALIKSIZ DEVAM EDiYOR

AK Parti İl Başkanı Kenan TATLIAK Parti Kadın Kolları Başkanı Berrin AYDIN Esma BETÜL AKIRMAK
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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

31 Mart 
2022 Salı www.giresungundem.com

DİN EĞİTİMİNDE 
AİLE ÇOK ÖNEMLİ

Aile toplumun temel taşıdır. 
Aile sağlamsa toplum da sağ-
lam demektir. Bunu bilen kötü-
lük şebekeleri toplumu ifsad et-
meye önce aileden başlıyorlar. 
Gerek Tv programları, filmler, 
diziler, gerekse sosyal medya 
mecralarında aileyi ifsad edici 
içerikler çok bulunuyor. Bunlar 
çocuklarımızı ve gençlerimizi 
zehirliyor. Maalesef ailelerde 
de duyarlılık ve seçicilik olma-
yınca, çocuklarımız teknoloji 
bağımlısı olunca  gözümüzün 
önünde kayıp gidiyor. On-
dan sonra da söz dinlemez, 
asi evlatlardan yakınıyoruz. 
Merhametsiz, bencil, sevgisiz, 
ağzı bozuk(argo ve küfürlü ko-
nuşmalar) bir nesilden şikayet 
ediyoruz. Şikayet ediyoruz ama 
bu çocuklar gökten inmedi. Bu 
toplumda ve bu eğitim sistemi 
içinde bizim ellerimizle yetişti. 
Şikayete hakkımız var mı? Biz 
nerede yanlış yaptık da böyle 
oldu diye şapkamızı önümüze 
koyum düşünmemiz lazım.

Bakınız geçenlerde sokakta 
yürürken bir olaya şahit oldum. 
Bir amca ortaokul çağlarında 
bir çocuğa “kızım bir bakar 
mısın?” diye seslenince 
çocuk, “amca ben kız değilim” 
demesin mi? Ben de şaşırdım 
amca haklıydı. Zira çocuk kız 
çocukları gibi saçlarını uzatmış 
ve de bağlamıştı. Vahim bir 
tablo. Düşündüm düşündüm ve 
düşündüm. Yahu nasıl oluyor 
da bu yavrumuzun ailesi buna 
müsaade ediyor diye düşün-
düm. Bir erkek çocuğu kız 
çocuğu gibi yetişiyor. Üstelik bu 
ebeveyninin elleriyle oluyor. Ya-
rın bunlardan kaynaklı sapkın-
lıklar ve başka sorunlar ortaya 
çıkınca dövünecek ama nafile.

Bugün toplumda ortaokul 
lise çağlarında gençlere bir 
bakıyoruz, erkek mi kız mı ayırt 
edemiyoruz. Saçları uzun ve 
bağlanmış hatta toka takılmış, 
kulaklar küpeli erkekler! görü-
yoruz sokaklarda. Buna mu-
kabil erkek gibi giyinen, erkek 
gibi davranan sin-kaflı küfreden 
kızlar da çoğalıyor. Özellikle 
okullarımızda durum iç açıcı 
değil. Bu kadar özgürlük de 
fazla sanırım. Serbest kıya-
fet diye gençlerimizin haline 
bakar mısınız. Neredeyse tayt 
giyerek okula gelecekler. Saç 
sakal birbirine karışmış, eşof-
manla okula gelen  öğrencileri 
görüyoruz. Artık bu işe bir çeki 
düzen vermek lazım. Gerek 
aileler gerekse eğitimcilerimiz 
ve diğer yetkililerimiz bu acayip 
duruma el atmalı.

Diğer taraftan eğitim nok-
tasında ailelerimizin madde-
ci-dünyevi düşündüklerine ka-
niyiz.  Dinden, din eğitiminden 
uzak bir eğitim anlayışı hakim. 
Şöyle ki: Bir zamanlar  bu 
memlekette 5. sınıfı bitirmeyen 
bir öğrencinin Kur’an öğren-
mesi yasaktı. Müftülüklerimiz 

tarafından camilerimizde yaz 
kursları açılıyor fakat buraya 
öğrenci kaydında işte böyle bir 
yaş sınırı vardı. Şimdi her şey 
serbest ama bu sefer de gerek-
li rağbet yok.

Bakınız bugün bir müs-
lüman talep etmesi halinde 
resmi olarak 24 saat devlet 
eliyle/müftülüklerimiz kana-
lıyla Kur’an-ı Kerim öğrene-
bilir, diğer dini bilgileri alabilir. 
Herhangi bir yasal engel yok. 
Lakin toplumda milyonlarca 
Kur’an okuması bilmeyen insa-
nımız var, dini bilileri çok yavan 
milyonlar var, normalde sıraya 
girmeleri lazım din öğrenmek 
için. Ancak bu noktada da 
yeterli ilgi yok.  

 Diğer taraftan okullarımızda  
İmam Hatip Liseleri dışında  
da din eğitimi imkanı verildi. 
Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi dersleri dışında seçmeli 
de olsa Kur’an-ı Kerim, Pey-
gamberimizin Hayatı ve Temel 
Dini Bilgiler dersleri konuldu. 
Ancak gel gör ki okullarımızda 
bu dersler ilgi beklenenin çok 
altında. Velilerimiz duyarsız. 
Velilerimizin çoğu sınav mer-
kezli düşünüyor ve kendince 
çok daha faydalı! olacak, 
sınavlarda soru çıkacak olan 
başka dersleri seçiyorlar veya 
seçtiriliyorlar.  

Özetle söyleyecek olursak. 
Eğitim ailede başlar ailede 
biter. Okullar eğitimin sadece 
bir ayağıdır. Bu sebeple AİLE 
de bir OKUL  olarak görülmeli. 
Bizim ebedi hayatımız ahireti-
miz  için DİN ihmal edilmemeli-
dir. Din eğitimin içinde mutlaka 
olmalı. Eğitim BESMELELİ 
olmalı. Ders kitaplarımız 
BESMELE ile başlamalı Yüce 
Rabbimiz son vahyi Kur’an’ına 
“YARATAN RABBİNİN ADI İLE 
OKU!” diyerek başladı. Bu şu 
demek: Tüm okumalarınız Al-
lah’lı olsun, besmeleleli olsun. 
Allah’tan bağımsız bir ilim ola-
maz. Olmamalı. Zira tüm ilimler 
O’nun eseridir, O’nu anlatır. Bu 
sebeple ders kitaplarımızdaki 
Allah’ı yok sayan sözde bilim-
sel  ifadeler ayıklanmalı.

Birileri küçük yaşta çocukla-
rımızın Kur’an öğrenmesinden, 
hafızlık yapmasından fena 
rahatsız oluyor. Olsun. Olmalı 
zaten. Ama müslüman asla 
rahatsız olamaz. Olmamalı. 
Müslüman din eğitimi ve öğre-
timi noktasında şuurlu olmalı, 
geleceğimiz olan yavrularımızı 
geleceğe hazırlamalı. Bu se-
beple çocuğunun okul derslerini 
takip etmeli, arkadaşları kim 
bilmeli, küçük yaşta-en azından 
ortaokul bitene kadar- kesinlikle 
cep telefonu almamalı. Çocuk-
larımız televizyon, cep telefo-
nu, tablet ve bilgisayarın esiri 
olmamalı. Bir sınır konulmalı. 
Kontrol olmalı. “Saldım çayıra 
mevlam gayıra” anlayışı ile 
çocuk yetiştirilmez.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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PSİKOLOJİK SORUNLARIN ARTMA SEBEBİ: 
ŞÜKRETMEYİ UNUTMAK 

Ne yazık ki toplumu-
muzun ruh sağlığı 

bozuk. 
Kanaatim odur ki toplu-

mun ruh sağlığının bozulma 
sebebi insanların manevi-
yattan uzaklaşmış olmala-
rıdır. Maneviyattan uzakla-
şınca şükür duygusu azalır 
ve “şükretmek” unutulur. 
Şükretmek unutulunca da 
psikolojik sorunlar artmaya 
başlar. 

İnsan şükretmeyi unuttu-
ğunda elindekilerle yetinme-
meye ve hep daha fazlasını 
istemeye başlar. Bunun için 
de çok daha fazla çalışma 
gereği duyar. Bir süre sonra 
her şeye sahip olma iste-
ğinin verdiği yoğunluğu ve 
yükü kaldıramaz. Sonucun-
da da ruh sağlığında bozul-
malar meydana gelebilir. 

Halbuki bunun çözümü 
çok basittir: “Elimizdekilere 
şükretmek ve elimizdekiler-

le mutlu olmayı bilmek” 
Herkes kendi yaşamında 

mutlu olabileceği bir şeyler 
bulabilir. Zira mutlu olunabi-
lecek bir şeyler muhakkak 
vardır. Önemli olan yaşamı-
mızı başkalarının yaşamıyla 
kıyaslamak değil, yaşa-
mımıza kalp gözümüzle 
bakabilmektir. 

İnsan her şeye sahip ola-
maz. Elde edemediğimiz, 
ulaşamadığımız şeyler için 
üzülmeyi bırakmamız ve 
hayatımızda sahip oldukla-
rımız içinde mutlu olunabile-
cek şeyleri bulmamız gerek. 

Yoksa elde edemedi-
ğimiz, ulaşamadığımız 
şeyler için üzülmeyi bırak-
madığımız sürece toplum 
psikolojisinde bir iyileşme 
olmayacak, antidepresanla-
ra duyulan ihtiyaç daha da 
artacaktır. Depresyon daha 
fazla görülen bir psikolojik 
rahatsızlık olacaktır.
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Karadeniz Bölgesi’nde 
çok sık rastlanan top-
rak kayması olaylarına 

bir yenisi de Giresun Merkez’e 
bağlı Boztekke Köyü de eklendi.

Boztekke Köyü 207 Nolu 
gurup yolu (Boztekke Köyü, Darı 
Köyü, Yaykınlık Köyü, Bektaş 
Yaylası Yolu) üzerinde yaşanan 
toprak kayması olayından dolayı 
asfalt yolun bir tarafında yükselti 
oluşurken, bir tarafında da ciddi 
derecede çökmeler gözleniyor.

Boztekke Köyü Cami Ma-
hallesi’nde bir viraja denk 
gelen bölgedeki toprak kayması 
olayından dolayı yolda yaşanan 
yapısal bozuklukları; özellikle bu 
viraja biraz hızlı giren sürücüler 
fark etmekte zorlanıyor ve kaza 
tehlikesi atlatıyorlar.

Yoldaki çökmeler için her-
hangi bir trafik uyarı işaretinin 

olmadığı bölgede ciddi hasarlı 
ya da yaralanmalı kazalar 
yaşanabilecek olması endişe 
yaratırken, bu bölgedeki asfal-
tın daha önceki toprak kayma-
larından dolayı yakın bir tarihte 
tamirat yapılarak asfaltlandığı 
dikkat çekiyor. Devam eden 
yol çökmeleri ise yapılan bu 
çalışmaların işe yaramamasına 
yol açıyor.

Boztekke Köyü Cami Mahal-
lesi’nde yaşayan vatandaşlar-
dan aldığımız bilgiye yaklaşık 50 

yıl önce patika bir yol olan asfalt 
yolun bu bölümünde su kaynağı 
olduğundan dolayı yolda çökme-
ler ve toprak kaymaları yaşanı-
yor. Daha önceden mühendisler 
tarafından incelenen bu bölge 
afet alanı ilan edilmiş ancak 
yıllardır devam eden bu sorunun 
çözümü için ise kalıcı bir çare 
henüz bulunamamış.

Ayrıca bu bölgenin hemen 
aşağısındaki bazı evlerin güven-
lik gerekçesiyle boşaltıldığı da 
öğrenilen bilgiler arasında. Ya-

şanan bu toprak kayması ve yol 
çökmeleri için yetkili kurum ve 
kişilerin bir an evvel bu bölgede 
teknik inceleme başlatmaları ve 
güvenlik önlemlerini bir an önce 
alması gerekiyor.

Giresun İl Genel Meclisi’nin 
2020 Yılı Temmuz ayı toplan-
tısında yol çökmesi yaşanan 
bu bölge için önerge verilmişti. 
Bu konu hakkında şu bilgilere 
ulaşıldı:

“İl Genel Meclis üyesi Musta-
fa Yıldız ve arkadaşları tarafın-
dan müşterek imzalı İl Genel 
Meclis Başkanlığı’na verilen 
önergede; İlimiz Boztekke Köyü 
207 Nolu gurup yolu (Boztek-
ke Köyü, Darı Köyü, Yaykınlık 
Köyü, Bektaş Yaylası Yolu) üze-
rinde Cami Mahallesi Mevkii’nde 
yol üzerinde çökmeler meydana 
geldiği ile ilgili Afet Erozyon 
Kontrol Komisyonunca hazırla-
nan raporun görüşülmesi.”

BOZTEKKE’DE YOL COKMESi
Giresun Merkez’e bağlı Boztekke Köyü’nü sahile bağlayan ana yolda uzun zamandır 

yaşanan yol çökmesi bu yolu kullanan sürücüler ve civardaki evler için tehlike saçıyor.
Haber : Fatma Bulduk Uğurlu

Bu konuda tüm 
partilerden destek 
isteyen bazı esnaf-

lar, “Seka gitti. Şimdi Liman 
gidiyor. Liman etrafında man-
zarayı bozacak dalçık projesi 
de iptal edilmedi. Gümrük Bi-
nası hala orada duruyor. Bu 
adalet mi acaba?. 16 ilçede 
böyle silolar gibi manzarayı 
bozan yüzlerce 
fabrika ve bina 
var. Bu ihaleyi 
de CHP yapma-
dı. AK Parti’nin 2 
milletvekili sayın 
Cemal Öztürk 
ve sayın Sabri 
Öztürk bu limanı 
çalıştırmak için 
siyasi gelecek-
lerini ortaya 
koydu. Bu 2 vekil 

şayet milletvekili listesine gi-
remezse bu liman yüzünden 
olabilir.2 milletvekilinin gücü 
dahi bu limanı çalıştırmaya 
yetmiyorsa bu işin arkasında 
kimler var. Hesapları nedir?. 

Milli iradeye saygı için bu 
2 milletvekilinin liman konu-
sunda ki fikirlerine niye saygı 
duyulmadı. Giresun insanı 

bu 2 milletvekiline rekor oy 
verdi. Manzara bahanesiyle 
dünyada liman kapatıp ülke 
ekonomisinin geleceğini yok 
eden bir düşünce doları dü-
şürebilir mi?. Bu firma buraya 
rekor yatırım yaptı. Şimdi be 
tesis sökülürse israf olmaya-
cak mı?” diye sordular. 

Haber: Mustafa Cici

Giresun’un Espiye 
ilçesinde Çoruh 

Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) 
yetkilileri, mahalle ve köy 
muhtarlarıyla toplantıda 
bir araya geldi. Müftülük 
salonunda yapılan toplan-
tıda muhtarlar, mahalle ve 
köylerindeki talep ile istekle-
rini yetkililere iletti.

Çoruh EDAŞ Espiye 

Yöneticisi Zekeriya Yıldırım, 
2022 yılı öncesi ilçe gene-
linde yapılacak yatırım ve 
bakım onarım çalışmalarıyla 
ilgili muhtarları bilgilendirdi.

Yıldırım, muhtarların istek 
ve taleplerini aldıklarını ve 
gerekli çalışmalar için çaba 
gösterdiklerini aktardı.       

Haber - Resim: 
GİRESUN (AA)

GiDEN iLK LiMAN GiRESUN’DA MI?
DUNYADA MANZARAYA KURBAN

Espiye’de Çoruh EDAŞ yetkilileri 
muhtarlarla bir araya geldi
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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tedbiri elden bırakmama hususunda 
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“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
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göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
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gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
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iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.
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yonunda toplandığı belirtildi.
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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    
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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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Erbakan Hocamızla birlikte 
geçen bir ömür!..

1975 yılından Fazilet 
Partisi kapatılıncaya 
kadar Millî Görüş 

Mektebi ve Hizmet Kervanında 
talebe ve nefer olma şerefine 
nail olmuş bir fânî olarak, rah-
metli Hocamızın bâkî âleme 
irtihalinin sene-i devriyesi 
münasebetiyle ve ruhunun şad 
olmasına vesile olması düşün-
cesiyle işte birkaç anekdot: 

Rahmetli Erbakan Hocamı-
zın hitabetteki ustalığı, keskin 
zekâsı, hazırcevaplığı, nükteli, 
hicivli konuşmaları (seven ve 
sevmeyen) herkesim tarafın-
dan tartışmasız kabul gör-
müştü. Basit hadiseleri dahi 
çok güzel süsleyerek takdim 
ederdi… 

- Millî Görüş döneminde 
özellikle 1990 yılları öncesinde 
seçimlerde aday olmak; seçilip 
makam ve mevki elde etmek 
için değil, adaylığı vesile kılıp 
kapı kapı dolaşıp davayı anlat-
mak içindi…

- 1976-77 yıllarında, bir gün 
Genel Merkezde, saat 24… 
Gecenin geç saati olması-
na ve günün yorgunluğuna 
rağmen herkes pür dikkat 
Erbakan’ı dinliyor. Hocamız 
Kunut Duasının manasını 
açıklıyor… Birlikte olduğumuz 
emekli bir müftümüze; “Bunları 
bize sizler şimdiye kadar niçin 
anlatmadınız?” diye sordu-
ğumda, müftünün (esprili) 
cevabı: “Bizler de bilmiyorduk 
ki!” olmuştu. (Kunut Duasının 
manasını o günden sonra baş-
ka bir yerde o günkü anlamda 
dinleme fırsatını da maalesef 
bir daha pek bulamadık!)

- Yıl 1987. Milletvekili genel 
seçimleri… Mitinglerin ilan 
edilen saatte yapılması zor… 
Araya programda olmayan 
konuşmalar giriyor. Hocamızın 
kimseyi kırmak istemeyen bir 
nezaket anlayışı var! Giresun 
mitingini vaktinde yapabilmek 
için Hocamızı Rize’de karşıla-
maya gidiyoruz… Yol boyunca 
ilçelerde büyük kalabalık 
Hoca’nın yolunu kesiyor… 
Hocamız ise konuşmaya 
başladığında 30-40 dakikadan 
önce mikrofonu bırakmıyor! Bu 
gidişle Giresun’daki programa 
zamanında yetişemeyeceğiz... 
Milletvekili adayı sıfatıyla; 
“Hocam, sizler bir selamla-
ma konuşması yapsanız da 
diğer hatipler devam etse 
olmaz mı?” dediğimde, “Ya 
hiç konuşmayacaksın ya da 
konuşmaya başlayınca bir 

meseleyi tam anlatacaksın” 
cevabıyla karşılaşıyoruz… Bu 
sözün sırrını ancak yıllar sonra 
anlayabilmiştik. Önemli olan 
konuşmak değil, topluma ve 
muhatabına bir şeyler anlata-
bilmek! Esasında Hocamızın 
genelde söz ve projeleri hep 
zamanla daha iyi anlaşılmıştır. 
Bu da Erbakan Hoca’nın ufku-
nun ne kadar geniş olduğunu 
göstermektedir. 

- Erbakan Hocamızın bu-
lunduğu ortamda, pek soru so-
ran olmazdı. Diğer bir ifadeyle 
soru sorma cesareti gösteren 
pek olmazdı! Çünkü Hocamız 
“teklif mükellefiyet gerekti-
rir” der, soru sorana o anda 
vazife verirdi. Vazife almaktan 
kaçınanlar da soru sormaya 
cesaret edemezlerdi. Âcizane 
teşkilat vazifesini yapanlardan 
olarak, soru sormaktan da 
çekinmezdim. MKYK toplantı-
sında bir gün, ikinci defa söz 
almamak için, yanımda oturan 
emekli albay bir ağabeyimize 
“albayım, şu mes’eleyi siz so-
rar mısınız” dediğimde, albay 
ağabeyimizin söze başlarken 
ilk cümlesi: “Ahmed Bey diyor 
ki…” İşte, Erbakan Hoca’nın 
bulunduğu ortamda soru sor-
manın zorluğu!

- Erbakan Hoca’nın ideali, 
iktidara gelerek Milletimize 
ve insanlığa hizmet etmekti. 
Parti çalışmalarını bu mak-
satla yapardı. Bir parti eğitim 
toplantısında bu düşüncesini 
şöyle özetliyordu: “İktidara 
gelebilmek için Demokrasi 
sisteminde ‘parti kuracaksın 
ve en fazla rey alarak iktidara 
geleceksin’ kaidesini koy-
muşlar. Bu sebeple bizlerde 
burada en fazla nasıl rey 
alabileceğimizi ve parti ça-
lışma usulünü konuşuyoruz. 
Bizim particiliğimizin esası 
budur! Şayet deselerdi ki ‘en 
yüksek atlayan iktidara gele-
cek’; bugün bizler de burada 
yüksek atlama talimi yapmış 
olacaktık…

*
Erbakan Hocamızı fâni 

alemden bâki âleme irtihali-
nin 10. sene-i devriyesinde 
rahmetle, minnetle, şükranla 
ve dualarla yâd ediyoruz.

Allah rahmet eylesin, mekâ-
nı cennet, makamı âlî olsun!

*
“Namaz dinin direği, Cihad 

ise zirvesidir. Biz siyaset değil 
cihad yapıyoruz.” (Prof. Dr. 
Necmeddin Erbakan)

BUFAP’TAN ORNEK HAMLE
BUFAP (Bulancak Farkındalık Platformu) gönüllüleri daha çok vatandaşa ulaşmak için Bulancak’ta platformun bilgilerinin 
yer aldığı broşürleri dağıttı.Bu örnek çalışma taktir aldı ve iz bıraktı. Her ilçede BUFAB gibi yapıların kurulması bekleniyor

BUFAP Kurucu Gönüllü-
sü ve Gönüllü Giresun 
Koordinatörü Taha Tarı 

Türkiye’nin birçok şehrinde ve 
Giresun genelinde her ilçede, 
her mahallede, her kasabada 
BUFAP gönüllüsü olmasını 
istediklerini belirterek, “BUFAP 
gönüllülerimizin varlığı ve des-
teği bize güç veriyor.” dedi.

Tarı; “3 yıllık süreçte BUFAP 
olarak vatandaşlara her konuda 
destek olmayı amaç edindik. 
Platformumuzda 700’den fazla 
gönüllümüz mevcut. Gönüllü 
sistemini güçlendirerek kapa-

sitemizi artırıp hazırlıklarımızı 
sonuna kadar sürdürmek istiyo-
ruz. İnşallah bu sayıyı artıra-
cağız. 81 ilimizde gönüllümüz 
olmasını istiyoruz. Her ilçede, 
her mahallede, her kasaba-
da mutlak gönüllümüz olsun 
istiyoruz. BUFAP gönüllülerimi-
zin varlığı ve desteği bize güç 
veriyor. Hepsine çok teşekkür 
ediyoruz.” diye konuştu.

BUFAP hakkında açıkla-
malarını sürdüren Tarı; “Bizler 
daha yaşanılabilir bir çevre için 
taşın altına elini koyan gönül-
lüleriz. Geçen 3 yıllık süreçte 

çalışmalarımızı en-
gellilerimizin, vatan-
daşlarımızın sorun-
larına ve isteklerine 
çözümler bulmak 
için gerçekleştirdik, 
gerçekleştirmeye de 
devam edeceğiz.

Broşür dağıtır-
ken bizleri güler 
yüzle karşılayan 
vatandaşlarımıza ve 
etkinliğimizde emeği 
olan herkese çok 
teşekkür ederiz.” 
dedi.

BUFAP tarafın-
dan gerçekleştirilen 
etkinliğe BUFAP Gö-
nüllü Başkanı Gök-
han Özcan, Halkla 
İlişkilerden Sorumlu 
Gönüllü Başkan Yar-
dımcısı Ebru Nizam, Engelliler, 
Gençlik ve Hayvan Politika-
larından Sorumlu Gönüllü 
Başkan Yardımcısı Emre Can 
Kızıltaş, Koordinatörler Taha 
Tarı, Gamze Demirel, Nazile 
Özyılmaz, Sevgican Güner, 
Giresun Gönüllü Başkanı Ah-

met Özyılmaz, Giresun Merkez 
Gönüllü Başkanı Ahmet İşcan, 
Samsun Atakum Gönüllü Baş-
kanımız Yasin Reha Kısacık ve 
Gönüllüler Gülfem Dağ Yaman, 
Merve Öksüz, Hacer Aktaş, 
Gürhan Eriş, Nur Hilal Koç, 
Fatma Çatal katıldı..

Haber: Hakan ÇELEBİ

Artvin, Giresun, Gümüş-
hane, Ordu, Rize ve 

Trabzon İllerinin oluşturduğu ve 
katılımcılarının İl Valileri, İl Be-
lediye Başkanları, Doka Genel 
Sekreteri, İl Genel Meclis Baş-
kanları ve TSO Başkanları olan 
DOKA’nın 147. Yönetim Kurulu 
Toplantısı  Giresun ilinde La 
Quinta Otel’de gerçekleştirildi.

Dönem Başkanlığını Trab-
zon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun 
yaptığı toplantıda gündem 
gereği; 2022 Yılı Güdümlü 
Projelerinin, 2022 Yılında 
Uygulanması Planlanan Mali 
Destek Programlarının, İdari 
ve Mali İşlere İlişkin hususlar 
görüşüldü.

Toplantıya ev sahipliği yapan 
Vali Enver Ünlü, yönetim kurulu 
toplantısına iştirak eden üyele-
re tek tek hoş geldiniz diyerek, 
toplantının hayırlara vesile 
olmasını diledi.

Toplantının açılışında 
konuşmasını yapan DOKA Yö-
netim Kurulu Dönem Başkanı 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu; 
“2022 yılında imalat sanayi, 
turizm, yazılım ve yönetim 
danışmanlığı konularında 
Bölgemizde uygulanması 
planlanan destek programları 
görüşülecektir. Bu kapsamda 
ajansımız özel sektöre yönelik 
olarak yenilikçi uygulamalar 
içeren aşamalı karma destek 
programları tasarlamaktadır. 
Ajansımızın 2022 yılında 
uygulayacağı güdümlü projeler 
hakkındadır. E-spor konu-
sunda Trabzon Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğüyle birlikte 
geliştirilen projemizin fizibi-
lite çalışmasının Bakanlığa 
sunulması ve Giresun Çavuşlu 
Belediyemizin Karavan Park 
kurulumuna yönelik başvurusu 

görüşülecektir” diyerek toplan-
tının hayırlara vesile olması 
dileğinde bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Usta-
oğlu Başkanlığında gerçekleş-
tirilen toplantıya; Giresun Valisi 
Enver Ünlü, Gümüşhane Valisi 
Kamuran Taşbilek, Ordu Valisi  
Tuncay Sonel, DOKA Genel 
Sekreteri Onur Adıyaman, 
Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 
Gümüşhane Belediye Başkanı 
Ercan Çimen, İl Genel Meclisi 
Başkanları, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanları katıldı.

147. YÖNETİM 
KURULU TOPLANTISI 
GÜNDEMİ

Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı 147. Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda görüşülecek 
gündem maddeleri;

Yoklama ve Açılış,
2022 yılı Güdümlü Projeleri-

nin Görüşülmesi,
2022 yılında Uygulanması 

Planlanan Mali Destek Prog-
ramlarının Görüşülmesi,

İdari ve Mali İşlere İlişkin 
Hususların Görüşülmesi,

Dilek ve Temenniler,
Kapanış.

2022 YILI GÜDÜMLÜ 
PROJELERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ

1.1. Çavuşlu Karavan Park
Giresun ili Çavuşlu Beledi-

yesinde mülkiyeti Milli Emlak 
Genel Müdürlüğünde olan yak-
laşık 42 dönümlük alanın 13 
dönümünde güdümlü projemiz 
kapsamında karavan park alanı 
yapılacaktır. Proje alanında ka-
ravan park yerleri, spor tesisle-
ri, piknik alanı, plaj, su sporları 

merkezi, kafe-restoranları da 
içeren günübirlik turizm tesisleri 
yapılacaktır.

2022 YILINDA UY-
GULANMASI PLAN-
LANAN MALİ DESTEK 
PROGRAMLARININ 
GÖRÜŞÜLMESİ

2.1. Aşamalı Özel Sektör 
Finansman Desteği

İmalat Sanayi, Turizm ve 
Yazılım sektörleri olmak üzere 
3 ayrı sektör için aşamalı 
finansman desteği programı 
tasarlanmaktadır. Tasarlanacak 
program;

• Firmaların profesyonel 
danışmanlara erişimi,

• Profesyonel danışmanlık 
hizmetlerinden Ajans mali des-

teği ile yararlanması,
• Yatırım planlarının Ajans 

kredi desteği ile hayata geçme-
si beklenmektedir. 

Bu finansman destek paketi 
kapsamında; analiz, planlama 
ve yatırım aşaması olmak üze-
re baştan sona her aşamada 
firmalara karma bir destek mo-
deli (danışmanlık aşamasında 
hibe, yatırım aşamasında faiz 
desteği) sunulması planlan-
maktadır.

İDARİ ve MALİ İŞLE-
RE İLİŞKİN HUSUSLA-
RIN GÖRÜŞÜLMESİ

Devam eden projelere ilişkin 
yararlanıcılardan gelen talepler 
görüşülecektir.  

Cari döneme ait hukuki, idari 
ve mali işler görüşülecek.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)’nın 147. Yönetim Kurulu toplantısı Vali Enver Ünlü’nün ev sahipliğinde Giresun’da yapıldı

Giresun DOKA’ya ev sahipliği yaptı



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

31 Mart 
2022 Salı www.giresungundem.com

DİN EĞİTİMİNDE 
AİLE ÇOK ÖNEMLİ

Aile toplumun temel taşıdır. 
Aile sağlamsa toplum da sağ-
lam demektir. Bunu bilen kötü-
lük şebekeleri toplumu ifsad et-
meye önce aileden başlıyorlar. 
Gerek Tv programları, filmler, 
diziler, gerekse sosyal medya 
mecralarında aileyi ifsad edici 
içerikler çok bulunuyor. Bunlar 
çocuklarımızı ve gençlerimizi 
zehirliyor. Maalesef ailelerde 
de duyarlılık ve seçicilik olma-
yınca, çocuklarımız teknoloji 
bağımlısı olunca  gözümüzün 
önünde kayıp gidiyor. On-
dan sonra da söz dinlemez, 
asi evlatlardan yakınıyoruz. 
Merhametsiz, bencil, sevgisiz, 
ağzı bozuk(argo ve küfürlü ko-
nuşmalar) bir nesilden şikayet 
ediyoruz. Şikayet ediyoruz ama 
bu çocuklar gökten inmedi. Bu 
toplumda ve bu eğitim sistemi 
içinde bizim ellerimizle yetişti. 
Şikayete hakkımız var mı? Biz 
nerede yanlış yaptık da böyle 
oldu diye şapkamızı önümüze 
koyum düşünmemiz lazım.

Bakınız geçenlerde sokakta 
yürürken bir olaya şahit oldum. 
Bir amca ortaokul çağlarında 
bir çocuğa “kızım bir bakar 
mısın?” diye seslenince 
çocuk, “amca ben kız değilim” 
demesin mi? Ben de şaşırdım 
amca haklıydı. Zira çocuk kız 
çocukları gibi saçlarını uzatmış 
ve de bağlamıştı. Vahim bir 
tablo. Düşündüm düşündüm ve 
düşündüm. Yahu nasıl oluyor 
da bu yavrumuzun ailesi buna 
müsaade ediyor diye düşün-
düm. Bir erkek çocuğu kız 
çocuğu gibi yetişiyor. Üstelik bu 
ebeveyninin elleriyle oluyor. Ya-
rın bunlardan kaynaklı sapkın-
lıklar ve başka sorunlar ortaya 
çıkınca dövünecek ama nafile.

Bugün toplumda ortaokul 
lise çağlarında gençlere bir 
bakıyoruz, erkek mi kız mı ayırt 
edemiyoruz. Saçları uzun ve 
bağlanmış hatta toka takılmış, 
kulaklar küpeli erkekler! görü-
yoruz sokaklarda. Buna mu-
kabil erkek gibi giyinen, erkek 
gibi davranan sin-kaflı küfreden 
kızlar da çoğalıyor. Özellikle 
okullarımızda durum iç açıcı 
değil. Bu kadar özgürlük de 
fazla sanırım. Serbest kıya-
fet diye gençlerimizin haline 
bakar mısınız. Neredeyse tayt 
giyerek okula gelecekler. Saç 
sakal birbirine karışmış, eşof-
manla okula gelen  öğrencileri 
görüyoruz. Artık bu işe bir çeki 
düzen vermek lazım. Gerek 
aileler gerekse eğitimcilerimiz 
ve diğer yetkililerimiz bu acayip 
duruma el atmalı.

Diğer taraftan eğitim nok-
tasında ailelerimizin madde-
ci-dünyevi düşündüklerine ka-
niyiz.  Dinden, din eğitiminden 
uzak bir eğitim anlayışı hakim. 
Şöyle ki: Bir zamanlar  bu 
memlekette 5. sınıfı bitirmeyen 
bir öğrencinin Kur’an öğren-
mesi yasaktı. Müftülüklerimiz 

tarafından camilerimizde yaz 
kursları açılıyor fakat buraya 
öğrenci kaydında işte böyle bir 
yaş sınırı vardı. Şimdi her şey 
serbest ama bu sefer de gerek-
li rağbet yok.

Bakınız bugün bir müs-
lüman talep etmesi halinde 
resmi olarak 24 saat devlet 
eliyle/müftülüklerimiz kana-
lıyla Kur’an-ı Kerim öğrene-
bilir, diğer dini bilgileri alabilir. 
Herhangi bir yasal engel yok. 
Lakin toplumda milyonlarca 
Kur’an okuması bilmeyen insa-
nımız var, dini bilileri çok yavan 
milyonlar var, normalde sıraya 
girmeleri lazım din öğrenmek 
için. Ancak bu noktada da 
yeterli ilgi yok.  

 Diğer taraftan okullarımızda  
İmam Hatip Liseleri dışında  
da din eğitimi imkanı verildi. 
Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi dersleri dışında seçmeli 
de olsa Kur’an-ı Kerim, Pey-
gamberimizin Hayatı ve Temel 
Dini Bilgiler dersleri konuldu. 
Ancak gel gör ki okullarımızda 
bu dersler ilgi beklenenin çok 
altında. Velilerimiz duyarsız. 
Velilerimizin çoğu sınav mer-
kezli düşünüyor ve kendince 
çok daha faydalı! olacak, 
sınavlarda soru çıkacak olan 
başka dersleri seçiyorlar veya 
seçtiriliyorlar.  

Özetle söyleyecek olursak. 
Eğitim ailede başlar ailede 
biter. Okullar eğitimin sadece 
bir ayağıdır. Bu sebeple AİLE 
de bir OKUL  olarak görülmeli. 
Bizim ebedi hayatımız ahireti-
miz  için DİN ihmal edilmemeli-
dir. Din eğitimin içinde mutlaka 
olmalı. Eğitim BESMELELİ 
olmalı. Ders kitaplarımız 
BESMELE ile başlamalı Yüce 
Rabbimiz son vahyi Kur’an’ına 
“YARATAN RABBİNİN ADI İLE 
OKU!” diyerek başladı. Bu şu 
demek: Tüm okumalarınız Al-
lah’lı olsun, besmeleleli olsun. 
Allah’tan bağımsız bir ilim ola-
maz. Olmamalı. Zira tüm ilimler 
O’nun eseridir, O’nu anlatır. Bu 
sebeple ders kitaplarımızdaki 
Allah’ı yok sayan sözde bilim-
sel  ifadeler ayıklanmalı.

Birileri küçük yaşta çocukla-
rımızın Kur’an öğrenmesinden, 
hafızlık yapmasından fena 
rahatsız oluyor. Olsun. Olmalı 
zaten. Ama müslüman asla 
rahatsız olamaz. Olmamalı. 
Müslüman din eğitimi ve öğre-
timi noktasında şuurlu olmalı, 
geleceğimiz olan yavrularımızı 
geleceğe hazırlamalı. Bu se-
beple çocuğunun okul derslerini 
takip etmeli, arkadaşları kim 
bilmeli, küçük yaşta-en azından 
ortaokul bitene kadar- kesinlikle 
cep telefonu almamalı. Çocuk-
larımız televizyon, cep telefo-
nu, tablet ve bilgisayarın esiri 
olmamalı. Bir sınır konulmalı. 
Kontrol olmalı. “Saldım çayıra 
mevlam gayıra” anlayışı ile 
çocuk yetiştirilmez.

Ayhan Yüksel
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PSİKOLOJİK SORUNLARIN ARTMA SEBEBİ: 
ŞÜKRETMEYİ UNUTMAK 

Ne yazık ki toplumu-
muzun ruh sağlığı 

bozuk. 
Kanaatim odur ki toplu-

mun ruh sağlığının bozulma 
sebebi insanların manevi-
yattan uzaklaşmış olmala-
rıdır. Maneviyattan uzakla-
şınca şükür duygusu azalır 
ve “şükretmek” unutulur. 
Şükretmek unutulunca da 
psikolojik sorunlar artmaya 
başlar. 

İnsan şükretmeyi unuttu-
ğunda elindekilerle yetinme-
meye ve hep daha fazlasını 
istemeye başlar. Bunun için 
de çok daha fazla çalışma 
gereği duyar. Bir süre sonra 
her şeye sahip olma iste-
ğinin verdiği yoğunluğu ve 
yükü kaldıramaz. Sonucun-
da da ruh sağlığında bozul-
malar meydana gelebilir. 

Halbuki bunun çözümü 
çok basittir: “Elimizdekilere 
şükretmek ve elimizdekiler-

le mutlu olmayı bilmek” 
Herkes kendi yaşamında 

mutlu olabileceği bir şeyler 
bulabilir. Zira mutlu olunabi-
lecek bir şeyler muhakkak 
vardır. Önemli olan yaşamı-
mızı başkalarının yaşamıyla 
kıyaslamak değil, yaşa-
mımıza kalp gözümüzle 
bakabilmektir. 

İnsan her şeye sahip ola-
maz. Elde edemediğimiz, 
ulaşamadığımız şeyler için 
üzülmeyi bırakmamız ve 
hayatımızda sahip oldukla-
rımız içinde mutlu olunabile-
cek şeyleri bulmamız gerek. 

Yoksa elde edemedi-
ğimiz, ulaşamadığımız 
şeyler için üzülmeyi bırak-
madığımız sürece toplum 
psikolojisinde bir iyileşme 
olmayacak, antidepresanla-
ra duyulan ihtiyaç daha da 
artacaktır. Depresyon daha 
fazla görülen bir psikolojik 
rahatsızlık olacaktır.
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Karadeniz Bölgesi’nde 
çok sık rastlanan top-
rak kayması olaylarına 

bir yenisi de Giresun Merkez’e 
bağlı Boztekke Köyü de eklendi.

Boztekke Köyü 207 Nolu 
gurup yolu (Boztekke Köyü, Darı 
Köyü, Yaykınlık Köyü, Bektaş 
Yaylası Yolu) üzerinde yaşanan 
toprak kayması olayından dolayı 
asfalt yolun bir tarafında yükselti 
oluşurken, bir tarafında da ciddi 
derecede çökmeler gözleniyor.

Boztekke Köyü Cami Ma-
hallesi’nde bir viraja denk 
gelen bölgedeki toprak kayması 
olayından dolayı yolda yaşanan 
yapısal bozuklukları; özellikle bu 
viraja biraz hızlı giren sürücüler 
fark etmekte zorlanıyor ve kaza 
tehlikesi atlatıyorlar.

Yoldaki çökmeler için her-
hangi bir trafik uyarı işaretinin 

olmadığı bölgede ciddi hasarlı 
ya da yaralanmalı kazalar 
yaşanabilecek olması endişe 
yaratırken, bu bölgedeki asfal-
tın daha önceki toprak kayma-
larından dolayı yakın bir tarihte 
tamirat yapılarak asfaltlandığı 
dikkat çekiyor. Devam eden 
yol çökmeleri ise yapılan bu 
çalışmaların işe yaramamasına 
yol açıyor.

Boztekke Köyü Cami Mahal-
lesi’nde yaşayan vatandaşlar-
dan aldığımız bilgiye yaklaşık 50 

yıl önce patika bir yol olan asfalt 
yolun bu bölümünde su kaynağı 
olduğundan dolayı yolda çökme-
ler ve toprak kaymaları yaşanı-
yor. Daha önceden mühendisler 
tarafından incelenen bu bölge 
afet alanı ilan edilmiş ancak 
yıllardır devam eden bu sorunun 
çözümü için ise kalıcı bir çare 
henüz bulunamamış.

Ayrıca bu bölgenin hemen 
aşağısındaki bazı evlerin güven-
lik gerekçesiyle boşaltıldığı da 
öğrenilen bilgiler arasında. Ya-

şanan bu toprak kayması ve yol 
çökmeleri için yetkili kurum ve 
kişilerin bir an evvel bu bölgede 
teknik inceleme başlatmaları ve 
güvenlik önlemlerini bir an önce 
alması gerekiyor.

Giresun İl Genel Meclisi’nin 
2020 Yılı Temmuz ayı toplan-
tısında yol çökmesi yaşanan 
bu bölge için önerge verilmişti. 
Bu konu hakkında şu bilgilere 
ulaşıldı:

“İl Genel Meclis üyesi Musta-
fa Yıldız ve arkadaşları tarafın-
dan müşterek imzalı İl Genel 
Meclis Başkanlığı’na verilen 
önergede; İlimiz Boztekke Köyü 
207 Nolu gurup yolu (Boztek-
ke Köyü, Darı Köyü, Yaykınlık 
Köyü, Bektaş Yaylası Yolu) üze-
rinde Cami Mahallesi Mevkii’nde 
yol üzerinde çökmeler meydana 
geldiği ile ilgili Afet Erozyon 
Kontrol Komisyonunca hazırla-
nan raporun görüşülmesi.”

BOZTEKKE’DE YOL COKMESi
Giresun Merkez’e bağlı Boztekke Köyü’nü sahile bağlayan ana yolda uzun zamandır 

yaşanan yol çökmesi bu yolu kullanan sürücüler ve civardaki evler için tehlike saçıyor.
Haber : Fatma Bulduk Uğurlu

Bu konuda tüm 
partilerden destek 
isteyen bazı esnaf-

lar, “Seka gitti. Şimdi Liman 
gidiyor. Liman etrafında man-
zarayı bozacak dalçık projesi 
de iptal edilmedi. Gümrük Bi-
nası hala orada duruyor. Bu 
adalet mi acaba?. 16 ilçede 
böyle silolar gibi manzarayı 
bozan yüzlerce 
fabrika ve bina 
var. Bu ihaleyi 
de CHP yapma-
dı. AK Parti’nin 2 
milletvekili sayın 
Cemal Öztürk 
ve sayın Sabri 
Öztürk bu limanı 
çalıştırmak için 
siyasi gelecek-
lerini ortaya 
koydu. Bu 2 vekil 

şayet milletvekili listesine gi-
remezse bu liman yüzünden 
olabilir.2 milletvekilinin gücü 
dahi bu limanı çalıştırmaya 
yetmiyorsa bu işin arkasında 
kimler var. Hesapları nedir?. 

Milli iradeye saygı için bu 
2 milletvekilinin liman konu-
sunda ki fikirlerine niye saygı 
duyulmadı. Giresun insanı 

bu 2 milletvekiline rekor oy 
verdi. Manzara bahanesiyle 
dünyada liman kapatıp ülke 
ekonomisinin geleceğini yok 
eden bir düşünce doları dü-
şürebilir mi?. Bu firma buraya 
rekor yatırım yaptı. Şimdi be 
tesis sökülürse israf olmaya-
cak mı?” diye sordular. 

Haber: Mustafa Cici

Giresun’un Espiye 
ilçesinde Çoruh 

Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) 
yetkilileri, mahalle ve köy 
muhtarlarıyla toplantıda 
bir araya geldi. Müftülük 
salonunda yapılan toplan-
tıda muhtarlar, mahalle ve 
köylerindeki talep ile istekle-
rini yetkililere iletti.

Çoruh EDAŞ Espiye 

Yöneticisi Zekeriya Yıldırım, 
2022 yılı öncesi ilçe gene-
linde yapılacak yatırım ve 
bakım onarım çalışmalarıyla 
ilgili muhtarları bilgilendirdi.

Yıldırım, muhtarların istek 
ve taleplerini aldıklarını ve 
gerekli çalışmalar için çaba 
gösterdiklerini aktardı.       

Haber - Resim: 
GİRESUN (AA)

GiDEN iLK LiMAN GiRESUN’DA MI?
DUNYADA MANZARAYA KURBAN

Espiye’de Çoruh EDAŞ yetkilileri 
muhtarlarla bir araya geldi
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

***
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.
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“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 
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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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Erbakan Hocamızla birlikte 
geçen bir ömür!..

1975 yılından Fazilet 
Partisi kapatılıncaya 
kadar Millî Görüş 

Mektebi ve Hizmet Kervanında 
talebe ve nefer olma şerefine 
nail olmuş bir fânî olarak, rah-
metli Hocamızın bâkî âleme 
irtihalinin sene-i devriyesi 
münasebetiyle ve ruhunun şad 
olmasına vesile olması düşün-
cesiyle işte birkaç anekdot: 

Rahmetli Erbakan Hocamı-
zın hitabetteki ustalığı, keskin 
zekâsı, hazırcevaplığı, nükteli, 
hicivli konuşmaları (seven ve 
sevmeyen) herkesim tarafın-
dan tartışmasız kabul gör-
müştü. Basit hadiseleri dahi 
çok güzel süsleyerek takdim 
ederdi… 

- Millî Görüş döneminde 
özellikle 1990 yılları öncesinde 
seçimlerde aday olmak; seçilip 
makam ve mevki elde etmek 
için değil, adaylığı vesile kılıp 
kapı kapı dolaşıp davayı anlat-
mak içindi…

- 1976-77 yıllarında, bir gün 
Genel Merkezde, saat 24… 
Gecenin geç saati olması-
na ve günün yorgunluğuna 
rağmen herkes pür dikkat 
Erbakan’ı dinliyor. Hocamız 
Kunut Duasının manasını 
açıklıyor… Birlikte olduğumuz 
emekli bir müftümüze; “Bunları 
bize sizler şimdiye kadar niçin 
anlatmadınız?” diye sordu-
ğumda, müftünün (esprili) 
cevabı: “Bizler de bilmiyorduk 
ki!” olmuştu. (Kunut Duasının 
manasını o günden sonra baş-
ka bir yerde o günkü anlamda 
dinleme fırsatını da maalesef 
bir daha pek bulamadık!)

- Yıl 1987. Milletvekili genel 
seçimleri… Mitinglerin ilan 
edilen saatte yapılması zor… 
Araya programda olmayan 
konuşmalar giriyor. Hocamızın 
kimseyi kırmak istemeyen bir 
nezaket anlayışı var! Giresun 
mitingini vaktinde yapabilmek 
için Hocamızı Rize’de karşıla-
maya gidiyoruz… Yol boyunca 
ilçelerde büyük kalabalık 
Hoca’nın yolunu kesiyor… 
Hocamız ise konuşmaya 
başladığında 30-40 dakikadan 
önce mikrofonu bırakmıyor! Bu 
gidişle Giresun’daki programa 
zamanında yetişemeyeceğiz... 
Milletvekili adayı sıfatıyla; 
“Hocam, sizler bir selamla-
ma konuşması yapsanız da 
diğer hatipler devam etse 
olmaz mı?” dediğimde, “Ya 
hiç konuşmayacaksın ya da 
konuşmaya başlayınca bir 

meseleyi tam anlatacaksın” 
cevabıyla karşılaşıyoruz… Bu 
sözün sırrını ancak yıllar sonra 
anlayabilmiştik. Önemli olan 
konuşmak değil, topluma ve 
muhatabına bir şeyler anlata-
bilmek! Esasında Hocamızın 
genelde söz ve projeleri hep 
zamanla daha iyi anlaşılmıştır. 
Bu da Erbakan Hoca’nın ufku-
nun ne kadar geniş olduğunu 
göstermektedir. 

- Erbakan Hocamızın bu-
lunduğu ortamda, pek soru so-
ran olmazdı. Diğer bir ifadeyle 
soru sorma cesareti gösteren 
pek olmazdı! Çünkü Hocamız 
“teklif mükellefiyet gerekti-
rir” der, soru sorana o anda 
vazife verirdi. Vazife almaktan 
kaçınanlar da soru sormaya 
cesaret edemezlerdi. Âcizane 
teşkilat vazifesini yapanlardan 
olarak, soru sormaktan da 
çekinmezdim. MKYK toplantı-
sında bir gün, ikinci defa söz 
almamak için, yanımda oturan 
emekli albay bir ağabeyimize 
“albayım, şu mes’eleyi siz so-
rar mısınız” dediğimde, albay 
ağabeyimizin söze başlarken 
ilk cümlesi: “Ahmed Bey diyor 
ki…” İşte, Erbakan Hoca’nın 
bulunduğu ortamda soru sor-
manın zorluğu!

- Erbakan Hoca’nın ideali, 
iktidara gelerek Milletimize 
ve insanlığa hizmet etmekti. 
Parti çalışmalarını bu mak-
satla yapardı. Bir parti eğitim 
toplantısında bu düşüncesini 
şöyle özetliyordu: “İktidara 
gelebilmek için Demokrasi 
sisteminde ‘parti kuracaksın 
ve en fazla rey alarak iktidara 
geleceksin’ kaidesini koy-
muşlar. Bu sebeple bizlerde 
burada en fazla nasıl rey 
alabileceğimizi ve parti ça-
lışma usulünü konuşuyoruz. 
Bizim particiliğimizin esası 
budur! Şayet deselerdi ki ‘en 
yüksek atlayan iktidara gele-
cek’; bugün bizler de burada 
yüksek atlama talimi yapmış 
olacaktık…

*
Erbakan Hocamızı fâni 

alemden bâki âleme irtihali-
nin 10. sene-i devriyesinde 
rahmetle, minnetle, şükranla 
ve dualarla yâd ediyoruz.

Allah rahmet eylesin, mekâ-
nı cennet, makamı âlî olsun!

*
“Namaz dinin direği, Cihad 

ise zirvesidir. Biz siyaset değil 
cihad yapıyoruz.” (Prof. Dr. 
Necmeddin Erbakan)

BUFAP’TAN ORNEK HAMLE
BUFAP (Bulancak Farkındalık Platformu) gönüllüleri daha çok vatandaşa ulaşmak için Bulancak’ta platformun bilgilerinin 
yer aldığı broşürleri dağıttı.Bu örnek çalışma taktir aldı ve iz bıraktı. Her ilçede BUFAB gibi yapıların kurulması bekleniyor

BUFAP Kurucu Gönüllü-
sü ve Gönüllü Giresun 
Koordinatörü Taha Tarı 

Türkiye’nin birçok şehrinde ve 
Giresun genelinde her ilçede, 
her mahallede, her kasabada 
BUFAP gönüllüsü olmasını 
istediklerini belirterek, “BUFAP 
gönüllülerimizin varlığı ve des-
teği bize güç veriyor.” dedi.

Tarı; “3 yıllık süreçte BUFAP 
olarak vatandaşlara her konuda 
destek olmayı amaç edindik. 
Platformumuzda 700’den fazla 
gönüllümüz mevcut. Gönüllü 
sistemini güçlendirerek kapa-

sitemizi artırıp hazırlıklarımızı 
sonuna kadar sürdürmek istiyo-
ruz. İnşallah bu sayıyı artıra-
cağız. 81 ilimizde gönüllümüz 
olmasını istiyoruz. Her ilçede, 
her mahallede, her kasaba-
da mutlak gönüllümüz olsun 
istiyoruz. BUFAP gönüllülerimi-
zin varlığı ve desteği bize güç 
veriyor. Hepsine çok teşekkür 
ediyoruz.” diye konuştu.

BUFAP hakkında açıkla-
malarını sürdüren Tarı; “Bizler 
daha yaşanılabilir bir çevre için 
taşın altına elini koyan gönül-
lüleriz. Geçen 3 yıllık süreçte 

çalışmalarımızı en-
gellilerimizin, vatan-
daşlarımızın sorun-
larına ve isteklerine 
çözümler bulmak 
için gerçekleştirdik, 
gerçekleştirmeye de 
devam edeceğiz.

Broşür dağıtır-
ken bizleri güler 
yüzle karşılayan 
vatandaşlarımıza ve 
etkinliğimizde emeği 
olan herkese çok 
teşekkür ederiz.” 
dedi.

BUFAP tarafın-
dan gerçekleştirilen 
etkinliğe BUFAP Gö-
nüllü Başkanı Gök-
han Özcan, Halkla 
İlişkilerden Sorumlu 
Gönüllü Başkan Yar-
dımcısı Ebru Nizam, Engelliler, 
Gençlik ve Hayvan Politika-
larından Sorumlu Gönüllü 
Başkan Yardımcısı Emre Can 
Kızıltaş, Koordinatörler Taha 
Tarı, Gamze Demirel, Nazile 
Özyılmaz, Sevgican Güner, 
Giresun Gönüllü Başkanı Ah-

met Özyılmaz, Giresun Merkez 
Gönüllü Başkanı Ahmet İşcan, 
Samsun Atakum Gönüllü Baş-
kanımız Yasin Reha Kısacık ve 
Gönüllüler Gülfem Dağ Yaman, 
Merve Öksüz, Hacer Aktaş, 
Gürhan Eriş, Nur Hilal Koç, 
Fatma Çatal katıldı..

Haber: Hakan ÇELEBİ

Artvin, Giresun, Gümüş-
hane, Ordu, Rize ve 

Trabzon İllerinin oluşturduğu ve 
katılımcılarının İl Valileri, İl Be-
lediye Başkanları, Doka Genel 
Sekreteri, İl Genel Meclis Baş-
kanları ve TSO Başkanları olan 
DOKA’nın 147. Yönetim Kurulu 
Toplantısı  Giresun ilinde La 
Quinta Otel’de gerçekleştirildi.

Dönem Başkanlığını Trab-
zon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun 
yaptığı toplantıda gündem 
gereği; 2022 Yılı Güdümlü 
Projelerinin, 2022 Yılında 
Uygulanması Planlanan Mali 
Destek Programlarının, İdari 
ve Mali İşlere İlişkin hususlar 
görüşüldü.

Toplantıya ev sahipliği yapan 
Vali Enver Ünlü, yönetim kurulu 
toplantısına iştirak eden üyele-
re tek tek hoş geldiniz diyerek, 
toplantının hayırlara vesile 
olmasını diledi.

Toplantının açılışında 
konuşmasını yapan DOKA Yö-
netim Kurulu Dönem Başkanı 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu; 
“2022 yılında imalat sanayi, 
turizm, yazılım ve yönetim 
danışmanlığı konularında 
Bölgemizde uygulanması 
planlanan destek programları 
görüşülecektir. Bu kapsamda 
ajansımız özel sektöre yönelik 
olarak yenilikçi uygulamalar 
içeren aşamalı karma destek 
programları tasarlamaktadır. 
Ajansımızın 2022 yılında 
uygulayacağı güdümlü projeler 
hakkındadır. E-spor konu-
sunda Trabzon Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğüyle birlikte 
geliştirilen projemizin fizibi-
lite çalışmasının Bakanlığa 
sunulması ve Giresun Çavuşlu 
Belediyemizin Karavan Park 
kurulumuna yönelik başvurusu 

görüşülecektir” diyerek toplan-
tının hayırlara vesile olması 
dileğinde bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Usta-
oğlu Başkanlığında gerçekleş-
tirilen toplantıya; Giresun Valisi 
Enver Ünlü, Gümüşhane Valisi 
Kamuran Taşbilek, Ordu Valisi  
Tuncay Sonel, DOKA Genel 
Sekreteri Onur Adıyaman, 
Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 
Gümüşhane Belediye Başkanı 
Ercan Çimen, İl Genel Meclisi 
Başkanları, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanları katıldı.

147. YÖNETİM 
KURULU TOPLANTISI 
GÜNDEMİ

Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı 147. Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda görüşülecek 
gündem maddeleri;

Yoklama ve Açılış,
2022 yılı Güdümlü Projeleri-

nin Görüşülmesi,
2022 yılında Uygulanması 

Planlanan Mali Destek Prog-
ramlarının Görüşülmesi,

İdari ve Mali İşlere İlişkin 
Hususların Görüşülmesi,

Dilek ve Temenniler,
Kapanış.

2022 YILI GÜDÜMLÜ 
PROJELERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ

1.1. Çavuşlu Karavan Park
Giresun ili Çavuşlu Beledi-

yesinde mülkiyeti Milli Emlak 
Genel Müdürlüğünde olan yak-
laşık 42 dönümlük alanın 13 
dönümünde güdümlü projemiz 
kapsamında karavan park alanı 
yapılacaktır. Proje alanında ka-
ravan park yerleri, spor tesisle-
ri, piknik alanı, plaj, su sporları 

merkezi, kafe-restoranları da 
içeren günübirlik turizm tesisleri 
yapılacaktır.

2022 YILINDA UY-
GULANMASI PLAN-
LANAN MALİ DESTEK 
PROGRAMLARININ 
GÖRÜŞÜLMESİ

2.1. Aşamalı Özel Sektör 
Finansman Desteği

İmalat Sanayi, Turizm ve 
Yazılım sektörleri olmak üzere 
3 ayrı sektör için aşamalı 
finansman desteği programı 
tasarlanmaktadır. Tasarlanacak 
program;

• Firmaların profesyonel 
danışmanlara erişimi,

• Profesyonel danışmanlık 
hizmetlerinden Ajans mali des-

teği ile yararlanması,
• Yatırım planlarının Ajans 

kredi desteği ile hayata geçme-
si beklenmektedir. 

Bu finansman destek paketi 
kapsamında; analiz, planlama 
ve yatırım aşaması olmak üze-
re baştan sona her aşamada 
firmalara karma bir destek mo-
deli (danışmanlık aşamasında 
hibe, yatırım aşamasında faiz 
desteği) sunulması planlan-
maktadır.

İDARİ ve MALİ İŞLE-
RE İLİŞKİN HUSUSLA-
RIN GÖRÜŞÜLMESİ

Devam eden projelere ilişkin 
yararlanıcılardan gelen talepler 
görüşülecektir.  

Cari döneme ait hukuki, idari 
ve mali işler görüşülecek.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)’nın 147. Yönetim Kurulu toplantısı Vali Enver Ünlü’nün ev sahipliğinde Giresun’da yapıldı

Giresun DOKA’ya ev sahipliği yaptı



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

41 Mart 
2022 Salı www.giresungundem.com

KALBLERİMİZ 
BUZ TUTMUŞ

Dağa yağan eridi, yüreğindeki durur ,
Kalbimiz buz tutuyor, rüzgâr eser savrulur ,

Bir çok yol arkadaşı, hedefini şaşırmış ,
Makam mevki uğruna, hedef bile kaybolur ..

Allah için savaşan, reddeder ganimeti ,
Helâlinden verecek, Rabbim ona nimeti ,
Desinler diye yapan, hedefini kaybetmiş ,

Ancak idealistler, kurtarır memleketi ..

Hak ve adalet diye, çıkıyorsak biz yola ,
Ebedi hayat için, dünya küçük bir mola ,

Yalpalayan olsa da, gel biz sağlam duralım ,
Sarsılmaz inanç ile, yürüyelim kolkola ..

Bizimle yola çıkıp, gününü gün edenler ,
Harama bulaşınca, iflâh olmaz bedenler ,

Kendine mukayyet ol, doğru yoldan ayrılma ,
Ebedi pişman olur, rotayı terkedenler ..

Hedefe yürüyüşte, kimler yol arkadaşı ,
Dayanabilmek zordur, çok ağrır onun başı ,

İnanç ve ibadetin, Rabbimin emaneti ,
Ona ulaşmak için, emaneti sen taşı ....

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, 28 Şu-

bat 1997 post-modern darbe-
sinin yıldönümü dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı.

Başkan Şenlikoğlu, mesa-
jında: “Silahların gölgesinde 
siyasetin şekillendiği, man-
şetlerin tek bir merkezden 
hazırlandığı, inancın ve insan 
haklarının ayaklar altına alındı-
ğı sözüm ona 1000 yıl sürecek 
denilen 28 Şubat süreci AK 
Parti iktidarıyla tarihin karanlık 
sayfalarına gömülmüştür” dedi.

28 Şubat post-modern 
darbesi ile insanların yaşam 
tarzına kız öğrencilerin kı-
lık kıyafetlerine müdahale 
edilerek milletin inancına ve 
hür iradesine baskı ve zulüm 
yapıldığını anlatan Şenlikoğlu 
şunları kaydetti:

“28 Şubat aynı zamanda, 
milletin kendisinin tehdit edil-
diği, İmam Hatiplerde okuyan 
gençlerin önünün kapatıldığı, 
başörtülü öğrencilerin üniver-
sitelere alınmadığı, temel hak 

ve hürriyetlerinin gasp edildiği 
bir sürecin adıdır. Darbeciler 
28 Şubat’ta meşru bir iktidara 
karşı tıpkı 12 Eylül’de ve 15 
Temmuz’da olduğu gibi gayri-
meşru bir müdahalede bulun-
dular. Bürokraside yer alan üst 
düzey yöneticilere haksız ve 

hukuksuz operasyonlar yapıla-
rak sindirme politikası izledi-
ler. Siyaseti bir araç olarak 
kullanarak toplumsal düzeni, 
yaşam tarzını özgürlükler ve 
demokrasi üzerine değil korku 
ve dayatmalar üzerine kurdular. 
28 Şubat darbesi, demokrasi 

tarihimize yapılmış en büyük 
ihanettir. Ancak, hakkın ve 
halkın kabul etmeyeceği hiçbir 
sistem, hiçbir düzen ve hiçbir 
uygulamanın devam etmesi 
mümkün değildir. Milletimiz AK 
Parti ile iradesine sahip çıkarak 
kutlu yürüyüşüne emin adım-
larla devam etmekte. Milletin 
iradesiyle göreve gelmiş olan 
bir hükümet üzerinde vesayet 
oluşturmak isteyen bu darbeci-
lerin yapmış oldukları tahribat 
ülkemizde sosyoekonomik 
anlamda çok ciddi zararlara ne-
den olmuştur. Bu ülkenin varlığı 
ve bütünlüğü için kalkınması 
ve büyümesi için kendini her 
alanda ortaya koymuş her bir 
ferdimizin düşüncelerine inanç-
larına kılık kıyafetine prangalar 
vurulamaz. Bir daha bu ülke 
28 Şubat’ın karanlık günlerinin 
bir benzerini daha görmesin. 
Bu vesileyle 28 Şubat’ın tüm 
mağdurlarını anıyor, dönemin 
Başbakanı olan Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan Hocamıza da 
vefatının yıl dönümü sebebiyle 
rahmet diliyorum.”

SENLiKOĞLU 28 SUBAT’I KINADI
“28 ŞUBAT GERÇEĞİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTEMEZSİNİZ”

25. yılını geride bırakan 
ve “post-modern” darbe 
olarak adlandırılan 

28 Şubat süreci, milletimizin 
inancına, iradesine, değerlerine, 
insan haklarına, demokrasiye 
ve özgürlüklere yapılan fiili bir 
darbedir. Motivasyonunu 27 Ma-
yıs darbesinden alan 28 Şubat; 
bir darbenin tarihi olduğu gibi 
vesayetin, antidemokratikliğin, 
karanlık bir zihniyetin de ismi 
olarak tarihe geçmiştir.

28 Şubat’ta sözde “irtica 
tehdidi” ile medya, darbeci 
zihniyete ram olarak “Topyekün 
Savaş” manşetleri atmış, Ankara 
sokaklarında tanklar yürütülmüş, 

anti-demokratik MGK kararları 
alınmış, “demokrasiye balans 
ayarı” denilerek dönemin hükü-
meti istifaya zorlanmıştır. “1000 
yıl sürecek” dedikleri 28 Şubat 
Post-Modern darbesi ile insan-
lar ayrımcı, ötekileştirici, insan 
haklarına aykırı uygulamalara 
maruz bırakılmış, milyonlarca 
insanın hayatı karartılmıştır.

Kadınlarımız ve genç kızları-
mız, ne acıdır ki bu karanlık sü-
recin en büyük mağdurlarından 
olmuştur. Darbecilerin kurduğu 
ikna odalarında nice kadın, 
inançları hiçe sayılarak horlan-
mış ve baskıya maruz kalmıştır. 
Başörtüleri açılmaya zorlanmış-

tır. Bu odalarda psikolojik baskı-
lara maruz bırakılan kızlarımızın 
çoğu üniversitelerdeki, liselerde-
ki eğitimlerini yarıda bırakmak 
zorunda kalmış ve etkisi bugün 
dahi süren travmalar geçirmiştir. 
Getirilen kanunsuz başörtüsü 
yasağı ile kadınların çalışma 
hayatında var olmaları engellen-
miştir.

Siyasi görüş ve inancından 
dolayı insanların; çalışma, 
eğitim, ibadet, düşünce ve ifade 
özgürlükleri gibi temel hakları el-
lerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti 
için çalışan ve üreten sermaye 
dahi kategorize edilerek “Yeşil 
sermaye” adı altında ötekileşti-
rilmiştir.

28 Şubat darbesi, vesayetçi 
sistemin ilk tezahürü değildir; 
maalesef sonu da olmamıştır. 
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi 
de aynı kaynaktan beslenen ve-
sayetçi sistemin dışa yansıyan 
bir suretidir. Ülkemizde yaşanan 
bazı gelişmelere ve dillendirilen, 
mırıldanılan, hayali kurulan öz-
lemlere bakılırsa 28 Şubat zihni-
yeti ne yazık ki bazı mahfillerde 
hala diriliğini korumaktadır. Dev-
letimizin 28 Şubat’ın acılarını 

sağaltmak ve iyileştirmek adına 
yaptığı muazzam çalışmalarına 
rağmen bu zihniyetin söylemleri, 
eylemleri ve kamuflajlı darbe yıl-
ları nostaljileri; kabuk bağlayan 
yaralarımızı kanatmaktadır.

Vesayetçi zihniyetle mü-
cadelemiz biz var olduğumuz 
sürece devam edecek inşallah. 
28 Şubat için “bin yıl sürecek” 
diyenler unutmasın ki 28 Şubat 
bin yıl sürmedi; ancak biz 28 
Şubat’ı bin yıl geçse de unut-
mayacağız. Demokrasimize ve 
Milli İrade’ye her zaman sahip 
çıkacağız. 15 Temmuz Darbe 
girişiminde Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde, Milletimizle beraber 
gösterdiğimiz mücadele bunun 
ispatıdır.

Bu vesile ile ülkemizde 27 
Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 
Temmuz gibi insan onurunun, 
insan haklarının, demokrasi ve 
değerlerimizin hiçe sayıldığı 
günlerin bir daha yaşanmaması 
için var gücümüzle çalışmaya 
devam ediyor, 20 yıldır her şart-
ta ve koşulda özellikle darbeler 
karşısında yanımızda olan mille-
timize şükranlarımızı sunuyoruz.

‘28 SUBAT TARiHE GECMiSTiR’‘Yaşanan her darbe 
Türkiye’yi geriye götürdü’

Türkiye siyasal tarihi, ne 
yazık ki darbelerin ağır 

bedelini ödemiş travmalarla 
dolu siyasal ve toplumsal bir 
geçmişe sahiptir. Yaşanan 
her darbe Türkiye’yi daha da 
geriye götürmüş, demokrasi 
kesintiye uğramış, özgürlük-
ler askıya alınmıştır. 99 yıllık 
Cumhuriyet tarihimizde 27 
Mayıs 1960’da başlayıp 15 
Temmuz 2016’daki hain darbe 
girişimine kadar ki süreç, 
milletimize ve demokrasimize 
yönelen suikastlerdir.

28 Şubat darbesi de 
demokrasi tarihimize ‘post-
modern darbe’ olarak geçen 
karanlık bir dönemdir.

Milletin vicdanında derin 
yaralar açan 28 Şubat süreci, 
demokrasiye ve sivil siyase-
te yönelik bir suikast olarak 
gerçekleşmiş, milletin irade-
sine olduğu kadar kalkınma 
çabasına da engel olmuş 
gerici ve ilkel bir tertiptir. 28 
Şubat’ta kadınların ve kız ço-
cuklarının en temel hakkı olan 
eğitime erişimine acımasızca 
set koyanlar, bugün kimseye 
kadın hakları dersi vermeye 
kalkmasınlar. “Bin yıl sürecek.” 
dedikleri 28 Şubat’ın failleri, 
kız çocuklarının okulların kapı-
sında akıttıkları gözyaşlarında 
boğulmuşlardır. Darbe sonrası 
yaşanan kriz, ülkemizin çok 
değerli yıllarına mal olurken 
devlet ve millet arasında 
çatışma çıkarmak isteyenler 

için zemin hazırlamıştır. Ancak 
aziz milletimizin feraseti ve 
basireti ile çatışma beklentisi 
boşa çıkmıştır. Birtakım siyasi 
mühendislik projeleri ile Türk 
siyasetini manipüle etmeye ça-
lışan 28 Şubatçılara en büyük 
dersi 3 Kasım 2002 tarihinde 
yapılan seçimde “Yeter, söz de 
karar da milletindir.” diyerek 
AK Parti’yi iktidara taşıyan 
milletimiz vermiştir.

Aziz milletimiz, büyük ve 
güçlü Türkiye’yi hedef alan 
darbelere tıpkı 28 Şubat ve 
15 Temmuz’da olduğu gibi her 
zaman dur diyecek ve taviz 
vermeyecektir.

Milletimizin her seçimde 
büyük teveccüh gösterdiği AK 
Parti, 12 Eylül başta olmak 
üzere tüm darbe faillerinin yar-
gılanmasını sağlamıştır. Yeni 
yönetim sistemimizle siyasal 
yapımız güçlendirilerek vesa-
yet tümüyle yok edilmiştir.

Böylece demokrasimiz, 
tarihindeki kara lekelerden 
kurtarılarak vatandaşlarının 
eşit haklara sahip bir yapıya 
kavuşturulmuştur. Bu duygu-
larla ülkemizin demokrasisinde 
büyük yaralar açan 28 Şubat’ı 
25. yılında bir kez daha 
kınıyoruz. Siyasi mühendislik 
projeleri ile Türk siyasetini 
manipüle etmeye çalışanlar 
şunu bilsin ki, Sayın Genel 
Başkanımız, Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde bu güne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da, 
millet iradesinin saygınlığına 
asla gölge düşürmeyecek ve 
demokrasimize yapılan her 
türlü müdahaleye en sert kar-
şılığı aziz milletimizle birlikte 
vereceğiz.



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

51 Mart 
2022 Salı www.giresungundem.com

SANAYi KADIN 
FUTBOL TAKIMI 

DESTAN YAZIYOR

Kadınlar 2. Futbol 
Liginde oynanan 

maçta Sanayispor konuk 
ettiği Birfen Koleji’ni 5-0 
yenerek dördüncü maçın-
dan da galibiyetle ayrıldı.

15 Temmuz Saha-
sı’ndaki maçı İzlem 
Günaydın yönetirken, 
Sanayispor Dk.6 Melike, 
Dk.26,40 Duygu, Dk.56 
İlayda, Dk.81 Seda’nın 

golleriyle 3 puanın sahibi 
oldu.

Bu galibiyetin ardın-
dan antrenör Mustafa 
Bayraktar’ın öğrencileri 4 
hafta sonunda 12 puana 
yükselerek lige iyi bir 
başlangıç yapmış oldu. 
Sanayispor bu maçlar-
da rakip ağlara 18 gol 
bırakırken, kalesinde 1 
gol gördü.

Giresun Süper Amatör 
Kümede şampi-
yonluk mücadelesi 

veren Tireboluspor, ligdeki 
11’nci maçında Yağlıderespor 
karşısında kolay bir galibiyet 
alırken; yeni transferlerin de 
boy gösterdiği karşılaşmanın 
golleri Burhan Nebioğlu (3), 
Ahmet Acar (2) ve Emrah 
Işkın’dan geldi.

Tirebolu İlçe Stadı’nda 27 
Şubat Pazar günü soğuk ve 
rüzgarlı bir havada oynanan 
maça yeni transferlerinden 
Burhan Nebioğlu ve Yağız 
Cem Zomp’a ilk 11’de yer 
verdiği ideal kadrosuyla çıkan 
Tireboluspor, 24’ncü daki-

kada golcü oyuncu Burhan 
Nebioğlu’nun penaltı golüyle 
perdeyi açarken; 28’de başka 
bir golcüsü Ahmet Acar ile 
skoru 2-0 yaptı. Aşırı rüzgar 
nedeniyle top kontrolünün zor 
olduğu mücadelenin 30’ncu 
dakikasında bir kez daha sah-
neye çıkan Burhan Nebioğlu, 

ilk yarının skorunu belirledi: 
3-0. Bu arada, Burhan Nebioğ-
lu, 32’nci dakikada bir penaltı 
atışından da yararlanamadı.
Maçın ikinci yarısında da 
üstün oyununu sürdüren ev 
sahibi ekip, yenilerden Em-
rah Aslan’ı da sahaya aldığı 
mücadelenin 57’nci dakikasın-

da Burhan Nebioğlu ile farkı 
4’e çıkarırken; 70’de Ahmet 
Acar’ın penaltı golüyle skoru 
5-0 yaptı. Yağlıdere karşısında 
çok rahat oynayan ve sonuca 
giden Tireboluspor’da, son 
sözü 85’nci dakikada Emrah 
Işkın söyledi ve bu oyuncunun 
kafa golüyle skor 6-0 oldu.

Oynadığı 11 maçta puanını 
27’ye çıkaran ve lider Espi-
yespor ile arasında 1 puan 
fark kalan Tireboluspor, ligdeki 
12’nci maçını gelecek hafta 
sonu Giresun’da Batlamaspor 
ile yapacak. Şimdi maçın teknik 
analizini veriyoruz.

(Mahmut BORA/Tirebolu 
Ekspres-TİREBOLU)

RESiTAL SUNDULAR
Ligdeki 11’nci maçında Yağlıderespor karşısına yeni transferleriyle çıkan Tireboluspor, kolay bir galibi-

yet alırken; Burhan Nebioğlu’nun 3, Ahmet Acar’ın 2 ve Emrah Işkın’ın golleriyle sonuca gitti…
HAKEMLER: Metehan Köse 3, Nevzat Tomak 3, Seda Kardal 3.
TİREBOLUSPOR: Ahmet 2 (Mahmut 2) – A. Hasan Karapıçak 2 

(Emrah Aslan 2), Hasan Namazcı 3, Erdoğan 3, Emrah 3 – Batuhan 3 
(H. İbrahim 2), Numan 3 (Semih 2), Yağız Cem 3, Mert Can 3 – Ahmet 
Acar 3, Burhan Nebioğlu 3.

YAĞLIDERESPOR: Ömer 1 – Rıdvan 2, Erol 2, Erdem 2, Mehmet 2 – 
H. İbrahim 2, Mustafa 2, Doğukan 2, Oğuzhan 1, Atakan 1 – Emircan 2.

SARI KARTLAR: Erdem ve Doğukan (Yağlıderespor).
GOLLER: Burhan Nebioğlu (Dk. 24 PA, dk. 30 ve dk. 57), Ahmet Acar 

(Dk. 28 ve dk. 70 PA), Emrah Işkın (Dk. 85) (Tireboluspor: 6 – Yağlıde-
respor: 0).

SAHA: 15 Temmuz
HAKEMLER: İzlem Günaydın HHH, Emre Kaplan HHH, 

Seda Kartal HHH
SANAYİSPOR: Tuğçe HHH, Özlem HHH, Meryem HHH, 

Sude HH, Tülay HHH, İlayda HHH, Buse HHH, Melike HHH, 
Duygu HHH, Mervenur HHH (Seda HH)

HATAY BİRFEN KOLEJİ: Selma H, Dilan H, Irmak H, Ezgi 
H, Şevval H, Zehra H, Pakize H, Beste H, İrem H, Kumru H, 
Senem H

SARI KARTLAR: Mervenur (Sanayispor), Pakize, Senem 
(Hatay Bilfen Koleji)

GOLLER: Dk.6 Melike, Dk.26,40 Duygu, Dk.56 İlayda, Dk.81 
Seda (Sanayispor)

Giresun Süper 
Amatör Ligde bu 

sezon mutlu sona ulaş-
mak isteyen ve gözünü 
BAL’a diken Tireboluspor, 
ara transfer döneminde 
kadrosuna Görelespor’dan 
aldığı 3 futbolcu ile gücüne 
güç kattı. 

Mavi-Beyazlı takımın 
Kulüp Başkanı Adem Ke-
mal, BAL temsilcilerimiz-
den Görelespor’da forma 
giyen Burhan Nebioğlu, 
Emrah Aslan ve Yağız 
Cem Zomp gibi isimleri 
transfer ettiklerini belir-
terek, ara transferde bir 
futbolcu daha alacaklarını 
bildirdi.Bu sezon BAL’a 
çıkmayı hedeflediklerini 
söyleyen başkan Kemal, 

ellerindeki kadronun lig 
için yeterli olduğunu, 
ancak BAL’a çıkabilmek 
için oynayacakları baraj 
maçı için takviye yapmak 
zorunda kaldıklarını ifade 
ederek, “Bizim hedefimiz 
BAL’a yükselmektir. Lig 
şampiyonluğu bizim için 
yeterli değil. İşte bu hesabı 
yaparak, mevcut kadro-
muza BAL tecrübesi olan 
Göreleli 3 futbolcuyu trans-
fer ettik. İlçe halkımızın da 
desteğiyle elimizden gelen 
fedakarlığı yapıp kadro-
muzu daha da güçlendir-
dik. Tireboluspor olarak 
gözümüzü BAL’a çevirdik. 
Bu hedefimize ulaşmak 
için de elimizden gelen her 
şeyi yapacağız” dedi.

TiREBOLUSPOR’DAN  BAL iCiN HAMLELER…

HAKEMLER, 3 GUN
BOYUNCA TER DOKTU
MHK Hakem Gelişim Programları çerçevesinde, MHK Şubat ayı değerlendirme semineri 

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlendi.

Eğitime; MHK Başkanı 
ve üyeleri, MHK Eğitim 

Danışmanı Jaap Uilenberg, 
Eğitim Departmanı, VAR Koor-
dinatörü, Süper Lig Hakemleri, 
A-Klasman Hakemleri ve Vi-
deo Yardımcı Hakemleri (VAR) 
katıldılar.

Üç gün süren seminerde; 
ilk gün Mental ve Farkındalık, 

ikinci gün Teknik Çalışma, 
üçüncü gün Fiziksel Çalışma 
konuları üzerinde teorik ve 
pratik eğitimler yapılmıştır. Ça-
lışma grupları yöntemi kullanı-
lan teorik eğitimler ve fiziksel 
çalışmalardaki ana konular 
aşağıda belirtilmiştir.

1.Gün “Mental ve Farkında-
lık Çalışması”

- Karar Verme Becerisi
- Öz Farkındalık
- Mental Antrenmanlar
2.Gün “Teknik Çalışma”
- Ceza Sahası Pozisyonları 

(UEFA klipleri)
- Elle Oynamalar (UEFA 

klipleri)
- Video Test ve geri bildirimi
- Var Müdahaleleri ve yo-

rumlanması
3.Gün “Fiziksel Çalışma”
- Müsabaka Video Koşu 

Analizleri
- Antrenman Veri ve İçerik 

Değerlendirmeleri
- Sahadaki Fiziksel Perfor-

mans Analizleri
- Kuvvet Testleri
- Kondisyon Testleri



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: 61 Mart 2022 Salı

 

 

 

OH ÇEKTİK
Son dört maçta mağ-

lubiyet alan Gire-
sunspor, bir puan 

farkla üst sırada bulunan Göz-
tepe’yi evinde misafir etti. Altı 
puanlık bu maçın alt sıralarda 
ki takımlarının sonuçlarını da 
ilgilendiriyordu. Kendi seyircisi 
önünde oynayan Giresunspor, 
uzun zamandır alamadığı üç 
puanı üç golle alarak rakibinin 
üstüne çıktı.

Oyuna baskılı başlayan ve 
peş peşe korner kazanan taraf 
Giresunspor idi. Göztepe’nin 
kontrataktan hücumlarını da 
defans yerinde müdahale 
ile gole imkan vermediler. 
Giresunspor defansının maç 
boyunca yerinde müdahaleleri, 
Göztepe takımına gol pozis-
yonuyarattırmadılar. Pozisyon 
arayan takım Giresunspor’du. 
Umut’un çaprazdan yakaladığı 
pozisyonu değerlendiremeyin-
ce Göztepe rahatladı. Ser-
gio’nun volesini kurtaran İrfan, 
Muhammet’in kornerine kafa 
vuran Umut’un köşeye giden 
topuna seyirci kaldı.  Gire-
sunspor galibiyete geçince top 
çevirerek ikinci gol aramaya 
başladı.

Golün verdiği moralle 
ikinci gol pozisyonu arayan 
Giresunspor’lu futbolcular 
yakaladığı gol pozisyonlardan 
faydalanamadılar.

İkinci yarı oyuna Diabate’nin 
yerine orta alana  Travre alı-
narak rakip takıma orta alanda 
üstünlük sağlama düşüncesi 
ile  hareket etti Teknik Direk-
tör. Sergio’nun şutunu korner 
için Göztepe ceza alanında 
bulunan Aleksi Perez takımının 

ikinci golünü atarak takımını 
rahatlattı.

Giresunspor, iki farklı galibi-
yeti yakaladıktan sonra ayağa 
top yaparak pozisyon yakala-
maya çalıştılar ancak kazanı-
lan toplar yanlış paslaşmalar 
neticesinde heba oldu. İki farlı 
galibiyetten sonra kendine 
güvenleri geldi.  Göztepe 
takımı ise farkı bire indirmek 
için organize ettikleri hücum-
ları Giresunsporlu futbolcular 
yerinde müdahale ile fırsat 
vermediler.

Orta alanda Göztepe hücu-
munu önleyen Giresunspor’lu 
futbolcular kontrataktan yaka-
ladığı pozisyonda Travre’nin 
Muhammet’e çıkardığı pası, 
Muhammet kendisinin ilk ve ta-
kımının üçüncü golünü atarak 
takımını rahatlattı. Bir maçta 
bir asist ve bir gol atarak arka-
daşlarıyla birlikte son haftaların 
en iyi sonucunu aldılar.

Göztepe ise üç farklı mağ-
lubiyetten kurtulmak için Gire-
sunspor alanında çok  oyuncu 
ile bulunarak farkı indirmeye 
çalıştılar. Attıkları gol farkı ikiye 
indirmeye yetti. Maç boyunca 
oyunun hakimi Giresunspor 
takımıydı. Herkes görevini faz-
lasıyla yaptı. Uzun bir aradan 
sonra düşme potasında olan 
rakibini iki puan farkla alta aldı. 
Mühim olan bundan sonra ki 
maçlarını aynı oyun disiplini ile 
oynayarak iyi sonuçlarla son-
landırılmasıdır. Uzun zamandır 
alınamayan galibiyet bu maçla 
sona ermiştir. Bu futbolun 
bundan sonra da oynayarak 
seyirciyi sevindirmektir.

Bir oh çektik, nefes aldık..

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

GZT Giresunspor 
Teknik Direktörü Ha-
kan Keleş, Göztepe 

maçının ardından, “Baştan sona 
kadar üstün oynadık. Bunu da 
sahaya yansıttık” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. 
haftasında Göztepe’yi mağ-
lup eden GZT Giresunspor, 
6 maç sonra galibiyet sevin-
cini yaşadı. Maçın ardından 
değerlendirmede bulunan GZT 
Giresunspor Teknik Direktörü 
Hakan Keleş, “Gelecek adına 
iyi oldu. Haftalardır iyi oynadık 
ama sonuca yansıtamıyorduk. 
Bugün bulduğumuz pozisyon-

ları attık” dedi.
Keleş, yaptığı açıklamada 

şunları söyledi:”Maç önce-
si çok kazanmak istiyorduk. 
Bugün bunu da sahaya yansıt-
tık. Baştan sona kadar üstün 
oynadık. Son dakikalarda biraz 
baskı yedik. Ama seyircimizin 
önünde kazanmak güzeldi. 
Uzun zamandır onları da mutlu 
edemiyorduk. Oyuncularımıza 
teşekkür ediyorum. Söyledi-
ğimiz her şeyi yaptılar. İyi bir 
maç çıkardılar. Gelecek adına 
iyi oldu. Haftalardır iyi oynadık 
ama sonuca yansıtamıyorduk. 
Bugün bulduğumuz pozisyonları 

attık. Daha fazla da atabilirdik. 
İkili avantajı da kazandık. Zor 
maçlar başlıyor. Seyircilerimize 
desteklerinden dolayı çok teşek-
kür ediyorum. Önümüzde Rize 
maçı var. Ona hazırlanacağız. 
Rahatlamak için onu da kazan-
mak istiyoruz” 

Muhammed Gümüşkaya’nın 
maçta gösterdiği performansı 
değerlendiren Keleş, “Muham-
med çok istediğim oyuncuydu. 
Fener’de şans bulamıyordu. 
Burada yavaş yavaş takıma 
adapte etmeye çalıştık. Daha da 
iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Keleş, Umut hakkında ise, 

“Zaman zaman hepsine süre 
veriyoruz. Umut şansını iyi de-
ğerlendirdi. Antrenmanlarda gü-
zel devam ettiği sürece formayı 
giyecek” şeklinde konuştu.

MAESTRO: GEREKENİ 
YAPAMADIK

Göztepe Teknik Direktörü 
Nestor El Maestro da, ‘Bugün 
gerekeni yapamadık. Ne 1 puan 
için ne 3 puan için. Saha içinde 
baskımız falan yoktu, Giresun 
da çok gergindi ama kornerden 
yediğimiz goller bizi geri düşür-
düğü gibi rakibe de kazandırdı’ 
diye konuştu.

KARA BULUTLARI 
DAGITTIK

Süper Lig’de ligin ikinci devresine fırtına gibi giriş yapan ve 
Galatasaray’ı deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup ettikten sonra 
5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Çotanaklar,  Göztepe karşısında sahadan 
3-1’lik galibiyetle ayrılarak kötü gidişata 6 maç sonra ‘dur’ demesini bildi

Giresunspor, Göztepe’yi 
3-1 yendi. 6 maç galibiyet 

alamayan Giresunspor’da Fener-
bahçe’den kiralanan Muhammed 
Gümüşkaya performansıyla be-
ğeni topladı. 1 gol, 1 asist yapan 
Muhammed, tüm istatistiklerde 
en iyisi oldu.Ev sahibi ekibe gali-
biyeti getiren golleri 27. dakikada 
Umut Nayir, 51. dakikada Perez 
ve 69. dakikada Muhammed 
Gümüşkaya kaydetti. Umut’a 
asisti Muhammed yaptı. Gözte-
pe’nin tek sayısı ise 75. dakikada 
Franco Di Santo’dan geldi.Bu 
sonucun ardından Giresunspor, 
6 maç aradan sonra galibiyet aldı 
ve 29 puanla 16. sırada yer aldı. 
Üst üste 4. mağlubiyetini alan 
Göztepe ise 27 puanla 17. sırada 
yer buldu.Muhammed Gümüşka-
ya’nın performansı:

Asist: 1
Orta isabeti: %75
Kazanılan ikili mücadele: 10
Kazanılan hava topu: 3
Top kapma: 4
Kilit pas: 3
En çok ikili mücadeleye giren
En çok ikili mücadele kazanan
En çok top kapan
En yüksek orta isabeti
En çok kilit pas atan

Gümüşkaya şov yaptı! 

Süper Amatörde Neler Yaşandı?
9 takımın mü-
cadele verdiği 
Süper amatör 
ligde 13.hafta 
karşılaşmaları 
geride bıraktığı-
mız pazar günü 
oynandı.

1957 Espiyespor’un bay 
geçtiği haftada  Yeniyolspor, 

15 Temmuz Spor Kompleksinde  
Keşap Belediyespor’u konuk etti ve 
müsabakayı 7-1 kazandı.

Son yaptığı transferlerle Böl-
gesel Amatör Ligi çok istediğini 
gösteren Tireboluspor sahasın-
da Yağlıderespor’u 6-0 gibi frklı 
skorla geçti. Dördüncü sıradaki Es 
Esspor deplasmanda Bulancak 

İhsaniyespor’la mücadele etti ve 
adeta gol oldu yağdı ve mçı 7-1 

kazandı. Doğankent’te ise Doğan-
kentspor-Batlamaspor kozlarını 
paylaştı. 5 golün çıktığı karşılaşma-
da gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Alınan bu sonuçlardan sonra 
maç fazlası ve averajla Yeniyolspor 
liderlik koltuğuna oturdu  1957 Espi-
yespor aynı puanla hemen arkasın-
da yerini aldı.Tireboluspor ise 27 
puana sahip ve Üçüncü sırada.

Haber: Osman Yılmaz

iLK 11’DE DEĞiSiKLiK
GZT Giresunspor’da 

teknik direktör Hakan 
Keleş, Göztepe maçının ilk 
11’inde bazı değişiklikler yaptı.

Deplasmanda oynanan 
Yukatel Kayserispor karşı-

laşmasında sahaya ilk 11’de 
çıkan Sergen, Doukara ve 
Traore bu maçta yedek ku-
lübesinde otururken, Suley-
manov da cezası sebebiyle 
tribünde yer aldı.


