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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

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 
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Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

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
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..
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YER SOFRASI
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VURMA AVCI 
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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
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
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
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

Camiler 
ve Temizlik
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN
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YAKUP ÇUKUR
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Palyatif Bakım

(Sayfa 3’te)

VİCDANINLA 
BAŞBAŞA

AK Parti Giresun millet-
vekili Cemal Öztürk, 
üniversite için müjde 

verdi. 
Öztürk, “TBMM Plan ve Büt-

çe Komisyonu’nda görüşme-
lerine başladığımız, Hazineye 
Ait Taşınmaz Malların Değer-
lendirilmesi ve Katma Değer 
Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararna-
mede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifimizle Gire-
sun Üniversitesi’ne toplam 70 
öğretim elemanı kadrosu ihdas 
ediyoruz. İlimize ve Üniversite-
mize hayırlı olsun.” dedi. 

Haber : Hakan Çelebi

OZTURK’TEN AKADEMiK
KADRO MUJDESi

15 Profesör, 35 Doçent ve 20 öğretim üyesi için karar çıktı. Giresun 
üniversitesi Öztürk sayesinde ilk defa bu kadar geniş kapsamlı kadroya 

kavuşuyor. Onkoloji merkezi için düğmeye basılacağı öğrenildi.

15 PROFESOR GELiYOR

SiLOLARIN YIKIMINDA
SONA YAKLASILIYOR

Giresun Limanı’ndaki tartışma konusu olan siloların yıkımına devam edilirken; siloların 
taşınması düşünülen bölgenin limana uzaklığı yeni bir tartışma konusunu gündeme getirdi

Liman sahasındaki siloların 
Giresun Şehir Merkezi’nin deniz 

manzarasını kapattığı gerekçesiyle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın daha önceki ziyaretinde verdiği 
yıkım talimatı; 29 Ocak 2022 tarihinde 
gerçekleşen Giresun ziyaretinde bir 
kez daha gündeme gelmiş ve Erdo-
ğan talimatının uygulanmamasına 
tepki göstermişti.         n SAYFA 2’DE

BELEDiYEDEN ANLAMLI ETKiNLiK
Sahil temizliğinden 
toplanan atıklar geri 
dönüşüme verilerek, 
elde edilen gelir ile 
ihtiyaç sahibi vatan-
daşın sağlık ihtiyacı 
karşılanacak.

Giresun’u tüm değerle-
riyle sağlıklı bir gelece-

ğe taşıyan Giresun Belediyesi, 

sahillerdeki temizlik ve bakım 
çalışmalarına da aralıksız ola-
rak devam ediyor.        n 3’TE

Müftü Topcan: Kur’an doğru 
yolu gösteren bir rehberdir

Giresun İl 
Müftülüğü, 

Görele Hasan 
Ağa Camii’nde 
“Kur’an-ı Kerim 
Ziyafeti” programı 
düzenledi. n 3’TE

MUDUR SARUHAN KIZILAY
MEDYA iLE BULUSTU
Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay doğru iletişimin bir-
çok sorunun çözümünde önemli bir rehber olduğunu söyledi

Dün medya mensupla-
rı ile buluşan Ve ilin 
sorunları ve çözüm 

yolları konusunda fikir alışve-
rişinde bulunan Kızılay, trafik 
sorunu konusunda sıkıntıları 
bildiklerini ifade ederek, “ Bu 
konuda Belediye Başkanımı-
zın bir havuz sistemi projesi 
var. Türkiye’de sadece 7 yılda 
havuz sistemine geçilemedi. 
Bunlardan biri de Giresun. 
Trafikte tek yetkili merci biz 
değiliz. Fakat havuz sistemine 
projesine olumlu bakıyoruz. 
Giresun halkı da bu hizmeti 
almalıdır” dedi. 

Kızılay gazetecilere ayrı ayrı 

söz vererek öneri ve eleştirile-
rini not aldı. Kızılay trafik dışın-
daki branşlarda ciddi başarılar 

elde ettiklerini ifade ederek 
halktan da destek istedi. 

Haber : Mustafa Cici

OSMAN AGA VE MiLLi MUCADELE
SEHiTLERiMiZ ANILACAK

n 2’DE

Engellilerin akülü 
araçlarını tamir 

ediyorlar
n 4’TE



Bilindiği gibi Cumhurbaş-
kanı Erdoğan bir önceki 

Giresun ziyaretini Dereli ve 
Doğankent İlçeleri’nde meydana 
gelen sel afeti sonrasında ger-
çekleştirmiş ve liman sahasında 
bir törene katılmıştı. Bu ziyaret 
sırasında Erdoğan’ın limanda 
bulunan, yarattığı çevre ve 
görsel kirlilik nedeniyle tepkilere 
neden siloların yıkılması için 
talimat vermişti. 

Ziyaret sonrasında Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu şu 
açıklamayı yapmıştı: “Gelinen 
nokta itibarıyla uzun zamandır 
özellikle yapıldığı yer olarak 
başta hemşehrilerimiz ve birçok 
çok STK tarafından tepkiyle 
karşılanan ve şehrimizin istihda-
mına kayda değer hiç bir katkısı 
olmayan depolar için, Cumhur-
başkanımızın sel afeti dolayısıy-
la şehrimize gelmesi neticesin-
de bahsettiğimiz sorunu yerinde 
görmüş oldu ve özellikle şehrin 
siluetine zarar vermesinden do-
layı siloların yıkılması talimatını 
verdi.”

GESOB BAŞKANI 
KARA, YIKIMA TEPKİ 
GÖSTERMİŞTİ

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Birliği (GESOB) Başkanı 
Ali Kara, Giresun Limanı’ndaki 
siloların yeni bir yer tespit edil-
meden kaldırılmasının işveren, 
işçiler ve esnaf açısından büyük 
bir mağduriyet meydana getire-
ceğini söylemişti.

GESOB Başkanı Ali Kara; 
“Söz konusu limanımızın sade-
ce şehrin manzarasını bozuyor 
diye silolar üzerinden kamuoyu 
oluşturulmuş ve yıkımlarına 
başlanmıştır. Deposu olmayan 

bir liman nasıl çalışabilir? Gelen 
yükleri muhafaza edecek depo-
larımız mevcut değilse gemiler 
bu limanı tercih eder mi? Elbette 
etmez. Limanın İl’in Merkezi’nde 
yer alması nedeniyle olumsuz 
görüşlerin gündeme geldiğinin 
farkındayız. Ancak devletin 
milyonlarca Lira harcayarak 
Giresun ekonomisine katkı 
sunmak için yaptığı bu devasa 
tesisi daha uygun bir yere daha 
uygun bir liman yapılana kadar 
mevcudun ilimiz yararına en iyi 
şekilde çalışması sağlanmalıdır” 
diye konuşmuştu.

AKP’Lİ ÖZTÜRK VE 
AYDIN’DAN SİLO AÇIK-
LAMASI

Giresun’da yapılan ve 
yapılacak hizmetler ve projeler 
hakkında bilgiler veren AK Parti 
Giresun Milletvekilleri Cemal 
Öztürk ve Kadir Aydın; liman 
sahasındaki silolar hakkın-
da düşüncelerini söylemişti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Giresun Limanı’nda-
ki siloların yıkılması talimatının 
akıbetini sorulması üzerine 
söz alan Cemal Öztürk; “Bütün 
kontrol Özelleştirme İdaresi’nde 
olduğu için biz silolar konusunda 
müdahil olamadık. Geldiğimiz 
noktada Sayın Cumhurbaşkanı-
mız siloları görünce çok üzüldü. 
‘Şehrin önü kesilmiş. Bir çözüm 
bulun. Gerekirse yıkın’ diye bir 
talimat verdi. İlgili firma da za-
ten; ‘Cumhurbaşkanım bana bu 
limanı kapat derse, ben limanı 
kapatırım’ diyor. 100 milyonun 
üzerinde yatırım yapmış; ‘gere-
kirse tek kalemde silerim’ diyor. 
Netice itibariyle limanın şehri-
mize ekonomik olarak, istihdam 

olarak bir katkısı var mı, var.” 
cevabını vermişti. 

AK Parti Giresun Milletvekili 
Kadir Aydın, Giresun Limanı’n-
daki silolar hakkında Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın verdiği ‘Yıkın’ talimatı 
hakkında yaptığı açıklamada; 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın ta-
limatı var. Cumhurbaşkanımızın 
talimatı bizim için emirdir, silolar 
yıkılacaktır ama hukuk çerçeve-
sinde, kırmadan ve dökmeden. 
Cumhurbaşkanımızın sözünü 
yerde bırakmayız. Siloların 
yıkılması konusunda resmi iş-
lemler devam ediyor” ifadelerini 
kullanmıştı.

SİLO YIKIMINDA 
SONA DOĞRU…

Giresun Limanı’ndaki silolar-
da yıkım işlemi devam ediyor. 
Toplam 16 silonun olduğu 
bölgede şu ana kadar 7 silonun 
yıkıldığı görülürken, geriye kalan 
9 silonun da yakın bir zamanda 
yıkılması bekleniyor.

Giresun Limanı’ndaki silolar-
da çalışan işçilerin geçtiğimiz 
günlerde yaptığı protesto eylemi 
ve basın açıklaması görmezden 
gelinirken, siloların eski Emni-
yet Müdürlüğü Binası ile Büyük 
Mendirek arasına taşınması 
planlandığı söyleniyor. Liman 
sahasına bir hayli uzak bir yere 
kurulacak olan siloların kulla-
nabilirliği ise yeni tartışmaların 
başlamasına sebep oldu.

Haber: Fatma 
Bulduk Uğurlu 
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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, 
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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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Mehmet Emür’den 
Ramazan mesajı

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür, Ramazan 

ayı nedeniyle mesaj yayın-
layarak, tüm İslam Aleminin 
Ramazan Ayını tebrik etti. 

“Rahmet ve mağfiret iklimiy-
le güzelleşen, mübarek Rama-
zan ayına kavuşmanın sevinci-
ni yaşıyoruz. Ramazan demek 
hoşgörü, şefkat, merhamet ve 
rızkın bol olduğu en kıymetli 
aydır. Tüm Keşap ile Ramazan 
ayı boyunca, büyük kardeşlik 
dayanışmasını, kaynaşmayı ve 

yardımlaşmayı bundan önce 
ki ramazanlar olduğu gibi yine 
hep birlikte yaşayacağız. Ra-
mazan’ın bereketi ve huzurunu 
yine hep birlikte paylaşacağız. 

Ramazan Ayına girmemiz 
vesilesiyle rahmet kapılarının 
ardına kadar açıldığı bu ayda, 
tüm İslam Aleminin Ramazan-ı 
Şerifini tebrik ediyor, bu müba-
rek ayın ülkemize, milletimize 
ve tüm İslam Alemine hayırlar 
getirmesini niyaz ediyorum. 
Hayırlı ramazanlar diliyorum.”

Aksoy’dan Okuma Çağrısı..
DEVA Partisi Tanıtım ve 

İletişim Başkanı Eren 
Naci Aksoy, Kütüphanler hafta-
sını kutladı.Aksoy”Günümüzde 
internet çağı ile birlikte bilgiye 
ulaşmak çok kolay oldu. Ama 
ne yazık ki internet ortamın-
da ya da sosyal medyada 
kaynağı belli olmayan birçok 
yanlış bilgiler mevcut. Burada 
kütüphaneler büyük önem arz 
ediyor. Kütüphaneler doğru 
ve teyit edilmiş bilgilerle dolu. 
Bu sebeple vatandaşlarımız 
kütüphane hazinesinden fay-
dalanmaya ve kitap okumaya 
davet ediyoruz.”dedi.

Aksoy şöyle konuştu: “Kitap 
okumanın yaşı yoktur. Kitap 
okumak bilgi birikimimizin art-
masına ve kendimizi geliştir-
memize büyük katkılar sağlar. 
Okumanın ve eğitimin yeni 

nesillerin bu ülkenin geleceği 
için ne kadar önemli olduğunu 
hep birlikte kavramalıyız. Kü-
tüphanelere hep birlikte destek 
olunarak kütüphanedeki kitap-
ların öğrencilerimiz tarafından 
evde ve kütüphanede kullan-
malarının sağlanması okuma 
alışkanlığını geliştirecektir.

Kütüphane, insanın yıldız-
lara tırmanmaya niyet ettiği 
bir rasathanedir. Kütüphane 
Haftası Kutlu Olsun !!”.

Haber: Osman Yılmaz

SiLOLARIN YIKIMINDA
SONA YAKLASILIYOR

Giresun Limanı’ndaki tartışma konusu olan siloların yıkımına devam edilirken; siloların 
taşınması düşünülen bölgenin limana uzaklığı yeni bir tartışma konusunu gündeme getirdi

Kurtuluş Savaşı’nın 
efsanevi kahramanı, 
Atatürk’ün Muhafız 

Birliği Komutanı Milis Piyade 
Yarbay (Sicil no:342) Osman 
Ağamız’ı, ölümünün (2 Nisan 
1923) 99. yılında bir kez daha 
minnet ve şükranla anılacak.

Anma programlarında, 
kurtuluş günü bulunmayan Gi-
resun’un ülke savunmasında 
oluşturduğu 42. ve 47. Gönüllü 
Alayların verdiği mücadele, bir 
kez daha anlatılacak. 

Osman Ağa ve Millî Müca-
dele Şehitlerimiz için 2 Nisan 
Cumartesi günü düzenlenecek 
olan tören programı şu şekilde:

Osmanağa Meydanı 10.30: 
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve 
anıta çelenk bırakılması. Bele-
diye Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu ve Prof. Dr. Sezai Balcı’nın 
konuşması.

Giresun Kalesi anıt mezar 
önü 11.30: Kur’an Tilaveti, 
dua, kitap dağıtımı.

Can Akengin Sergi Salonu 
14.00:  Hüseyin Gazi Men-

teşeoğlu arşivinden Osman 
Ağa ve Milli Mücadele sergisi 
açılışı. 14.30: Karazıpkalılar 
kısa film gösterisi. 14.45: 
Osman Ağa ve Milli Mücadele 

Paneli. Konuşmacılar: GRÜ 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay 
Karaman,  Araştırmacı Yazar 
Hüseyin Gazi Menteşeoğlu ve 
Murat Bıyık.

OSMAN AGA VE MiLLi MUCADELE
SEHiTLERiMiZ ANILACAK

Millî Mücadele’de tarih yazan 47. Giresun Gönüllü Alayı Komutanı Osman 
Ağa ve Millî Mücadele Şehitlerimizi 2 Nisan Cumartesi günü gururla anacağız



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 Nisan 
2022 Cuma www.giresungundem.com
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Ali Zafer Topşir

HOŞGELDİN 
ŞEHRİ RAMAZAN

Allah’a sonsuz 
şükürler olsun ki, 
sosyal yardım-

laşma ve dayanışmanın 
pekiştiği, sevgi, saygı ve 
kardeşlik duygularının daha 
da güçlendiği, zikrin ve 
ibadetin çoğaldığı Ramazan 
ayına ulaştık.

Ramazan ayının diğer 
aylara oranla dini ve sosyal 
hayatımızda büyük önemi 
vardır. İnsanları doğru yola 
ileten ilahi kelam Kur’an-ı 
Kerim’in indirildiği bir ay 
olması ve içinde bin aydan 
daha hayırlı olan Kadir 
gecesinin bulunması, bu 
ayın manevi değerini daha 
da artırmaktadır. Ramazan 
öyle mübarek bir ay ki geli-
şiyle İslam âleminin havası 
değişti. Ramazan, ibadet-
lerimizi daha bir düzen ve 
disipline koyduğumuz ve 
zenginleştirdiğimiz bir aydır. 
Sevgili Peygamberimiz 
Ramazanın önemi hakkında 
şöyle buyurmuştur. “Kim 
inanarak ve mükâfatını Al-
lah’tan bekleyerek Ramaza-
nın orucunu tutarsa geçmiş 
günahları bağışlanır.”

 Oruç ayı olan Ramazan 
ayı, birçok hikmeti içinde 
bulundurur. İdrak etmekle 
manevi açıdan huzur bul-
duğumuz ve sevinç duydu-
ğumuz bu ayda tutacağımız 
oruç ibadetiyle sonsuza dek 
sürecek manevi hazlara 
ulaşmanın sırrına ereriz. 
Oruç, Müslüman, akıllı ve 
ergenlik çağına gelmiş 
olan herkese farzdır. Oruç, 
insanın azim, sebat, kanaat, 
metanet ve sabır gibi ahlaki 
güzelliklere sahip olmasına, 
aç kalarak nimetlerin kıyme-
tini bilmesine ve bu vesiley-

le yoksulların halini düşünüp 
onlara merhamet ve şefkat 
hisleriyle yaklaşmasına 
sebep olur. İşte bu özelli-
ğiyle Ramazan nefislerin 
terbiye edildiği, yoksulların 
doyurulup gözetildiği sevap 
ve mükâfatın arttığı, af ve 
mağfiretin çokça ihsan edil-
diği bir aydır. Cenab-ı Hak 
Ramazan ayında tuttuğu-
muz orucun fazileti ile ilgili 
bir ayette: “Ey iman edenler! 
Kötülüklerden sakınmanız 
için oruç, sizden öncekilere 
farz kılındığı gibi size de 
farz kılındı.” buyurmuştur

Ramazan, Allah’a olan 
kulluk şuurunu derinden 
hissettiğimiz, milli birlik ve 
beraberliğimizin pekiştiği 
mübarek bir zaman dilimidir. 
Dolayısıyla Ramazan ayının 
kıymetini bilip ondan en 
iyi şekilde yararlanmalıyız. 
Bu vesileyle geçmişimizle 
ilgili bir özeleştiri yaparak 
gafletten, kötülüklerden ve 
haramlardan kendimizi uzak 
tutalım. Yapacağımız iyilik 
ve ibadetlerle Allah’ın rızası-
nı kazanmaya çalışalım

Cenabı Mevlamız şöyle 
buyuruyor: “Ramazan ayı, 
insanlara yol gösterici, 
doğrunun ve doğruyu eğri-
den ayırmanın açık delilleri 
olarak Kur’an’ın indirildiği bir 
aydır…” (Bakara-185)

Lütfen bu ayı boş geçir-
meyelim. Son Ramazan 
ayımız olabilir anlayışı ile 
ibadetlere sımsıkı sarılıp 
Rabbimizin rızasını kazan-
maya çalışalım. Eş, dost, 
akraba ziyaretlerine önem 
verelim. İslam hoşgörü 
dinidir, sevelim sevilelim bir 
olalım cem olalım vesse-
lam.

Erkan TÜRK

Konuk Yazar

VİCDANINLA BAŞBAŞA
Sen eskiden yoksula, her gün yardım ederdin ,

Kaz gelecek kimseye, kırmızı halı serdin ,
Bir askari ücreti, çalışana çok gördün ,
Memleketin zengini, ister bey ister paşa 

Seni bırakıyorum, vicdanınla baş başa .
Yokluk nedir bilirsin, çünkü sen de yaşadın ,

Çalışıp çabaladın, kazanmayı başardın ,
Hakları vermeyeni, eleştirip şaşardın ,

Şimdi sen çok değiştin, ister bey, ister paşa ,
Seni bırakıyorum, vicdanınla baş başa .

Dünyalar senin olsa, önce gözün doymalı ,
Adalet çömertlikte ,hep üstüne koymalı ,

Bil ki : dünyada kalır, fâni dünyanın malı ,
Âdil olamıyorsan, ister bey, ister paşa ,

Zaten bırakıyorum, vicdanınla baş başa .
Hep kazanmak üstüne, yapıyorsun plânı ,

Eğer paylaşmıyosan sendeki çok olanı ,
Mal, mülk için söylersen bin bir türlü yalanı ,

Saygınlığın kalmamış, bey olsan ya da paşa ,
Seni bırakıyorum, vicdanınla baş başa

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
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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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(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

BELEDiYEDEN ANLAMLI ETKiNLiK
Sahil temizliğinden toplanan atıklar geri dönüşüme verilerek, elde 

edilen gelir ile ihtiyaç sahibi vatandaşın sağlık ihtiyacı karşılanacak

Bu kapsamda; Gi-
resun Belediyesi 
öncülüğünde Gire-

sun Üniversitesi ile iş birliği 
yapılarak kumsallarda denize 
taşınan atıkların aşırı dalga-
lanma sonucu kıyıya vurma-
sıyla oluşan kirlilik temizlendi. 
Şehrimizin Batı yakasında 
Filika adlı işletme ile Gençlik 
Merkezi arasındaki güzergahta 
yürütülen temizlik çalışmasıyla 
birlikte söz konusu alan daha 
iyi bir görünüme kavuştu.

Diğer yandan, yapılan 

temizlik etkinliği anlamlı bir uy-
gulamaya da dönüştürülecek. 
Bu kapsamda, sahilden top-
lanan atıklar ayrıştırılarak geri 
dönüşüme verilecek ve elde 
edilecek gelir ihtiyaç sahibi bir 
vatandaşın tedavi ihtiyacı için 
kullanılacak. 

Çöp toplama etkinliğine 
katılan Giresun Üniversitesi 
Çevre Topluluğu Başkanı ve 
Makine Mühendisliği 4. Sınıf 
öğrencisi Belkıs Demirdağ, 
düzenlenen son derece an-
lamlı olduğunu ifade ederek: 

“Yaptığımız çalışmayla birlikte 
hem sahilleri temizleyip hem 
de ihtiyaç sahibi bir vatandaşa 
destek olunması bizleri son 
derece mutlu etti. Bu temizlik 
çalışmalarının periyodik olarak 
yapılması taraftarıyız. Belediye 
Başkanımız Aytekin Şenlikoğ-
lu’na Gençlik ve Spor Bakan-
lığımıza, danışman hocamız 
Özlem Tunç Dede ve etkinliğe 
katılan tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ise: “Bizler 

kıyılarımızın temiz olması için 
mücadelemizi sürdürüyo-
ruz.  İnsanlarımızı da çevre 
temizliği ve doğa koruma 
kapsamında bu tarz projeler-
le teşvik etmeye çalışıyoruz. 
Çevreye olan duyarlılığımızı 
göstermemiz gerekiyor. Bu 
konudaki çalışmalarımızı 
aralıksız olarak sürdüreceğiz. 
Bu etkinlik sonucunda ihtiyaç 
sahibi bir vatandaşımıza sağlık 
desteği verilecek olması bizleri 
ayrıca mutlu ediyor” şeklinde 
konuştu.

Programda cemaate hitap 
eden İl Müftüsü Ramazan Top-
can, “Kardeşlerim! Ramazan-ı 
Şerif arifesinde bulunduğumuz 
şu günde düzenlenen Kur’an-ı 
Kerim programı çok isabetli 
oldu. Ramazan ayını anlam-
landıran şey; Kur’an’dır. İnsanı 
da anlamlandıran, insana can 
olan da Kur’an’dır. Kur’an’ı 
insandan alırsanız insanın 
kokuşmasını önleyemezsiniz. 
Kur’an; hak ile batılı, doğru ile 
yanlışı birbirinden ayıran bir 
mizan, doğru yolu gösteren bir 
rehberdir. Kesin ve şüphesiz 
gerçektir.  O’dur bizi birbirimize 

kardeş kılan kitap. Biz O’ndan 
öğrendik sevmeyi, sevilmeyi. 
Kur’an; Mü’minler için hidayet 
ve rahmet kaynağıdır. Zalim-
lerin feci akıbetini haber veren 
uyarıcıdır.” dedi.     

Giresun Samanlıkkıranı 
Camii İmam Hatibi İlker Gürel, 
Hacı Hüseyin Camii İmam 
Hatibi İbrahim Sarıgül, Görele 
Yeşiltepe Camii İmam Hatibi 
Fatih Bilgi ve Hasan Ağa Camii 
İmam Hatibi Abdullah Mican’ın 
Kur’an-ı Kerim ziyafeti sundu-
ğu program Kartal İlçe Müftüsü 
Mehmet Öztürk’ün yaptığı dua 
ile sona erdi.

Müftü Topcan: Kur’an doğru 
yolu gösteren bir rehberdir

Espiye’de ‘Kadın Çantasında 
Dünyayı Taşır’ sergisi açıldı
Espiye Halk Eğitim 

Merkezi kursi-
yerlerince geri dönüşüm 
malzemeleri de kullanıla-
rak el dokumasıyla yapılan 
çantaların yer aldığı “Kadın 
Çantasında Dünyayı Taşır” 
sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Melike Ünver, 
Özel İdare İş Hanı’nda 
düzenlenen serginin açılı-
şında yaptığı konuşmada, 
çantaların 6 aylık emeğin 
sonucu ortaya çıktığını 
söyledi. Kursiyerlerin boş 
vakitlerini değerlendirebi-
lecekleri verimli bir kurs 
gerçekleştirdiklerini ifade 

eden Ünver, “Bu kursların 
düzenlenmesi ve kadınla-
rımızın eğitimli bir şekilde 
el emeği göz nuru eserler 
üretmesi ve aile ekono-
milerine katkı sağlaması 
gurur verici bir durum-
dur.” dedi. Açılışa Espiye 
Kaymakamı Taner Tengir, 
Belediye Başkanı Mustafa 
Karadere, Soğukpınar 
Belde Belediye Başkanı 
Mustafa Eyice, Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Karakaya-
lı, daire amirleri, kurum 
müdürleri, siyasi parti 
temsilcileri, kursiyerler ile 
vatandaşlar katıldı.

Haber: GİRESUN (AA)

Bilindiği gibi Cumhurbaş-
kanı Erdoğan bir önceki 

Giresun ziyaretini Dereli ve 
Doğankent İlçeleri’nde meydana 
gelen sel afeti sonrasında ger-
çekleştirmiş ve liman sahasında 
bir törene katılmıştı. Bu ziyaret 
sırasında Erdoğan’ın limanda 
bulunan, yarattığı çevre ve 
görsel kirlilik nedeniyle tepkilere 
neden siloların yıkılması için 
talimat vermişti. 

Ziyaret sonrasında Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu şu 
açıklamayı yapmıştı: “Gelinen 
nokta itibarıyla uzun zamandır 
özellikle yapıldığı yer olarak 
başta hemşehrilerimiz ve birçok 
çok STK tarafından tepkiyle 
karşılanan ve şehrimizin istihda-
mına kayda değer hiç bir katkısı 
olmayan depolar için, Cumhur-
başkanımızın sel afeti dolayısıy-
la şehrimize gelmesi neticesin-
de bahsettiğimiz sorunu yerinde 
görmüş oldu ve özellikle şehrin 
siluetine zarar vermesinden do-
layı siloların yıkılması talimatını 
verdi.”

GESOB BAŞKANI 
KARA, YIKIMA TEPKİ 
GÖSTERMİŞTİ

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Birliği (GESOB) Başkanı 
Ali Kara, Giresun Limanı’ndaki 
siloların yeni bir yer tespit edil-
meden kaldırılmasının işveren, 
işçiler ve esnaf açısından büyük 
bir mağduriyet meydana getire-
ceğini söylemişti.

GESOB Başkanı Ali Kara; 
“Söz konusu limanımızın sade-
ce şehrin manzarasını bozuyor 
diye silolar üzerinden kamuoyu 
oluşturulmuş ve yıkımlarına 
başlanmıştır. Deposu olmayan 

bir liman nasıl çalışabilir? Gelen 
yükleri muhafaza edecek depo-
larımız mevcut değilse gemiler 
bu limanı tercih eder mi? Elbette 
etmez. Limanın İl’in Merkezi’nde 
yer alması nedeniyle olumsuz 
görüşlerin gündeme geldiğinin 
farkındayız. Ancak devletin 
milyonlarca Lira harcayarak 
Giresun ekonomisine katkı 
sunmak için yaptığı bu devasa 
tesisi daha uygun bir yere daha 
uygun bir liman yapılana kadar 
mevcudun ilimiz yararına en iyi 
şekilde çalışması sağlanmalıdır” 
diye konuşmuştu.

AKP’Lİ ÖZTÜRK VE 
AYDIN’DAN SİLO AÇIK-
LAMASI

Giresun’da yapılan ve 
yapılacak hizmetler ve projeler 
hakkında bilgiler veren AK Parti 
Giresun Milletvekilleri Cemal 
Öztürk ve Kadir Aydın; liman 
sahasındaki silolar hakkın-
da düşüncelerini söylemişti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Giresun Limanı’nda-
ki siloların yıkılması talimatının 
akıbetini sorulması üzerine 
söz alan Cemal Öztürk; “Bütün 
kontrol Özelleştirme İdaresi’nde 
olduğu için biz silolar konusunda 
müdahil olamadık. Geldiğimiz 
noktada Sayın Cumhurbaşkanı-
mız siloları görünce çok üzüldü. 
‘Şehrin önü kesilmiş. Bir çözüm 
bulun. Gerekirse yıkın’ diye bir 
talimat verdi. İlgili firma da za-
ten; ‘Cumhurbaşkanım bana bu 
limanı kapat derse, ben limanı 
kapatırım’ diyor. 100 milyonun 
üzerinde yatırım yapmış; ‘gere-
kirse tek kalemde silerim’ diyor. 
Netice itibariyle limanın şehri-
mize ekonomik olarak, istihdam 

olarak bir katkısı var mı, var.” 
cevabını vermişti. 

AK Parti Giresun Milletvekili 
Kadir Aydın, Giresun Limanı’n-
daki silolar hakkında Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın verdiği ‘Yıkın’ talimatı 
hakkında yaptığı açıklamada; 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın ta-
limatı var. Cumhurbaşkanımızın 
talimatı bizim için emirdir, silolar 
yıkılacaktır ama hukuk çerçeve-
sinde, kırmadan ve dökmeden. 
Cumhurbaşkanımızın sözünü 
yerde bırakmayız. Siloların 
yıkılması konusunda resmi iş-
lemler devam ediyor” ifadelerini 
kullanmıştı.

SİLO YIKIMINDA 
SONA DOĞRU…

Giresun Limanı’ndaki silolar-
da yıkım işlemi devam ediyor. 
Toplam 16 silonun olduğu 
bölgede şu ana kadar 7 silonun 
yıkıldığı görülürken, geriye kalan 
9 silonun da yakın bir zamanda 
yıkılması bekleniyor.

Giresun Limanı’ndaki silolar-
da çalışan işçilerin geçtiğimiz 
günlerde yaptığı protesto eylemi 
ve basın açıklaması görmezden 
gelinirken, siloların eski Emni-
yet Müdürlüğü Binası ile Büyük 
Mendirek arasına taşınması 
planlandığı söyleniyor. Liman 
sahasına bir hayli uzak bir yere 
kurulacak olan siloların kulla-
nabilirliği ise yeni tartışmaların 
başlamasına sebep oldu.

Haber: Fatma 
Bulduk Uğurlu 
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 
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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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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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Mehmet Emür’den 
Ramazan mesajı

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür, Ramazan 

ayı nedeniyle mesaj yayın-
layarak, tüm İslam Aleminin 
Ramazan Ayını tebrik etti. 

“Rahmet ve mağfiret iklimiy-
le güzelleşen, mübarek Rama-
zan ayına kavuşmanın sevinci-
ni yaşıyoruz. Ramazan demek 
hoşgörü, şefkat, merhamet ve 
rızkın bol olduğu en kıymetli 
aydır. Tüm Keşap ile Ramazan 
ayı boyunca, büyük kardeşlik 
dayanışmasını, kaynaşmayı ve 

yardımlaşmayı bundan önce 
ki ramazanlar olduğu gibi yine 
hep birlikte yaşayacağız. Ra-
mazan’ın bereketi ve huzurunu 
yine hep birlikte paylaşacağız. 

Ramazan Ayına girmemiz 
vesilesiyle rahmet kapılarının 
ardına kadar açıldığı bu ayda, 
tüm İslam Aleminin Ramazan-ı 
Şerifini tebrik ediyor, bu müba-
rek ayın ülkemize, milletimize 
ve tüm İslam Alemine hayırlar 
getirmesini niyaz ediyorum. 
Hayırlı ramazanlar diliyorum.”

Aksoy’dan Okuma Çağrısı..
DEVA Partisi Tanıtım ve 

İletişim Başkanı Eren 
Naci Aksoy, Kütüphanler hafta-
sını kutladı.Aksoy”Günümüzde 
internet çağı ile birlikte bilgiye 
ulaşmak çok kolay oldu. Ama 
ne yazık ki internet ortamın-
da ya da sosyal medyada 
kaynağı belli olmayan birçok 
yanlış bilgiler mevcut. Burada 
kütüphaneler büyük önem arz 
ediyor. Kütüphaneler doğru 
ve teyit edilmiş bilgilerle dolu. 
Bu sebeple vatandaşlarımız 
kütüphane hazinesinden fay-
dalanmaya ve kitap okumaya 
davet ediyoruz.”dedi.

Aksoy şöyle konuştu: “Kitap 
okumanın yaşı yoktur. Kitap 
okumak bilgi birikimimizin art-
masına ve kendimizi geliştir-
memize büyük katkılar sağlar. 
Okumanın ve eğitimin yeni 

nesillerin bu ülkenin geleceği 
için ne kadar önemli olduğunu 
hep birlikte kavramalıyız. Kü-
tüphanelere hep birlikte destek 
olunarak kütüphanedeki kitap-
ların öğrencilerimiz tarafından 
evde ve kütüphanede kullan-
malarının sağlanması okuma 
alışkanlığını geliştirecektir.

Kütüphane, insanın yıldız-
lara tırmanmaya niyet ettiği 
bir rasathanedir. Kütüphane 
Haftası Kutlu Olsun !!”.

Haber: Osman Yılmaz

SiLOLARIN YIKIMINDA
SONA YAKLASILIYOR

Giresun Limanı’ndaki tartışma konusu olan siloların yıkımına devam edilirken; siloların 
taşınması düşünülen bölgenin limana uzaklığı yeni bir tartışma konusunu gündeme getirdi

Kurtuluş Savaşı’nın 
efsanevi kahramanı, 
Atatürk’ün Muhafız 

Birliği Komutanı Milis Piyade 
Yarbay (Sicil no:342) Osman 
Ağamız’ı, ölümünün (2 Nisan 
1923) 99. yılında bir kez daha 
minnet ve şükranla anılacak.

Anma programlarında, 
kurtuluş günü bulunmayan Gi-
resun’un ülke savunmasında 
oluşturduğu 42. ve 47. Gönüllü 
Alayların verdiği mücadele, bir 
kez daha anlatılacak. 

Osman Ağa ve Millî Müca-
dele Şehitlerimiz için 2 Nisan 
Cumartesi günü düzenlenecek 
olan tören programı şu şekilde:

Osmanağa Meydanı 10.30: 
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve 
anıta çelenk bırakılması. Bele-
diye Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu ve Prof. Dr. Sezai Balcı’nın 
konuşması.

Giresun Kalesi anıt mezar 
önü 11.30: Kur’an Tilaveti, 
dua, kitap dağıtımı.

Can Akengin Sergi Salonu 
14.00:  Hüseyin Gazi Men-

teşeoğlu arşivinden Osman 
Ağa ve Milli Mücadele sergisi 
açılışı. 14.30: Karazıpkalılar 
kısa film gösterisi. 14.45: 
Osman Ağa ve Milli Mücadele 

Paneli. Konuşmacılar: GRÜ 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay 
Karaman,  Araştırmacı Yazar 
Hüseyin Gazi Menteşeoğlu ve 
Murat Bıyık.

OSMAN AGA VE MiLLi MUCADELE
SEHiTLERiMiZ ANILACAK

Millî Mücadele’de tarih yazan 47. Giresun Gönüllü Alayı Komutanı Osman 
Ağa ve Millî Mücadele Şehitlerimizi 2 Nisan Cumartesi günü gururla anacağız



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Camiler ve Temizlik

Peygamber Efen-
dimiz (s.a.s.): 
“Allah’ın en çok 

sevdiği ve hoşlandığı yerler 
mescitlerdir” buyurmuştur.

Tarih boyunca İslam’ın 
merkezinde cami vardır.

Camilerin en önemli gö-
revlerinden biri, insanları bir 
araya toplayıp bir hedefe 
götürmesidir.

Çarşamba günü merkez 
köyümüzde bir yakınımım 
cenazesine katıldım.!

Genel anlamda temizlik 
ve ibadet amaçlı temizlikle 
ilgili birtakım ilke ve ölçüler 
getirilmiş ve temizlik bazı 
ibadetler için ön şart sayıl-
mıştır..

Camiiler müslümanın 
ÖRNEK aldığı ve ibadet 
edilen ve her gün onlarca 
bazen yüzlerce insanın 
günde beş vakit ziyaret 
ettiği kutsal yerlerdir.

Köy camileri bu kadar 
yoğun olmasada ibafet 
hanedir .!

Öyle ki temizlik imandan 
gelir sözü bunu doğrular 
niteliktedir.!

Bu gittiğimiz köyde ca-
mi-i giden yol, ve abdestha-
ne girişi 50 cm.kar var .

Cami,ye girmek için 
kayan düşen cemaat kar 
içinde cami,ye giriliyor.

Cami-i yolu 15 metre 
,abdesthane ve çevresi bir 
saat’e temizliği yapılabile-
cek büyüklükte.

Cami-i içerisi çevresi ve 
abdesthane temizliği bu 
kadar zormu dur.?

Camii ,çevresi, abdest-
hane temizliği ,yönetmelik 

gereği görevli imam ve 
müezzinin olmasa dahi ,her 
müslümanın görevidir..!!

Temizlik imamdan ise; 
yönetmelik size bunu yap-
man demiyor.!!

Mübarek Ramazan ayına 
üç gün kalmış,Covit denen 
illet bitmemiş,

Köy Camilerimiz bu ka-
dar masum,yanlız, kaderine 
terk edilmemeli..!!

Yetkililer bir zahmet 
kalkın yerlerinizden il ve 
ilçe Cami,leri köyleri gezin 
bakın nedir nasıldır.!

En fazla bütçesi olan bir 
kurumun böylesine önemli 
konular göz ardi edilme-
meli.

Müslümanların örnek 
aldığı yerler ne dense bir 
türlü, örnek kunuma getiril-
miyor .

Görevi olmasa bile  
Cami-i içerisi çevresini, ab-
desthane temizliği yapan,-
yaptıran din görevlilerimizi “ 
tenzih” ederim .

“Ramazan-ı Şerif, 
zamanlar içinde en mukad-
destir.”

Hayırlı Ramazanlar .
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Görev ve Çalışma Yöner-
gesi.

k) (Değişik: 17/04/2006 
tarihli ve 27 sayılı onay) 
Cami ve çevresinin temiz-
liğini sağlamak ve bunun 
için gerekli tedbirleri almak; 
şadırvan, abdest alma yeri 
ve tuvalet gibi yerlerin te-
mizliğinin vakıf, dernek, köy 
tüzel kişiliği, belediye veya 
ilgililer tarafından yapılma-
sına sağlamaktir.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Hüseyin TATAR

125. Yıl Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
ile Giresun Anadolu 

Engelliler Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği arasında 
“Meslek Lisesi Öğrencileri Aile-
lerle Buluşuyor Projesi” kapsa-
mında protokol imzalandı.

Bu kapsamda öğrenciler, 
engellilerin akülü araçlarının 
mekanik ve motor gibi ak-
samlarının gerekli görülen 
onarımlarını gerçekleştiriyor. 
Engelliler, bu bakım işlemlerini 
istedikleri zaman diliminde 
yaptırabiliyor.

Lise Müdürü Muharrem De-
mir, gazetecilere, daha önce 
ihtiyaç sahibi ailelilerin evle-
rinde gerçekleştirdikleri bakım 
onarım gibi çalışmaları bu kez 
engelliler için yapmaya karar 
verdiklerini söyledi.

Projenin çok anlamlı oldu-
ğunu dile getiren Demir, “Tüm 
Türkiye’ye örnek olmasını 
istiyoruz. Öğretmenlerimiz 
araçlarda yapılan işlemlerle 
ilgili eğitimleri veriyor. Öğrenci-
lerimiz de hem deneyim kazan-
dıkları hem de engelli vatan-

daşlara yardım ettikleri için ayrı 
bir mutluluk duyuyor.” dedi.

Dernek Başkanı Nihat Yayla 
ise projenin farkındalık oluştu-
racağını ifade ederek, “Proje-
de engellilerin de düşünülmesi 
dolayısıyla teşekkür ediyo-
rum. Genelde projeler engelli 
arkadaşlarımızın hayatlarıyla 
ilgili olurdu ama kullandıkları 
araçlarla ilgili bir proje duyma-

mıştık.” diye konuştu.
Yayla, engellilerin kullandığı 

araçların tamiri konusunda 
sıkıntı yaşandığını kaydede-
rek, “Bunlar çok pahalı araçlar, 
birçok engelli arkadaşımızın 
yeni alma şansı yok, hep tamir 
ederek kullanılıyordu. Tamir ve 
bakım gibi eksikliklerimiz oldu-
ğunda artık burayı değerlendi-
receğiz, bu bir başlangıç oldu, 

gerçekten güzel bir proje.” 
ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hakan Mert 
ise araçların akü, akü voltajı, 
lastik hava basınçları, lastik 
boşlukları gibi kontrollerini 
yaptıklarını anlatarak, engelli-
lere yardım etmekten duyduğu 
mutluluğu dile getirdi.

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

ENGELLiLERiN AKULU
ARACLARINI TAMiR EDiYORLAR
Giresun’da meslek lisesi öğrencileri, engellilerin akülü araçlarının bozulan parçalarının onarımını yapıyor

TKDK İl Koordinatörü 
Emin Serdar Kurşun, 

yaptığı yazılı açıklamada, her 
çağrı döneminde proje baş-
vurularının ciddi oranda artış 
gösterdiğini belirtti.

Projelerin herhangi bir 
sıralama kriterine takılmaması 
halinde başvuru sahiplerine 
yüzde 18 KDV muafiyetiyle 
114 milyon lira hibe desteğinde 
bulunacaklarını aktaran Kur-
şun, “Tıbbi ve aromatik bitki-
lerde 2, arıcılık üretim, işleme 
ve paketleme 3, zanaatkar-
lık-cam, metal, ahşap, tekstil 
işlerinde 18, turizm-konaklama 
ve yeme içme tesislerinde 10, 
yenilenebilir enerji-GES 13 ol-
mak üzere toplam 46 projenin 
başvurusunu aldık.” ifadelerini 
kullandı.

Kurşun, IPARD Progra-
mı’nın uygulandığı 42 il arasın-
da sosyo-ekonomik gelişmişlik 
sırasında Giresun’un 38. sıra-

da yer aldığına işaret ederek, 
şunları kaydetti:

“Her çağrı döneminde artan 
proje yatırım tutarlarımız ve 
vereceğimiz hibelerle 25-30 
bandında sıralamamızı koru-
mak istiyoruz. Son proje çağ-
rısında ilimizde rekor düzeyde 
alınan proje yatırım ve hibe 
desteği miktarları bu hedef için 
çok önemli katkı sağlayacaktır. 
İlimizin yatırımlar için en büyük 
problemi olan arsa temini ko-
nusu organize sanayi bölgeleri 
ve planlı üretim işleme tesis 
alanları ile aşılabilir. HaliHazır-
da Bulancak Pazarsuyu’nda 
bulunan 2. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde TKDK olarak 
yarıdan fazla işletmeye destek 
vermiş bulunmaktayız. İlimizde 
planlaması yapılan Espiye, Ti-
rebolu Organize Sanayi Bölge-
si bir an önce hizmete girerse 
daha çok işletmeyi destekleme 
imkanına TKDK olarak sahip 

olacağız.”
1. Organize Sanayi Böl-

gesi’ni, yer aldığı mahallenin 
Giresun’un merkez mahallesi 
olması nedeniyle kırsal alan 
olmadığı için hibelerden ya-
rarlandıramadıklarını aktaran 
Kurşun, “Fiiliyatta kırsal özelliği 
gösteren 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’nin köy statüsüne 
alınması halinde bu bölgedeki 
tesisler TKDK hibelerinden 
istifade edebilecektir. İlgili 
destek işletme başına 500 bin 
avrodur.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Kurşun, gelecek çağrı dö-
neminde özellikle artan enerji 
maliyetleri nedeniyle sektör 
farkı gözetmeden destekle-
dikleri 5 megavat kapasiteye 
kadar yenilenebilir enerji, gü-
neş enerji sistemi tesislerinin 
sayısını arttırmayı hedefledik-
lerini kaydetti.

Haber: GİRESUN (AA)

TKDK’nin çağrı döneminde 162 milyon 
liralık 46 proje başvurusu yapıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü, 25 Mart 2022’de 
sona eren çağrı döneminde toplam yatırım tutarı 162 milyon lira olan 46 projenin başvurusunu aldı.

CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı, Kurtuluş Sa-

vaşı mücadelesinde her cephede 
mücadele eden Milis Yarbay 
Osman Ağa’yı ve Atatürk’ün 
fedaileri Giresun Uşaklarını, 
Osman Ağa’nın 2 Nisan’da ki 
99’ncu ölüm yıldönümü nedeniy-
le andı. 

Ağa Dayımız da Ali Şükrü 
Bey de Kahramandı

Milis Yarbay Osman Ağa’nın 
bu vatan için bu Cumhuriyet 
için canını seve seve vermek-
ten zerre tereddüt etmeyen 
karakterini hatırlatan CHP’li 
Tığlı, “İstiklâl Mücadelesinde, 
cephede bu ülkenin ve milletin 
kaderi için canını ortaya koyan 
Ağadayı onuruyla, şerefiyle ve 
kahramanlıklarıyla tarih sayfala-
rında yerini almıştır” dedi. Tığlı, 
“Milis Yarbay Osman Ağa ve son 

Osmanlı Meclisinde Mustafa 
Kemal Atatürk ve Milli Mücadele-
den yana tavır alan Ali Şükrü Bey 
için; biri mecliste, biri cephede 
kader birliği etmiş iki vatansever 
kahramandır” dedi.

Atatürk ve Cumhuriyet düş-
manlarının İstiklal Mücadelesinin 
kahramanı olan bu kişilerin aziz 
hatıralarını kirletmek için hâlâ her 
türlü oyunun içinde olduğunu ifa-
de eden Tığlı, Giresun Uşaklarını, 
Osman Ağa’nın kader ortağı olan 
Ali Şükrü Bey’i ve Ağadayımızın 
dostu, kardeşi ve dava arkadaşı 
olan diğer isimsiz kahramanları 
saygı, rahmet ve şükranla anıyo-
rum” açıklamasını yaptı.

Milletvekili Necati Tığlı’nın 
Meclis Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşma şöyle: İstiklâl 
Mücadelesi sırasında cephede 
bu vatan için, milletin kaderi için 

canını ortaya koyan Muhafız 
Alayı Komutanı Milis Yarbay Os-
man Ağa ve Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yılmaz fedaileri olan 
Giresun Uşakları tarih sayfala-
rında onurlu ve şerefli yerlerini 
almışlardır.

 Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve Cumhuriyet düşmanlarının 
iftiralarına, haksızlığına, hakaret-
lerine maruz kalmış Osman Ağa-
mızı, ebediyete intikal edişinin 
99’ncu yıldönümünde saygı ve 
rahmetle anıyorum.

 Aynı gün Çankaya sırtların-
da şehadete ulaşan, mezarları 
dahi bilinmeyen Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün yılmaz fedaileri 
olan Giresun Uşaklarını da Ağa 
dayımızın dostu, kardeşi, dava 
arkadaşı olan isimsiz kahraman-
ları da saygı, rahmet ve şükranla 
anıyorum. Ruhları şad olsun.

NECATi TIGLI’DAN
OSMAN AGA’YA VEFA
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Kurtuluş Savaşı Kahramanı 

Milis Yarbay Osman Ağa’yı Ölümünün 99’ncu Yıldönümünde Mecliste Andı.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Camiler ve Temizlik

Peygamber Efen-
dimiz (s.a.s.): 
“Allah’ın en çok 

sevdiği ve hoşlandığı yerler 
mescitlerdir” buyurmuştur.

Tarih boyunca İslam’ın 
merkezinde cami vardır.

Camilerin en önemli gö-
revlerinden biri, insanları bir 
araya toplayıp bir hedefe 
götürmesidir.

Çarşamba günü merkez 
köyümüzde bir yakınımım 
cenazesine katıldım.!

Genel anlamda temizlik 
ve ibadet amaçlı temizlikle 
ilgili birtakım ilke ve ölçüler 
getirilmiş ve temizlik bazı 
ibadetler için ön şart sayıl-
mıştır..

Camiiler müslümanın 
ÖRNEK aldığı ve ibadet 
edilen ve her gün onlarca 
bazen yüzlerce insanın 
günde beş vakit ziyaret 
ettiği kutsal yerlerdir.

Köy camileri bu kadar 
yoğun olmasada ibafet 
hanedir .!

Öyle ki temizlik imandan 
gelir sözü bunu doğrular 
niteliktedir.!

Bu gittiğimiz köyde ca-
mi-i giden yol, ve abdestha-
ne girişi 50 cm.kar var .

Cami,ye girmek için 
kayan düşen cemaat kar 
içinde cami,ye giriliyor.

Cami-i yolu 15 metre 
,abdesthane ve çevresi bir 
saat’e temizliği yapılabile-
cek büyüklükte.

Cami-i içerisi çevresi ve 
abdesthane temizliği bu 
kadar zormu dur.?

Camii ,çevresi, abdest-
hane temizliği ,yönetmelik 

gereği görevli imam ve 
müezzinin olmasa dahi ,her 
müslümanın görevidir..!!

Temizlik imamdan ise; 
yönetmelik size bunu yap-
man demiyor.!!

Mübarek Ramazan ayına 
üç gün kalmış,Covit denen 
illet bitmemiş,

Köy Camilerimiz bu ka-
dar masum,yanlız, kaderine 
terk edilmemeli..!!

Yetkililer bir zahmet 
kalkın yerlerinizden il ve 
ilçe Cami,leri köyleri gezin 
bakın nedir nasıldır.!

En fazla bütçesi olan bir 
kurumun böylesine önemli 
konular göz ardi edilme-
meli.

Müslümanların örnek 
aldığı yerler ne dense bir 
türlü, örnek kunuma getiril-
miyor .

Görevi olmasa bile  
Cami-i içerisi çevresini, ab-
desthane temizliği yapan,-
yaptıran din görevlilerimizi “ 
tenzih” ederim .

“Ramazan-ı Şerif, 
zamanlar içinde en mukad-
destir.”

Hayırlı Ramazanlar .
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Görev ve Çalışma Yöner-
gesi.

k) (Değişik: 17/04/2006 
tarihli ve 27 sayılı onay) 
Cami ve çevresinin temiz-
liğini sağlamak ve bunun 
için gerekli tedbirleri almak; 
şadırvan, abdest alma yeri 
ve tuvalet gibi yerlerin te-
mizliğinin vakıf, dernek, köy 
tüzel kişiliği, belediye veya 
ilgililer tarafından yapılma-
sına sağlamaktir.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)
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(Yazısı Sayfa 2'de)
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(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Hüseyin TATAR

125. Yıl Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
ile Giresun Anadolu 

Engelliler Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği arasında 
“Meslek Lisesi Öğrencileri Aile-
lerle Buluşuyor Projesi” kapsa-
mında protokol imzalandı.

Bu kapsamda öğrenciler, 
engellilerin akülü araçlarının 
mekanik ve motor gibi ak-
samlarının gerekli görülen 
onarımlarını gerçekleştiriyor. 
Engelliler, bu bakım işlemlerini 
istedikleri zaman diliminde 
yaptırabiliyor.

Lise Müdürü Muharrem De-
mir, gazetecilere, daha önce 
ihtiyaç sahibi ailelilerin evle-
rinde gerçekleştirdikleri bakım 
onarım gibi çalışmaları bu kez 
engelliler için yapmaya karar 
verdiklerini söyledi.

Projenin çok anlamlı oldu-
ğunu dile getiren Demir, “Tüm 
Türkiye’ye örnek olmasını 
istiyoruz. Öğretmenlerimiz 
araçlarda yapılan işlemlerle 
ilgili eğitimleri veriyor. Öğrenci-
lerimiz de hem deneyim kazan-
dıkları hem de engelli vatan-

daşlara yardım ettikleri için ayrı 
bir mutluluk duyuyor.” dedi.

Dernek Başkanı Nihat Yayla 
ise projenin farkındalık oluştu-
racağını ifade ederek, “Proje-
de engellilerin de düşünülmesi 
dolayısıyla teşekkür ediyo-
rum. Genelde projeler engelli 
arkadaşlarımızın hayatlarıyla 
ilgili olurdu ama kullandıkları 
araçlarla ilgili bir proje duyma-

mıştık.” diye konuştu.
Yayla, engellilerin kullandığı 

araçların tamiri konusunda 
sıkıntı yaşandığını kaydede-
rek, “Bunlar çok pahalı araçlar, 
birçok engelli arkadaşımızın 
yeni alma şansı yok, hep tamir 
ederek kullanılıyordu. Tamir ve 
bakım gibi eksikliklerimiz oldu-
ğunda artık burayı değerlendi-
receğiz, bu bir başlangıç oldu, 

gerçekten güzel bir proje.” 
ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hakan Mert 
ise araçların akü, akü voltajı, 
lastik hava basınçları, lastik 
boşlukları gibi kontrollerini 
yaptıklarını anlatarak, engelli-
lere yardım etmekten duyduğu 
mutluluğu dile getirdi.

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

ENGELLiLERiN AKULU
ARACLARINI TAMiR EDiYORLAR
Giresun’da meslek lisesi öğrencileri, engellilerin akülü araçlarının bozulan parçalarının onarımını yapıyor

TKDK İl Koordinatörü 
Emin Serdar Kurşun, 

yaptığı yazılı açıklamada, her 
çağrı döneminde proje baş-
vurularının ciddi oranda artış 
gösterdiğini belirtti.

Projelerin herhangi bir 
sıralama kriterine takılmaması 
halinde başvuru sahiplerine 
yüzde 18 KDV muafiyetiyle 
114 milyon lira hibe desteğinde 
bulunacaklarını aktaran Kur-
şun, “Tıbbi ve aromatik bitki-
lerde 2, arıcılık üretim, işleme 
ve paketleme 3, zanaatkar-
lık-cam, metal, ahşap, tekstil 
işlerinde 18, turizm-konaklama 
ve yeme içme tesislerinde 10, 
yenilenebilir enerji-GES 13 ol-
mak üzere toplam 46 projenin 
başvurusunu aldık.” ifadelerini 
kullandı.

Kurşun, IPARD Progra-
mı’nın uygulandığı 42 il arasın-
da sosyo-ekonomik gelişmişlik 
sırasında Giresun’un 38. sıra-

da yer aldığına işaret ederek, 
şunları kaydetti:

“Her çağrı döneminde artan 
proje yatırım tutarlarımız ve 
vereceğimiz hibelerle 25-30 
bandında sıralamamızı koru-
mak istiyoruz. Son proje çağ-
rısında ilimizde rekor düzeyde 
alınan proje yatırım ve hibe 
desteği miktarları bu hedef için 
çok önemli katkı sağlayacaktır. 
İlimizin yatırımlar için en büyük 
problemi olan arsa temini ko-
nusu organize sanayi bölgeleri 
ve planlı üretim işleme tesis 
alanları ile aşılabilir. HaliHazır-
da Bulancak Pazarsuyu’nda 
bulunan 2. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde TKDK olarak 
yarıdan fazla işletmeye destek 
vermiş bulunmaktayız. İlimizde 
planlaması yapılan Espiye, Ti-
rebolu Organize Sanayi Bölge-
si bir an önce hizmete girerse 
daha çok işletmeyi destekleme 
imkanına TKDK olarak sahip 

olacağız.”
1. Organize Sanayi Böl-

gesi’ni, yer aldığı mahallenin 
Giresun’un merkez mahallesi 
olması nedeniyle kırsal alan 
olmadığı için hibelerden ya-
rarlandıramadıklarını aktaran 
Kurşun, “Fiiliyatta kırsal özelliği 
gösteren 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’nin köy statüsüne 
alınması halinde bu bölgedeki 
tesisler TKDK hibelerinden 
istifade edebilecektir. İlgili 
destek işletme başına 500 bin 
avrodur.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Kurşun, gelecek çağrı dö-
neminde özellikle artan enerji 
maliyetleri nedeniyle sektör 
farkı gözetmeden destekle-
dikleri 5 megavat kapasiteye 
kadar yenilenebilir enerji, gü-
neş enerji sistemi tesislerinin 
sayısını arttırmayı hedefledik-
lerini kaydetti.

Haber: GİRESUN (AA)

TKDK’nin çağrı döneminde 162 milyon 
liralık 46 proje başvurusu yapıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü, 25 Mart 2022’de 
sona eren çağrı döneminde toplam yatırım tutarı 162 milyon lira olan 46 projenin başvurusunu aldı.

CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı, Kurtuluş Sa-

vaşı mücadelesinde her cephede 
mücadele eden Milis Yarbay 
Osman Ağa’yı ve Atatürk’ün 
fedaileri Giresun Uşaklarını, 
Osman Ağa’nın 2 Nisan’da ki 
99’ncu ölüm yıldönümü nedeniy-
le andı. 

Ağa Dayımız da Ali Şükrü 
Bey de Kahramandı

Milis Yarbay Osman Ağa’nın 
bu vatan için bu Cumhuriyet 
için canını seve seve vermek-
ten zerre tereddüt etmeyen 
karakterini hatırlatan CHP’li 
Tığlı, “İstiklâl Mücadelesinde, 
cephede bu ülkenin ve milletin 
kaderi için canını ortaya koyan 
Ağadayı onuruyla, şerefiyle ve 
kahramanlıklarıyla tarih sayfala-
rında yerini almıştır” dedi. Tığlı, 
“Milis Yarbay Osman Ağa ve son 

Osmanlı Meclisinde Mustafa 
Kemal Atatürk ve Milli Mücadele-
den yana tavır alan Ali Şükrü Bey 
için; biri mecliste, biri cephede 
kader birliği etmiş iki vatansever 
kahramandır” dedi.

Atatürk ve Cumhuriyet düş-
manlarının İstiklal Mücadelesinin 
kahramanı olan bu kişilerin aziz 
hatıralarını kirletmek için hâlâ her 
türlü oyunun içinde olduğunu ifa-
de eden Tığlı, Giresun Uşaklarını, 
Osman Ağa’nın kader ortağı olan 
Ali Şükrü Bey’i ve Ağadayımızın 
dostu, kardeşi ve dava arkadaşı 
olan diğer isimsiz kahramanları 
saygı, rahmet ve şükranla anıyo-
rum” açıklamasını yaptı.

Milletvekili Necati Tığlı’nın 
Meclis Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşma şöyle: İstiklâl 
Mücadelesi sırasında cephede 
bu vatan için, milletin kaderi için 

canını ortaya koyan Muhafız 
Alayı Komutanı Milis Yarbay Os-
man Ağa ve Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yılmaz fedaileri olan 
Giresun Uşakları tarih sayfala-
rında onurlu ve şerefli yerlerini 
almışlardır.

 Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve Cumhuriyet düşmanlarının 
iftiralarına, haksızlığına, hakaret-
lerine maruz kalmış Osman Ağa-
mızı, ebediyete intikal edişinin 
99’ncu yıldönümünde saygı ve 
rahmetle anıyorum.

 Aynı gün Çankaya sırtların-
da şehadete ulaşan, mezarları 
dahi bilinmeyen Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün yılmaz fedaileri 
olan Giresun Uşaklarını da Ağa 
dayımızın dostu, kardeşi, dava 
arkadaşı olan isimsiz kahraman-
ları da saygı, rahmet ve şükranla 
anıyorum. Ruhları şad olsun.

NECATi TIGLI’DAN
OSMAN AGA’YA VEFA
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Kurtuluş Savaşı Kahramanı 

Milis Yarbay Osman Ağa’yı Ölümünün 99’ncu Yıldönümünde Mecliste Andı.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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31.HAFTA 
SİVASPOR (İ)
32.HAFTA
MALATYASPOR (D)
33.HAFTA
BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA
KARAGÜMRÜK (D)

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

Giresunspor’un kalan maçları

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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

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

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 30 ..... 21 .... 7 ..... 2 ......58 .....26 ....32 .....70
2.İ. H. KONYASPOR ............ 30 ..... 16 .... 7 ..... 7 ......48 .....33 ....15 .....55
3.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 30 ..... 15 .... 8 ..... 7 ......50 .....35 ....15 .....53
4.A. ALANYASPOR ............. 30 ..... 14 .... 7 ..... 9 ......55 .....47 ....8 .......49
5.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 30 ..... 13 .... 9 ..... 8 ......46 .....32 ....14 .....48
6.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 30 ..... 14 .... 5 ..... 11 ....42 .....31 ....11......47
7.A. HATAYSPOR ................ 30 ..... 14 .... 5 ..... 11 ....48 .....46 ....2 .......47
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 30 ..... 12 .... 10 ... 8 ......44 .....39 ....5 .......46
9.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 30 ..... 12 .... 7 ..... 11 ....36 .....43 ....-7 ......43
10.F. TAV ANTALYASPOR .. 30 ..... 11 .... 8 ..... 11 ....34 .....36 ....-2 ......41
11.D. G. SİVASSPOR............ 30 ..... 10 .... 10 ... 10 ....40 .....38 ....2 .......40
12.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 30 ..... 11 .... 7 ..... 12 ....40 .....42 ....-2 ......40
13.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 30 ..... 10 .... 8 ..... 12 ....45 .....43 ....2 .......38
14.Y. KAYSERİSPOR ........... 30 ..... 10 .... 8 ..... 12 ....43 .....48 ....-5 ......38
15.GALATASARAY A.Ş. ..... 30 ..... 10 .... 8 ..... 12 ....40 .....45 ....-5 ......38
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 30 ..... 10 .... 5 ..... 15 ....32 .....37 ....-5 ......35
17.ALTAY .............................. 30 ..... 8 ...... 5 ..... 17 ....31 .....43 ....-12 ....29
18.GÖZTEPE A.Ş. ................. 30 ..... 7 ...... 6 ..... 17 ....36 .....50 ....-14 ....27
19.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 30 ..... 7 ...... 5 ..... 18 ....29 .....55 ....-26 ....26
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 30 ..... 5 ...... 5 ..... 20 ....23 .....51 ....-28 ....20

Altunsu 
işi son maça 

bıraktı

Giresun Birinci 
Amatör Kümede 

yer aldığı C Grubunda 
birincilik şansını kaybe-
den Tirebolu temsilcisi, 
son maçında en az 1 
puan aldığı takdirde 
play-off’a kalacak…

Giresun Birinci 
Amatör Küme Fut-
bol Liginde bu sezon 
kurduğu güçlü kadroyla 
şampiyonluk mücadele-
si veren, ancak takipçisi 
Örnekspor’a yenildikten 
sonra Süper Amatör 
Kümeye doğrudan 
çıkma şansını kaybe-
den  Altunsuspor, lige 
verilen aranın ardından 
kendi evinde Bulancak 
temsilcisi Samugüneys-
por ile oynadığı maçı 
da kaybedince, play-off 
şansını son haftaya 
bıraktı.

Samugüney karşısı-
na mutlak galibiyet için 

çıkan Altunsu, Tirebolu 
İlçe Stadı’nda oynadığı 
mücadelenin başla-
rında yediği gole bir 
türlü karşılık vereme-
yince, sahadan puan-
sız ayrılmak zorunda 
kaldı. Tirebolu temsil-
cisi ligdeki son maçını 
hafta sonu Giresun’da 
küme düşmesi kesin-
leşen Sokakbaşıspor 
ile yapacak. Sarı-La-
civertliler bu maçtan 
en az 1 puan aldıkları 
takdirde diğer grupların 
ikincileriyle oynayacağı 
play-off’a kalacak. 

3 grup üzerinden 
oynanan ligde grup 
birincileri doğrudan bir 
üst kümeye yükselecek 
olup, gruplarını ikinci 
bitiren 3 takım arasın-
da oynanacak play-off 
maçları sonunda 1 ta-
kım daha Süper Amatör 
Kümeye çıkacak.

Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 2. Grup’ta normal sezonun bitmesine son iki 
hafta kaldı. Ligde kalma adına 1926 Bulancakspor ile yarışan Görelespor, 
fikstür avantajı konusunda kırmızı-beyazlı ekipten daha şanslı görünüyor.

Bitime iki hafta kala Göre-
lespor matematiksel olarak 
ligden düşmeleri kesinle-

şen Söğütlü Hilalspor ve Ordu Gücü 
Futbol Kulübü ile karşılaşırken, 1926 
Bulancakspor zirve mücadelesi veren 
Ünye 1957 Spor ve Sebat Gençlikspor 

ile oynayacak.
Grup’ta 20 puanı bulunan Göreles-

por, hafta sonu matematiksel olarak 
düşmeleri kesinleşen takımlardan 
önce Söğütlü Hilalspor deplasmanına 
gidecek. Ardından son hafta ma-
çında sahasında Ordu Gücü Futbol 
Kulübü’nü konuk edecek.

Topladığı 24 puanla yeşil-beyazlı 
takımın 4 puan önünde yer alan 1926 
Bulancakspor, bu hafta zirve yarışı 
içinde bulunan ekiplerden Ünye 1957 
Spor’u ağırlayacak. Ligin son haftasında 
ise liderin iki puan gerisinde bulunan Se-
bat Gençlikspor deplasmanına gidecek.

Önal, yaptığı açıklama-
da, “Bilet fiyatlarımız 
makul seviyede. Tüm 

taraftarlarımızı stada bekliyoruz. 
Zor bir maç olacak. İnşallah o 
maçı da kayıpsız geçeriz. Tek 
hedefimiz galibiyet.” dedi.

Olgun “3 puan 
bizim olacak”

GZT Giresunspor’da, kulüp 
yönetim kurulu üyesi Zafer 
Olgun, “Süper Lig’de, kümede 
kalma hedefimizi gerçekleştir-
mek en büyük arzumuz.” dedi.

Olgun,  yeşil beyazlı kulübün 
geçen sezon büyük bir başarıya 
imza atarak 44 yıl sonra yeniden 
Süper Lig’de mücadele etme 
hakkı kazandığını belirtti.

Giresunspor’un, rakipleri 
karşısında elde ettiği başarılı 
sonuçlarla dikkatleri üzerine 
çektiğini ifade eden Olgun, oy-
nadıkları oyun ve mücadele ile 
de lige renk kattıklarını aktardı.

Olgun, sezona ligde kalma 
hedefiyle girdiklerini kaydede-
rek, şöyle devam etti: “Ligin 
tamamlanmasına 8 hafta kaldı. 
Bizi birbirinden zorlu 8 maç 
bekliyor. Bu karşılaşmalardan 
toplayabildiğimiz kadar fazla 
puan almak istiyoruz. 44 yıl son-
ra yeniden mücadele ettiğimiz 
Süper Lig’de, kümede kalma 
hedefimizi gerçekleştirmek en 

büyük arzumuz. Bunu da başa-
racağımıza inancımız tam.”

Zafer OIgun, 2 Nisan Cu-

martesi günü konuk edecekleri 
Demir Grup Sivasspor karşısın-
da saha ve seyirci avantajlarını 

kullanarak 90 dakika sonunda 3 
puana ulaşmayı arzu ettiklerini 
sözlerine ekledi.

GiRESUNSPOR’U YALNIZ 
BIRAKMAYIN Kadınların ve 18 yaş altı gençlerin ücretsiz 

şekilde izleyebileceği Sivaspor karşılaşmasında  

tribünlerin dolması bekleniyor.

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Cumartesi günü oynana-
cak DG Sivasspor maçında tribünleri dolu görmeyi istediklerini kaydetti

Bütün maçlarda saygı duruşu yapılacak
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye 
Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz To-
katlı ile A Milli takımın esi oyuncuları Naci Erdem, 
Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy 
anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

TFF resmi sitesinden yapılan 
açıklamaya göre, “Yakın zaman-

da vefat eden TFF eski başkanlarından 
Yılmaz Tokatlı ile A Millî Takımımızın 
eski oyuncuları Naci Erdem, Fevzi 
Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan 

Köksoy anısına, 1-4 Nisan tarihleri 
arasında oynanacak tüm profesyonel 
müsabakalar öncesinde 1 dakikalık 
saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca 
dileyen kulüpler müsabakalarda siyah 
kol bandı takabilecek” denildi.

FiKSTUR AVANTAJI
HANGi TAKIMDA?



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 Nisan 2022 Cuma

 

 

 

Yeşil Beyazlı camiaya 
gönül veren yüzler-
ce kişinin buluştuğu 

muhteşem gecede Giresunlu 
siyasiler, iş insanları ve STK 
temsilcileri bir araya gelirken, 
eğitim camiasının duayeni, Gi-
resun’un gurur abidesi Enver 
Yücel ise herkesin ilgi odağı 
oldu.

Süper Ligde mücadele eden 
ve Giresun ilinin vizyonuna bir 
katma değer sağlayan Gire-
sunspor kulübünün dayanışma 
gecesi öncesinde gecenin su-
numunu üstlenen spor yorum-
cusu ve akademisyen Haldun 
Domaç tarafından Giresun 
Spor kulübünün tarihçesi hak-
kında bilgi sunumu yapıldı. 

Haldun Domaç, 44 Yıl sonra 
Süper Liğ macerası öncesinde 
Cumhuriyetle yaşıt bir Giresun 
Spor kulubünün olduğunun 
altı çizilerek, 1923 lü yıllardan 
itibaren spor kulübü olarak faa-
liyetine başlayan, 1967 yılında 
ise 2, liğ de ilk kez profesyonel 
olarak liğe adım atan ve daha 
sonra da 1970-1971 yılında 
birinci liğ de mücadele eden 

köklü bir kulüp olduğu ifade 
edildi. Ayrıca Yeşil Beyazlı 
camiaya bu güne kadar hizmet 
eden ve ebediyete göçmüş 
yönetici ve idareciler da bu 
anlamlı gecede bir kez daha 
saygı ile anıldı.

Gecenin açılışında ayrıca 
katılımcılara canlı yayınla 
bağlanarak seslenen Giresun 
spor antrenörü Hakan Keleş,  
Giresun sporun büyük bir 
azim ve gayretle Süper liğde 
mücadelesini sürdürdüğünü ve 
her geçen gün de daha iyiye 
gittiğinin altını çizerek , bugün 
buraya gelerek katkı sunan 
herkesin büyük bir özveride 
bulunduğunu ifade ederek 
teşekkürlerini iletti.

Gecenin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Yeşil Beyazlı 
kulüp başkanı Hakan Ka-
raahmet ise yapmış olduğu 
konuşmasında katılımcıları 
selamlayarak, Giresun Sporun 
bugüne kadar ki süreçte çok 
büyük mücadeleler verdiğini, 
büyük zorluklarla karşılaştığını 
ifade ederek, bugün her za-
mankinden daha fazla taraftar 

desteğine ihtiyaç duyulduğunu 
, Giresun Sporun başarısı 
ile Giresunlu siyasilerinde, 
iş insanlarının da kısacası 
tüm Giresun camiasının her 
zamankinden daha fazla gurur 
duyacaklarını da belirterek ka-

tılımcılara tekrar teşekkür etti.
Giresun Sporun başarısının 
sadece futbolla sınırlı olma-
dığını belirten Başkan Hakan 
Karahmet, Giresun Sporun 
Giresuna hem katma değer 
sağladığını hem de vizyon 
kattığının önemine değindi.

Gecede bir konuşma yapan 
Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ise bugüne 
kadar olduğu gibi bundan son-
rada Giresunumuzun güzide 
spor kulübü Giresun Spora 
desteklerini her aşamada sür-
düreceklerini ifade etti. 

Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağrıcı ise konuş-
masında, kendisinin Giresun 
Sporun şampiyon olduktan 
sonra değil özünde Giresun 
Sporlu olduğunun altını çize-
rek, Giresun Sporun en zor 
günlerinde yanında olmaya 
çalıştığını, bundan da büyük 

mutluluk duyduğunu, kısacası 
kendi iline kendi meleketine 
yapmış olduğu bu görevden 
de gurur duyduğunun altını 
çizerek Giresun Spora Süper 
Liğ de başarılar diledi.

Gecenin en büyük sponsor-

larından Bahçeşehir Üniversi-
tesi  Mütevelli Heyeti Başkanı 
Enver Yücel İse yapmış oldu-
ğu konuşmasında, Giresun 
Spora ailece dünden bugüne 
her zaman destek olmanın gu-
rurunu yaşamakta olduklarının 
ifade etti. Enver Yücel ayrıca 
Giresun Sporun başarısının 
Giresun İline futbolun yanı sıra 
sosyal ve ekonomik açıdan da 
büyük bir katma değer kazan-
dırdığını, sporun tüm dünyada 
en büyük tanıtım aracı olduğu-
nu ifade ederek, Giresun Spo-
run başarısının kırk dört yıllık 
özlemi şampiyonlukla taçlan-
dırdığını ve Giresun insanına 
büyük moral verdiğini,  bundan 
sonra da Giresun Spora her 
alanda kurumsal olarak destek 
olmaya devam edeceklerini 
belirtti.

Giresun Spor Yönetim 
Kurulunu sahneye davet eden 

Gecenin sunucusu Haldun 
Domaç daha sonra 28 seri 
numaralı Giresun Spor armalı 
uçak marketini yirmi bin tl den 
açık artırmaya sundu.

Açık artırma sonucunda 
Giresunlu iş insanı Suat Olgun 
ise son olarak açık arttırmada 
yüz yirmi sekiz bin tl ile açık 
arttırmanın kazananı oldu. Ge-
cede Başta Bahçeşehir Eğitim 
Kurumları Mütevveli Heyeti 
Başkanı Enver Yücel olmak 
üzere Giresun Spora vermiş 
oldukları anlamlı destek ve 
katkılarından ötürü sponsorla-
ra günün anısına birere plaket 
taktim edildi.

Titanik Otelleri yönetim 
kurulu ve ayrıca Giresun Spor 
kulübü yönetim kurulu üyesi 
Muzaffer Aygün’ün ev sahipli-
ğini üstlendiği Giresun Spora 
destek gecesinde Karadeniz 
müziğinin unutulmaz halk mü-
ziği sanatçısı Ümit Tokcan ve 
sanatçı Öykü Gürman söyle-
miş oldukları birbirinden güzel 
şarkılarla geceye katılanlara 
unutulmaz güzel bir gece 
yaşattılar.

Giresun spor dayanışma 
gecesine Bahçeşehir Eğitim 
Kurumları Mütevelli Heyeti 
Başkanı Enver Yücel, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağ-
rıcı, Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, Türk Halk 
Müziği sanatçısı Ümit Tokcan, 
Giresun Vakfı Başkanı Ahmet 
Dokumacı, İyi Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Burak Akburak, 
İBB Meclis üyesi Bora Kılıç, 
Giresun Federasyonu Başkanı 
Muhterem Memiş, Giresun 
MHP İl Başkanı Ertuğrul Gazi 
Konal, Halk Bank Faktoring 

Genel Müdürü Selahattin Sü-
leymanoğlu, Assu Yönetim ku-
rulu başkanı Yaşabey Kalebaşı, 
Türsab başkan yardımcısı Ali 
Bilir ve birçok iş insanı katılım 
sağladılar.

Haber: Şaban Kutlu

GiRESUNSPOR GECESi YAPILDI
44 Yıl sonra Süper Liğde mücadele etmeye hak kazanarak büyük bir başarıya imza atan 
Giresunspor için düzenlenen Birlik ve Beraberlik Gecesinde yürekler Giresunspor için attı

Giresun Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş ile 
Giresun Batlamalılar Derneği yönetim kurulu üyeleri de 

geceye tam kadro olarak katıldılar.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu da 

gecede bir konuşma yaptı.

Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Bahat Sağlık Grubu Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Harun Bahat da gecenin ev sahipleri arasındaydı.

Simurk Mobilya Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yiğit de geceye 
katılanlar arasındaydı.

Bahçeşehir Üniversitesi  
Mütevelli Heyeti Başkanı 

Enver Yücel de gecede bir 
konuşma yaptı.


