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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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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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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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 ZAFERTEPE'DE 
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YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(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

DİJİTAL YAŞAM

(Yazısı Sayfa 3’te)

Umur Mehdioğlu Akçalı

AKP ile CHP arasındaki gerilim sürü-
yor… Cumhuriyet Halk Partisi Merkez 

İlçe Başkanı Murat Bektaş’ın bölgemizi etkisi 
altına alan kar yağışı nedeniyle Giresun Be-
lediyesi’ne yapmış olduğu eleştirilere cevap 
veren AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı 
Mehmet Başer, “Dersine iyi çalışan niye sı-
nıfta kalsın ki?” dedi.              n SAYFA 3’TE

BASER’DEN BEKTAS’A CEVAP

Tatlı: “Yaşlılara Gösterilen Önem, O Toplumun Uygarlık Göstergesi Olarak Değerlendirilmektedir.” dedi

TATLI’DAN YASLILARA TAM DESTEK
AK Parti Giresun İl Başka-

nı Kenan Tatlı, yaşlılara 
sahip çıkılmasını istedi. Tatlı, 
“Sevgi ve saygıyı hak eden, 
bizleri yetiştiren çınarlarımızın, 
18–24 Mart “Yaşlılar Haftasını” 

kutlamanın heyecanını ve mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Yaşlılık süreci 
de kaçınılmazdır. Her yaşın bir 
güzelliği olduğu gibi yaşlılıkta 
hayatın en güzel yanlarından-
dır.” şeklinde konuştu.  n 4’TE

EĞiTiM BiR-SEN’DEN 
VEFA BULUŞMASI n

 2
’D

E

Ekipler, kırsal 
mahalleler, şehir 

merkezi, ana arterler ve 
ara sokaklarda kar küreme 
ile tuzlama ve solüsyon 
çalışmalarını aralıksız 
sürdürdü. Gece ve gündüz 
ekipler tarafından yapılan 

düzenli çalışmayla birlikte 
araç ve yaya trafiğinde so-
run yaşanmadı. Kar küre-
me araçlarıyla yollar açık 
tutulurken, kaldırımlarda 
da temizleme çalışması 
gerçekleştirildi.

n SAYFA 2’DE

BELEDiYE iSi SIKI TUTUYOR
Giresun Belediyesi, karla mücadeleyi sürdürüyor

UNZiLE YUKSEL: NEVRUZ;
KARDESLiGiN BAYRAMIDIR
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, 21 Mart Nevruz Bayramını kutladı

Ünzile Yüksel, 
“Nevruz Bayramı, 

yeni günün, yeni baha-
rın müjdecisi, toprağın 
uyanışı ve berekete dö-
nüşünün adıdır. Nevruz, 
özgürlük, kardeşlik ve bir 
milletin diriliş destanıdır. 
Kardeşliğin, baharın bay-
ramıdır. Ayrışmanın değil 
bütünleşmenin, kavganın 
değil barışın, nefretin de-

ğil sevginin, düşmanlığın 
değil dostluğun yeşerdi-
ği Nevruz Bayramının, 
Türk-İslam dünyasına ve 
insanlık âlemine, huzur, 
kardeşlik, beraberlik ve 
bolluk getirmesini temen-
ni ediyor, umudu, bolluğu 
ve bereketi müjdeleyen 
Nevruz Bayramını kutlu-
yorum” şeklinde konuştu. 

Haber :Osman Yılmaz

Giresun’a gelen Rota ve Kuğu, Giresun Gazeteciler Derneği’nde basının karşısına çıktı. Basının yakın ilgisi ile moral bulan İl 
Başkanı Kılıçaslan, “Medyanın bu ilgisi partimizi ziyadesiyle mutlu etti. Tüm gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi

GELECEK PARTiSi KURMAYLARI
GAZETECiLERLE BULUSTU

Gelecek Partisi, Ekonomik 
İşlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Kerim 

ROTA, dün Giresun’a geldi. Gazeteciler 
Derneği’nde bir basın toplantısı düzen-
leyen Rota, ekonominin çöktüğünü ifade 
ederek “Bu ülkede acilen yeni bir iktidar 
lazım. İktidar değişimi olmadan ekonomi 
artık düzelmez” dedi. n SAYFA 2’DE

Yaşlıları 
unutmadı

n 3’TE

Şenlikoğlu’na plaket
n 3’TE



Eğitim Bir-Sen Giresun 
Şubesi; kuruluşunun 30. 
Yılı vesilesiyle kapsamlı 

bir Vefa Buluşması programı 
düzenledi. Programa Ak Parti 
Giresun İl Başkanı Kenan TATLI, 
Ak Parti Merkez İlçe Başkanı 
Mehmet BAŞER, Eğitim Bir-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Hasan 
Yalçın YAYLA, Sendikanın Önceki 
Dönem Şube Başkanları ve İlçe 
Başkanları katıldı. 

Selamlama konuşmasını ger-
çekleştiren Eğitim Bir-Sen Giresun 
Şube Başkanı Muhammet SARI 
yaptığı konuşmada sendikanın ku-
ruluşundan bugünlere gelmesinde 
büyük emekler harcayan başta 
Kurucu Genel Başkan Merhum 
Mehmet Akif İNAN olmak üzere 
ahirete intihal eden tüm dava 
büyüklerine minnettar olduğunu 
belirtip sözlerine şöyle devam etti;

Eğitim-Bir-Sen’i Giresun’un en 
büyük emek örgütüne dönüştüren 
siz değerli üyelerimize ve teşkilatı-
mıza teşekkür ediyorum.

14 Şubat 1992 tarihinde, 
büyük bir umut, yepyeni bir ufukla 
kurulan Eğitim-Bir-Sen’in gelinen 
noktada yüz binlerle buluştuğu, 
Türkiye’nin en büyük sendikasıdır. 

Kökleri medeniyetimizin derin-
liklerine uzanan, dalları insanlığı 
kucaklayan, gölgesinde mazlum-
ların barındığı hareketimiz 30 ya-
şına girmiş bulunmaktadır. Bu 30 
yılın her anında emeğiniz, alın ve 
akıl teriniz var. Bu öyle bir hikâye 
ki, içinde hak ve adalet arayışı-
nın zorlu yolu, haksızlığa karşı 
çıkmanın onuru; millete, ümmete, 
insanlığa hizmet etmenin huzuru, 
örgütlü güçle kazanım üretmenin 
gururu var. 

Bu hikâye, bütün anlarını, he-
yecanlarını, varını yoğunu, emek, 
ekmek ve adalet mücadelesine 
zimmetleyen yüreklerin öykü-
südür. Soylu mücadelemizin 30 

yılının her anında, çağı kurtarma 
derdinde olan fedakâr yüreklerin, 
vefakâr ve cefakâr yiğitlerin emeği 
ve alın teri vardır. Bu davayı ök-
süz bırakmayanlara, zor zamanda 
öne atılanlara, mücadeleyi omuz-
layanlara, safları sık tutanlara; 
hak, emek, adalet mücadelesine 
baş koyanlara selam olsun.

Düne dair vefanın unutma-
mak, güne dair vefanın birlikte yol 
almak, yarına dair vefanın refaha, 
barışa ve adalete dair ortaklıklar 
kurmak olduğuna inanıyoruz.

Bu anlayıştan hareketle Eğitim-
Bir-Sen, din, dil, renk, cinsiyet 
ayırt etmeyen bütün insanlar için 
adalet isteyen, zulme karşı daya-
nışmayı öneren bir mefkûre üze-
rinde yükselmiştir. Bugüne kadar, 
korkmadan ve korkutmadan, kim-
seyi ötekileştirmeden; sataşma, 
çatışma ve kamplaşma yerine, 
emek için müzakere, mücadele ve 
pazarlığı tercih ederek yol aldık, 
almaya da devam ediyoruz.

Merhum Mehmet Akif İnan’ın 
önderliğinde kurulup, antidemok-
ratik süreçlerin güç şartlarını aşa-
rak 4688 sayılı Kanun’un çıkarıldı-
ğı günlere erişen Eğitim-Bir-Sen, 
2002 yılında toplam 18.028 üyeye 
sahipti. Var olma mücadelesi, 
büyük emeklerle yetki mücade-
lesine dönüştürüldü. Bu döne-
min başlarında Eğitim-Bir-Sen, 
demokratik Türkiye’nin inşası, 
özgürlük alanlarının genişletilme-
si, gasp edilen hakların iadesi için 
hep ön saflarda yer aldı. Sekiz 
yıllık kesintisiz eğitim, adaletsiz 
katsayı uygulaması, başörtüsü 
yasağı gibi dayatmaların kaldırıl-
masında ön saflarda hep Eğitim-
Bir-Sen vardı. Eğitim-Bir-Sen’in 
ve Memur-Sen’in öncülüğünde 
Türkiye’de kamu görevlileri sendi-
kacılığı 2012 yılından itibaren Me-
mur-Sen’in mücadelesinin sonucu 
ve kazanımı olarak toplu sözleş-

meli sendikacılık başladı. 2015 
yılından itibaren Eğitim-Bir-Sen, 
yeni bir paradigma ile çalışmaları-
nın niteliğini daha da artırdı.

Değişim ve dönüşüm reform-
larının sendikal alandaki öncüsü, 
bütün bu süreçlerin paydaşıyız. 
Aslolan dünün hafızası, bugünün 
birikim ve deneyimiyle yarını inşa 
etmektir. Bu duygu ve düşün-
celerle programa katılımınızdan 
dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Sağolun, varolun. Allah 
birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliği-
mizi daim eylesin dedi.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Hasan Yalçın YAYLA; 
Biz sadece bulunduğumuz yerde 
kendimiz için yaşamıyoruz, ken-
dimiz için hayaller kurmuyoruz. İlk 
önce çocuklarımız, geleceğimiz, 
devletimiz, milletimiz ve tüm coğ-
rafya, ümmetimiz için hayallerimiz, 
hedeflerimiz, amaçlarımız var. 

Bunun içindir ki, birlerle başlayan 
yolculuğumuz bugün yerküre öl-
çeğinde yankılanıyor. Biz diyoruz 
ki, bizim mayamız vefa ile yoğrul-
muştur. Biz vefa medeniyetiyiz. 
Medeniyet coğrafyamıza vefa, 
tarihe vefa, insanlığa vefa, küresel 
zulme direnen yiğitlere, direnişe 
vefa gösteriyoruz. Tarihimize, 
alın terimize, yol yürüdüklerimize, 
mirasa ve mirası devraldıkları-
mıza vefa gösteriyoruz. Dünden 
bugüne, bugünden yarına bu kutlu 
mücadeleyi omuzlayanlara vefa 
gösteriyoruz dedi.

Programa katılan Ak Parti İl 
Başkanı Kenan TATLI Kamu gö-
revlilerinin ve eğitim çalışanlarının 
hak ve menfaatlerini en iyi şekilde 
korumaya çalışan, büyük ve güçlü 
Türkiye’nin yolculuğunda her 
zaman aynı safta yer alan sendi-
kacı arkadaşlarımın görevlerinde 
başarılar diliyorum “dedi.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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BELEDiYE iSi 
SIKI TUTUYOR

Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu,halkın yanın-
da olduklarını söyledi. 
Şenlikoğlu“Kar yağışıyla 
birlikte araçlarımız ve saha 
personellerimiz seferber 
oldu. Kırsal mahallelerimiz 
ile şehir merkezimizde ana 
yollar başta olmak üzere 
ara sokaklarımızda küreme 
ve tuzlama çalışması yürüt-
tük. Önemli olan Giresun 
halkının sıkıntı çekmeme-
si, hayatını olağanüstü 
şartlarda da sorunsuz 
sürdürmesi. Kar yağışı ile 
birlikte sahada 200 perso-
nelimiz ile kesintisiz olarak 
çalıştık. Kar temizleme, kar 

küreme, tuzlama ve benzeri 
hizmetler eş zamanlı olarak 
yürütüldü. Hem yollar açık 
tutuldu, hem de kaldırımlar 
temizlenerek yayalar için 
de sorun yaşanmadı” şek-
linde konuştu

SOKAK HAYVANLA-
RINA TAM DESTEK

Belediye Veteriner İşleri 
ekipleri de güzel bir çalış-
ma örneği gösterdi. Cadde 
ve sokaklarda bulunan kedi 
ve köpek evlerinde ma-
malar ve yiyecekler sürekli 
tazelenirken, can dostlar 
bu soğuk kış günlerinde aç 
bırakılmadı.

Haber: Osman Yılmaz

Gazeteciler Derne-
ği Başkanı Bekir 
Bayram’a teşekkür 

ederek konuşmasına başlayan 
İl Başkanı Murat Kılıçaslan daha 
sonra parti kurmaylarını tanıt-
tı. Kılıçaslan partilerine yoğun 
ilgi olduğunu ifade ederek son 
katılımlarla güçlendiklerini söy-
ledi. Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Kuğu’nun da katıldığı 
toplantıda önemli mesajlar veren 
Rota, “Rusya savaşta ama 
ekonomisi bizden çok çok daha 
iyi. Sayın Putin, konuşmasında 
Türkiye ekonomisini kötü örnek 

olarak gösteriyor ve kendilerinin 
aynı hataya düşmeyeceklerini 
vurguluyor. Yani Putin’in sözle-
rinden bile Türkiye’ye dışarıdan 
bakış net ortaya seriliyor. Bazıları 
hala ekonominin doğru yolda 
olduğunu iddia ediyor. Bu ülkenin 
en büyük üçüncü devalüasyonu 
oldu ama birileri bu ekonomik 
gerçeği yok göstererek sonuç 
alacağını sanıyor ve bu sorunu 
çözmek için yapısal adımları 
atmıyor. Biz ekonomiyle ilgili 
reçetelerimizi hazırladık. Her-
şeyin çaresi var. Yeni bir iktidar 
değişikliği ile sorunlar yavaş 

yavaş çözülür. O yüzden halktan 
partimize destek istiyoruz” dedi.

Kuğu ise partilerinde kapıların 
herkese açık olduğunu ifade 
ederek “Bizim partimiz 3-4 il 
dışında ciddi şekilde örgütlendi. 
Bazıları örgütlenemeyeceğimizi 
iddia ediyordu. Giresun’da da 

mükemmel bir ekip oluşturul-
du. Bu konuda İl Başkanımız 
sayın Murat Kılıçaslan ve partili 
arkadaşlarımızı kutluyorum. 
Partimize katılmak isteyen millet-
vekili arkadaşlar olursa kapımızı 
herkese açık olacaktır” dedi. 

Haber: Mustafa Cici

Giresun’a gelen Rota ve Kuğu, Giresun Gazeteciler Derneği’nde basının karşısına çıktı. Basının yakın ilgisi ile moral bulan İl 
Başkanı Kılıçaslan, “Medyanın bu ilgisi partimizi ziyadesiyle mutlu etti. Tüm gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi

GELECEK PARTiSi KURMAYLARI
GAZETECiLERLE BULUSTU

Yılmaz: Nevruz uyanıştır
Giresun Belediye 

Başkan Yardımcısı 
Hasan Yılmaz, nevruzu kut-
ladı. Yılmaz, “Öyle günler, 
öyle bayramlar vardır ki, 
milli birliğin dayanağı, milli 
varlığın kaynağı, milli dirili-
şin kıvancıdır. Nevruz, işte 

böylesi bir bayramın adıdır. 
Nevruz uyanıştır, canlılıktır, 
kaynaşmadır, kucaklaşma-
dır, kutlu bir toparlanışın 
simgesidir.

Türk milleti Nevruz’la 
birlikte yeni ve umut 
dolu günlerin geleceğine 
inanmış,  baharın müjde-
cisi, barışın ve kardeşliğin 
müellifidir.”dedi.

Yılmaz şöyle konuştu:  
“Nevruz Bayramı, Türk’ün 
bahar bayramıdır. 

Balkanlar’dan Turan 
coğrafyasına kadar kutla-
nanır. Nevruz’da yakılan 
ateşler ise kötülüğün defini 
hedeflemektedir.  Türk ve 
İslam coğrafyalarının huzur 
ve selamete kavuşmasına 
vesile olmasını diliyorum. 
Nevruz Bayramı’mızı en iç-
ten dileklerimle kutluyorum” 



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

322 Mart 
2022 Salı www.giresungundem.com

BİZE NE OLDU
Neleri kazandık, neler kaybettik ,
Eller üretirken, bizler seyrettik ,

Maddeye bendettik, manense bittik ,
Biz böyle değildik, bize ne oldu ..

Korum ve komşuyla, bir sofradaydık ,
İneği, davarı, beraber yaydık ,

Şimdi verdiğimiz, sözden de caydık ,
Neyi yanlış yaptık, bize ne oldu .

Hastayı omuzda, sal’la taşırken ,
Yokluğu, varlığı, hep bir yaşarken ,

Zorlu geçitleri, bir bir aşarken ,
Darıldık, darılttık, bize ne oldu ...

Haram bulaşırsa, tatlı ekşiyor ,
Bazısı bunları, bilerek yiyor ,

İnanç zayıflıyor, iman gidiyor ,
Herşey karma karış, bize ne oldu ..

Kamyonun üstünde, herkes sırt sırta ,
Beraber direndik, çakala, kurda ,

O günkü dostluklar, bugün ıskarta ,
Sevgimiz soğudu ,bize ne oldu .

Bir düzine kaşık, bir kaptan yerdi ,
Karnı doymaz ama, çok şükür derdi ,

Bizi ayıranlar, murada erdi ,
Sıcak ortam gitti, bize ne oldu ....

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)
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)
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(Yazısı Sayfa 2'de)
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“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.  
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Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

DİJİTAL YAŞAM

Tüm yaşantımızı 
kontrol altına alan 
şu  dijital  dünyadan  

kaçsak  kaçılmıyor, caysak  
cayılmıyor. 

Dünyayı gereği gibi  yaşa-
maya ömür  yetmezken. Bize 
sunulan  ekrandan izlemek 
midir.? 

Dünyanın her coğrafya-
sındaki yaşamın biçimini, öz-
gürlüğünü hissetmek midir.?! 
yoksa bize sunulan kadarını 
izlemek midir.?! yaşamak.?!?!

Bazen dilimiz tutuşup 
konuşmak istediğimizde bir 
yerden başka yere gider kilitle-
nir dijital  yaşama.

Bu mecrayı ustaca kulla-
nanların, bugün doğru, çok 
güzel, muhteşem dedikleri 
şeyleri, yarın yalan demele-
rinin asıl amacı okuduktan 
sonra sizin neye yöneleceğini-
zi öğrenmektir.

 Dijital  dünya fark etmedi-
ğiniz zaman , “ ki çoğu zaman 
farkedilmez” zehirlidir. 

Sizin ilginizi çekecek 
şeylerle  beyninize yerleşir. 

İnsanoğlu kendi yaşamından 
kesitlerle  bunu zaten görebilir. 
Dijital  dünyanın  manipüle  
ettiği yaşamları görmemek  
aptallık  olur. 

Çevremizde gençliğin bu 
yolda  gidişini  izlemek çok da 
zor değil.

Dünyayı  kolaylaştırmak 
adına kurulan  dijital  yaşam 
o kadar içimizde ki, olağan 
biçimde kanıksadık. 

Biz olmak duygusu, ben 
olmak duygusuna katılınca 
ayrıştık. Önce  aile içi yaşan-
tımız, kişinin dijital  yaşamıyla 
yön buldu. Artık her bireyin 
kendine ait bir sosyal yaşa-
mının yerini, yine kendine ait 
dijital  bir yaşamı aldı.

Artık cüzdanlarımız, sağ-
lığımız, vergilerimiz, malımız  
yaşamımız dijital. 

Sonrasında ne mi olacak.? 
Ne doğayla barışacağız, ne de  
kendimizle. Kendi sesimize,-
kendi nefesimize yabancıyız 
artık. Elimizi nereye atsak 
yangın yeri. “HOŞ GELDİN” 
diyemiyorum kontrollü yaşam.
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BASER’DEN BEKTAS’A CEVAP
Başer, “İşini yapmayan, 

keyif alem içinde olanlar 
geçmişte kar yağışı 

olduğunda bırakın kar temizleme-
yi şehrin her yanında birikmiş çöp 
yığınlarını dahi toplayamadılar. 
Şehri çöp yığınına çevirenler, ‘ger-
çi siz çöp yığınlarına alışıksınız’ 
şimdi bize akıllarınca laf söylüyor-
lar. Merak etmeyin bu halk, CHP 
belediyelerinin karla ilgili vereme-
diği imtihanı çok iyi biliyor” diye 
konuştu.

Başer, açıklamasını şöyle sür-
dürdü: “Belediye Başkanımız Ay-
tekin Şenlikoğlu göreve geldiği üç 
yıllık dönem içerisinde, her türlü 
çalışmada bizzat sahada bulun-
muş, özellikle de karla mücadele 
çalışmalarını çok yakından takip 
etmiştir. Son dönemde ilimizi etkisi 
altına alan ve şehir merkezimize 
yakın yüksek bölgelerde 1 metreyi 
bulan kar yağışı ile ilgili ekipleriyle 
birlikte gereken tüm önlemleri 
almıştır. 

Ayrıca şunu da belirtmek iste-

rim, bu haksız eleştirileri yaparken 
sahada gece gündüz demeden 
çalışan ve teyakkuz halinde olan 
bir ekip var. Onlar halkımızın 
rahatlığı için çalışıyorlar. Alın 
terlerini ortaya koymuşlar. Cenaze 
hizmetleri aksatılmadan yapılmış-
tır. Şimdi sırf eleştiri yapalım diye 
fedakarca çalışan bu arkadaşları-
mız  hiç mi aklınıza gelmiyor.”

“İlimizde yaklaşık bir haftadır 
yoğun yağışı nedeniyle Giresun 
Belediyesi tüm hazırlıklarını ön-
cesinden yapmıştır.” diyen Başer; 

“Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, 13 adet JCB ( Lastik teker 
kepçe) 3 adet Greyder, 3 adet 
Kar küreme aracı, 2 adet lastik 
teker yükleyici, 6 adet kamyon 
ve 5 adet sulama aracı ile karla 
mücadelede şehrin tüm bölgele-
rinde çalışmalarını sürdürmüştür. 
Ayrıca Temizlik İşlerine bağlı 
ekipler de bir hafta boyunca 30 
ton solüsyon, 2 adet solüsyon için 
tanker, 1 adet kepçe, kar küremek 
için 1 adet multicar araç, kaldırım 
küremek için 1 adet hako ve her 

gün 55 personel karla mücadele-
de aralıksız bir şekilde çalışmış-
lardır. Şimdi bize işimizi öğret-
meye çalışanlara sorarım, 10 yıl 
boyunca belediyeyi borç batağına 
sürükleyenler, bu şehir için kayda 
değer hiçbir hizmet yapmayanlar, 
har vurup harman savuranlar, 
bize bildiğimiz işimizi öğretmeye 
kalkıyorlar” ifadelerini kullandı.

Keza, İl Özel idaresi  karla 
mücadele çalışmalarını tüm 
iş makinalarıyla birlikte mesai 
mefhumu gütmeden gece gündüz 
sürdürmüştür. Kar nedeniyle hiçbir 
vatandaşımızın aracı yolda izde 
kalmamıştır. Öncelikle, Hasta, 
Cenaze, Hayvan Üreticileri vs. ne-
denlerle acil ihtiyaç duyulan yollar 
ulaşıma açılmıştır. 

CHP zihniyetinin ortaya attığı, 
karla mücadelede Belediye ve İl 
Özel İdaresinin sınıfta kaldığı gibi 
içi boş soyut iddialara vatanda-
şımız gülüp geçmektedir. Onlar 
ne söylerse söylesinler AK Parti 
hizmet yapmaya devam edecektir.

“Yaşlılarımız geçmiş ve günü-
müz arasında bir hazinedir. Derin 
bilgi ve tecrübeleriyle bizlere her 
zaman rehber olmuşlardır.

Yaşılılarımıza saygı ve şefkati-
mizi her zaman göstermeliyiz. İn-
sanoğlu fanidir. Saygı ve şefkatin 
bir yansıma olduğunu her daim 
hatırlamalıyız. Bu asli görevi-
mizdir. Bu geleneği yaşatmak 
ve gelecek nesillere aktarmak 
görevi de bizlere düşmektedir. 
Günlük hayatımızda büyüklere 
karşı davranışlarımız çocukları-
mız için örnek teşkil edecek ve 
bu güzel geleneğimizin yaşama-

sını sağlayacaktır.
Yaşlılarımızın ne kadar değerli 

olduğunu sadece özel günlerde 
değil her zaman hatırlatmalı ve ya-
şama sevinçlerine ortak olmalıyız.

Keşap Belediyesi olarak 
Yaşayan Çınarlar Projemiz ile her 
daim pusulamız olan büyüklerimi-
zin yanındayız. Bizleri bugünlere 
getiren ve geleceğe hazırlayan 
tüm çınarlarımızın Yaşlılar Haf-
tasını kutluyor, herkesin bir gün 
yaşlanacağını unutmayın. Tüm 
yaşlılarımızın 18–24 Mart Yaşlılar 
Haftasını tebrik ediyor ve ellerin-
den öpüyorum”

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, 18-24 Mart  “Yaşlılara Saygı” haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı

EMUR YASLILARI UNUTMADI

‘Geçmişten Geleceğe 
Kültürel Bağların Oluşması’ 
ile Gelenek ve Göreneklerin 
devamlılığının sağlaması ile 
ilgili Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ödüle layık 
görüldü. 

AK Parti Yerel Yönetimler ile 
Çevre, Şehir ve Kültür Baş-
kanlıkları tarafından Kızılcaha-
mam’da, “AK Parti Yerel Yöne-
timler Kültür Sanat Kongresi” 
düzenlendi.  

Yerel yönetimlerin kültürel 
çıktılarının değerlendirildiği ve 

sonraki yılların kültür-sanat faa-
liyetlerinin yol haritasının çıkarıl-
dığı kongreye Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da 
katıldı. 

Kongrede, AK Parti Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir 
ve Kültürden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Çiğdem Ka-
raaslan, AK Parti Grup Başkan-
vekili ve eski Kültür ve Turizm 
Bakanı Mahir Ünal, eski Kültür 
ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK 

Parti Genel Başkan Yardımcıları 
Mustafa Şen ve Hamza Dağ’ın 
yanı sıra yazar, tarihçi, kültür ve 
sanat insanları konuşma yaptı.

‘Geçmişten Geleceğe 
Kültürel Bağların Oluşması’ ile 
Gelenek ve Göreneklerin de-
vamlılığının sağlaması ödülünü 
almaya hak kazanan Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, ödülü AK Parti Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Öz-
haseki, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcıları Mustafa Şen ve 

Hamza Dağ ve AK Parti Çevre, 
Şehir ve Kültürden Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcısı Çiğdem 
Karaaslan’dan aldı.

Başkan Şenlikoğlu, “Bizle-
re bu ödülü layık gören başta 
Genel Başkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere 
Genel Başkan Yardımcılarımız 
Sn. Mehmet Özhaseki’ye, Sn. 
Mustafa Şen’e, Sn. Hamza 
Dağ’a, Sn. Çiğdem Karaaslan’a 
ve emeği geçen herkese şük-
ranlarımı sunuyorum.” İfadeleri-
ni kullandı.

Şenlikoğlu’na plaket
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür 

Başkanlıkları tarafından düzenlenen “AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’ne katıldı

Eğitim Bir-Sen Giresun 
Şubesi; kuruluşunun 30. 
Yılı vesilesiyle kapsamlı 

bir Vefa Buluşması programı 
düzenledi. Programa Ak Parti 
Giresun İl Başkanı Kenan TATLI, 
Ak Parti Merkez İlçe Başkanı 
Mehmet BAŞER, Eğitim Bir-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Hasan 
Yalçın YAYLA, Sendikanın Önceki 
Dönem Şube Başkanları ve İlçe 
Başkanları katıldı. 

Selamlama konuşmasını ger-
çekleştiren Eğitim Bir-Sen Giresun 
Şube Başkanı Muhammet SARI 
yaptığı konuşmada sendikanın ku-
ruluşundan bugünlere gelmesinde 
büyük emekler harcayan başta 
Kurucu Genel Başkan Merhum 
Mehmet Akif İNAN olmak üzere 
ahirete intihal eden tüm dava 
büyüklerine minnettar olduğunu 
belirtip sözlerine şöyle devam etti;

Eğitim-Bir-Sen’i Giresun’un en 
büyük emek örgütüne dönüştüren 
siz değerli üyelerimize ve teşkilatı-
mıza teşekkür ediyorum.

14 Şubat 1992 tarihinde, 
büyük bir umut, yepyeni bir ufukla 
kurulan Eğitim-Bir-Sen’in gelinen 
noktada yüz binlerle buluştuğu, 
Türkiye’nin en büyük sendikasıdır. 

Kökleri medeniyetimizin derin-
liklerine uzanan, dalları insanlığı 
kucaklayan, gölgesinde mazlum-
ların barındığı hareketimiz 30 ya-
şına girmiş bulunmaktadır. Bu 30 
yılın her anında emeğiniz, alın ve 
akıl teriniz var. Bu öyle bir hikâye 
ki, içinde hak ve adalet arayışı-
nın zorlu yolu, haksızlığa karşı 
çıkmanın onuru; millete, ümmete, 
insanlığa hizmet etmenin huzuru, 
örgütlü güçle kazanım üretmenin 
gururu var. 

Bu hikâye, bütün anlarını, he-
yecanlarını, varını yoğunu, emek, 
ekmek ve adalet mücadelesine 
zimmetleyen yüreklerin öykü-
südür. Soylu mücadelemizin 30 

yılının her anında, çağı kurtarma 
derdinde olan fedakâr yüreklerin, 
vefakâr ve cefakâr yiğitlerin emeği 
ve alın teri vardır. Bu davayı ök-
süz bırakmayanlara, zor zamanda 
öne atılanlara, mücadeleyi omuz-
layanlara, safları sık tutanlara; 
hak, emek, adalet mücadelesine 
baş koyanlara selam olsun.

Düne dair vefanın unutma-
mak, güne dair vefanın birlikte yol 
almak, yarına dair vefanın refaha, 
barışa ve adalete dair ortaklıklar 
kurmak olduğuna inanıyoruz.

Bu anlayıştan hareketle Eğitim-
Bir-Sen, din, dil, renk, cinsiyet 
ayırt etmeyen bütün insanlar için 
adalet isteyen, zulme karşı daya-
nışmayı öneren bir mefkûre üze-
rinde yükselmiştir. Bugüne kadar, 
korkmadan ve korkutmadan, kim-
seyi ötekileştirmeden; sataşma, 
çatışma ve kamplaşma yerine, 
emek için müzakere, mücadele ve 
pazarlığı tercih ederek yol aldık, 
almaya da devam ediyoruz.

Merhum Mehmet Akif İnan’ın 
önderliğinde kurulup, antidemok-
ratik süreçlerin güç şartlarını aşa-
rak 4688 sayılı Kanun’un çıkarıldı-
ğı günlere erişen Eğitim-Bir-Sen, 
2002 yılında toplam 18.028 üyeye 
sahipti. Var olma mücadelesi, 
büyük emeklerle yetki mücade-
lesine dönüştürüldü. Bu döne-
min başlarında Eğitim-Bir-Sen, 
demokratik Türkiye’nin inşası, 
özgürlük alanlarının genişletilme-
si, gasp edilen hakların iadesi için 
hep ön saflarda yer aldı. Sekiz 
yıllık kesintisiz eğitim, adaletsiz 
katsayı uygulaması, başörtüsü 
yasağı gibi dayatmaların kaldırıl-
masında ön saflarda hep Eğitim-
Bir-Sen vardı. Eğitim-Bir-Sen’in 
ve Memur-Sen’in öncülüğünde 
Türkiye’de kamu görevlileri sendi-
kacılığı 2012 yılından itibaren Me-
mur-Sen’in mücadelesinin sonucu 
ve kazanımı olarak toplu sözleş-

meli sendikacılık başladı. 2015 
yılından itibaren Eğitim-Bir-Sen, 
yeni bir paradigma ile çalışmaları-
nın niteliğini daha da artırdı.

Değişim ve dönüşüm reform-
larının sendikal alandaki öncüsü, 
bütün bu süreçlerin paydaşıyız. 
Aslolan dünün hafızası, bugünün 
birikim ve deneyimiyle yarını inşa 
etmektir. Bu duygu ve düşün-
celerle programa katılımınızdan 
dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Sağolun, varolun. Allah 
birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliği-
mizi daim eylesin dedi.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Hasan Yalçın YAYLA; 
Biz sadece bulunduğumuz yerde 
kendimiz için yaşamıyoruz, ken-
dimiz için hayaller kurmuyoruz. İlk 
önce çocuklarımız, geleceğimiz, 
devletimiz, milletimiz ve tüm coğ-
rafya, ümmetimiz için hayallerimiz, 
hedeflerimiz, amaçlarımız var. 

Bunun içindir ki, birlerle başlayan 
yolculuğumuz bugün yerküre öl-
çeğinde yankılanıyor. Biz diyoruz 
ki, bizim mayamız vefa ile yoğrul-
muştur. Biz vefa medeniyetiyiz. 
Medeniyet coğrafyamıza vefa, 
tarihe vefa, insanlığa vefa, küresel 
zulme direnen yiğitlere, direnişe 
vefa gösteriyoruz. Tarihimize, 
alın terimize, yol yürüdüklerimize, 
mirasa ve mirası devraldıkları-
mıza vefa gösteriyoruz. Dünden 
bugüne, bugünden yarına bu kutlu 
mücadeleyi omuzlayanlara vefa 
gösteriyoruz dedi.

Programa katılan Ak Parti İl 
Başkanı Kenan TATLI Kamu gö-
revlilerinin ve eğitim çalışanlarının 
hak ve menfaatlerini en iyi şekilde 
korumaya çalışan, büyük ve güçlü 
Türkiye’nin yolculuğunda her 
zaman aynı safta yer alan sendi-
kacı arkadaşlarımın görevlerinde 
başarılar diliyorum “dedi.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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)
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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 
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BELEDiYE iSi 
SIKI TUTUYOR

Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu,halkın yanın-
da olduklarını söyledi. 
Şenlikoğlu“Kar yağışıyla 
birlikte araçlarımız ve saha 
personellerimiz seferber 
oldu. Kırsal mahallelerimiz 
ile şehir merkezimizde ana 
yollar başta olmak üzere 
ara sokaklarımızda küreme 
ve tuzlama çalışması yürüt-
tük. Önemli olan Giresun 
halkının sıkıntı çekmeme-
si, hayatını olağanüstü 
şartlarda da sorunsuz 
sürdürmesi. Kar yağışı ile 
birlikte sahada 200 perso-
nelimiz ile kesintisiz olarak 
çalıştık. Kar temizleme, kar 

küreme, tuzlama ve benzeri 
hizmetler eş zamanlı olarak 
yürütüldü. Hem yollar açık 
tutuldu, hem de kaldırımlar 
temizlenerek yayalar için 
de sorun yaşanmadı” şek-
linde konuştu

SOKAK HAYVANLA-
RINA TAM DESTEK

Belediye Veteriner İşleri 
ekipleri de güzel bir çalış-
ma örneği gösterdi. Cadde 
ve sokaklarda bulunan kedi 
ve köpek evlerinde ma-
malar ve yiyecekler sürekli 
tazelenirken, can dostlar 
bu soğuk kış günlerinde aç 
bırakılmadı.

Haber: Osman Yılmaz

Gazeteciler Derne-
ği Başkanı Bekir 
Bayram’a teşekkür 

ederek konuşmasına başlayan 
İl Başkanı Murat Kılıçaslan daha 
sonra parti kurmaylarını tanıt-
tı. Kılıçaslan partilerine yoğun 
ilgi olduğunu ifade ederek son 
katılımlarla güçlendiklerini söy-
ledi. Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Kuğu’nun da katıldığı 
toplantıda önemli mesajlar veren 
Rota, “Rusya savaşta ama 
ekonomisi bizden çok çok daha 
iyi. Sayın Putin, konuşmasında 
Türkiye ekonomisini kötü örnek 

olarak gösteriyor ve kendilerinin 
aynı hataya düşmeyeceklerini 
vurguluyor. Yani Putin’in sözle-
rinden bile Türkiye’ye dışarıdan 
bakış net ortaya seriliyor. Bazıları 
hala ekonominin doğru yolda 
olduğunu iddia ediyor. Bu ülkenin 
en büyük üçüncü devalüasyonu 
oldu ama birileri bu ekonomik 
gerçeği yok göstererek sonuç 
alacağını sanıyor ve bu sorunu 
çözmek için yapısal adımları 
atmıyor. Biz ekonomiyle ilgili 
reçetelerimizi hazırladık. Her-
şeyin çaresi var. Yeni bir iktidar 
değişikliği ile sorunlar yavaş 

yavaş çözülür. O yüzden halktan 
partimize destek istiyoruz” dedi.

Kuğu ise partilerinde kapıların 
herkese açık olduğunu ifade 
ederek “Bizim partimiz 3-4 il 
dışında ciddi şekilde örgütlendi. 
Bazıları örgütlenemeyeceğimizi 
iddia ediyordu. Giresun’da da 

mükemmel bir ekip oluşturul-
du. Bu konuda İl Başkanımız 
sayın Murat Kılıçaslan ve partili 
arkadaşlarımızı kutluyorum. 
Partimize katılmak isteyen millet-
vekili arkadaşlar olursa kapımızı 
herkese açık olacaktır” dedi. 

Haber: Mustafa Cici

Giresun’a gelen Rota ve Kuğu, Giresun Gazeteciler Derneği’nde basının karşısına çıktı. Basının yakın ilgisi ile moral bulan İl 
Başkanı Kılıçaslan, “Medyanın bu ilgisi partimizi ziyadesiyle mutlu etti. Tüm gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi

GELECEK PARTiSi KURMAYLARI
GAZETECiLERLE BULUSTU

Yılmaz: Nevruz uyanıştır
Giresun Belediye 

Başkan Yardımcısı 
Hasan Yılmaz, nevruzu kut-
ladı. Yılmaz, “Öyle günler, 
öyle bayramlar vardır ki, 
milli birliğin dayanağı, milli 
varlığın kaynağı, milli dirili-
şin kıvancıdır. Nevruz, işte 

böylesi bir bayramın adıdır. 
Nevruz uyanıştır, canlılıktır, 
kaynaşmadır, kucaklaşma-
dır, kutlu bir toparlanışın 
simgesidir.

Türk milleti Nevruz’la 
birlikte yeni ve umut 
dolu günlerin geleceğine 
inanmış,  baharın müjde-
cisi, barışın ve kardeşliğin 
müellifidir.”dedi.

Yılmaz şöyle konuştu:  
“Nevruz Bayramı, Türk’ün 
bahar bayramıdır. 

Balkanlar’dan Turan 
coğrafyasına kadar kutla-
nanır. Nevruz’da yakılan 
ateşler ise kötülüğün defini 
hedeflemektedir.  Türk ve 
İslam coğrafyalarının huzur 
ve selamete kavuşmasına 
vesile olmasını diliyorum. 
Nevruz Bayramı’mızı en iç-
ten dileklerimle kutluyorum” 



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

422 Mart 
2022 Salı www.giresungundem.com

GiRMEP GENEL KURULU 
OCAK AYINDA YAPILACAK

İstanbul’daki sivil 
toplum kuruluşlarının, 

iş insanlarının ve Giresun 
adına yapılan faaliyetlerin 
tanıtımı ve haberleştirilmesi 
amacıyla 2007 yılında kuru-
lan Giresun Medya Plat-
formu(GİRMEP), Giresun 
Vakfı’nın konferans salo-
nunda kahvaltılı olarak ger-
çekleştirdiği yönetim kurulu 
toplantısında genel kurul 
toplantısını 2023 yılı Ocak 
ayında yapma kararı aldı. 
Giresun Medya Platformu 
Başkanı İbrahim Balcıoğlu 
başkanlığında gerçekleştiri-
len toplantıya Sadi Toygar, 
Ali Şükrü Kara, Gülsen 
Akyol Mutlu, Ali Kaplan, 
Oğuzhan Kılıçarslan, Şa-
ban Kutlu, Ali Kaplan ve A. 
Öner Meral katıldı.

GAZETECİLERİN 
SORUNLARI 
KONUŞULDU

Genel Kurul ve gündem-
deki konularla ilgili görüş-
lerini beyan eden A. Öner 
Meral, GİRMEP’İN Giresun 
adına yayın yapan site 
sahiplerinden yani gönüllü 
gazetecilerden oluşmasının 
dezavantajları olduğunu 
belirterek daha kurumsal 
hareket etmenin yanında 
haber yapan arkadaşları-
mızın da özlük haklarıyla 
da yakından ilgilenmeliyiz 
dedi. Meral, “Bizler habere 
gidiyor, fotoğraf çekiyor ve 
haberleştiriyoruz. Ve yap-
tığımız haberleri kurduğu-
muz ağ ile birçok gazete ve 
web sitesine gönderiyoruz. 
Bugüne kadar bunu gönüllü 
olarak yaptık, artık yapacak 
gücümüz kalmadı. Çünkü 
katıldığımız tüm etkinlik-
lerdeki masraflar sürekli 
kendi cebimizden gidiyor. 
Bizleri etkinliklerine davet 
eden kurum ve kuruluşların 
bizim bir kaşemiz olduğunu 
bilmesi ve bunu bilerek bizi 
davet etmesi gerekir.” dedi.

AJANS SİSTEMİNE 
GEÇMELİYİZ

GİRMEP eski başkanı 
Sadi Toygar “15 yıllık bir 
istikrarlı ve gönüllü bir 
hizmet dönemi geçiren 
Giresun Medya Platformu, 
üyeleri ile birlikte yaptıkları 
haberler, etkinlik, toplantı 
ve STK’na verilen gönüllü 
desteklerin artan enflas-
yon ve giderlerin arttığı bu 
dönemde artık sona erdi. 
Medya Platformu, STK ve 
iş dünyası ile diğer kurum-
ların yapacakları organizas-

yon, etkinlik, panel, çalış-
tay, sosyal medya ve genel 
kurul toplantıları için canlı 
yayın, fotoğraf ve video 
çekimi ile belgesel yapımla-
rı için hazır. Platform olarak 
ekibimiz hazır? Kurumlara 
en uygun fiyat teklifi verebi-
lir ve ajans sistemi çalışma 
yapabiliriz, yapmalıyız.” 
dedi.

PLATFORMA YENİ 
ÜYELER KAZANDI-
RILMALI

Medya Platformu Başka-
nı İbrahim Balcıoğlu 2007 
yılında kurulan platforma 
başvuruda bulunan 52 
kayıtlı üyesinin olduğunu, 
120 haber sitesinin sisteme 
kayıtlı olduğunu ve haber 
akışı sağlandığını belirtti. 
Platform üyeleri gazetecilik 
ve basın sorumluluğu yürü-
ten yeni isimlerin platforma 
kazandırılması için bir ça-
lışma yapılması gerektiğini, 
yönetim kurulunun genişle-
tilerek haber ağının geniş-
letilmesi gerektiğini söyle-
diler. 2023 Ocak yayında 
yeni üyelerin de katılımıyla 
platformun genel kurulunun 
gerçekleştirilmesine karar 
verildi.

GİRESUN’A 
İSTİKLAL 
MADALYASI 
KAMPANYASI 

Giresun Medya Platfor-
munun 14. Giresun Tanı-
tım Günlerinde tanıtımını 
yaptığı ve imza topladığı 
“İstiklal madalyası Gire-
sun’a verilsin” kampanya-
sının, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin 100. Kuruluş yılı olan 
2023 yılına kadar bitirilerek 
ilgili birimlere verilmesi için 
değerlendirme yapıldı.

15. YIL BELGESELİ 
VE GECE 
HAZIRLANMALI

Giresun Medya plat-
formunun 15 yıllık hizmet 
dönemi için bir belgesel 
hazırlanması için komisyon 
kurulması ve sonbahar 
aylarında ‘’Giresun için 15 
yıldır birlikteyiz’’ sloganı 
ile dayanışma gecesi ile 
iş dünyası, siyaset, STK, 
akademik ve basın dünyası 
ile bir araya gelerek yılın 
enlerinin belirleneceğini bir 
organizasyon için çalışma-
lara başlanacağı belirtildi.

Haber: Abdullah 
Öner Meral

Tatlı şöyle konuştu: 
“Mustafa Kemal 
Atatürk’ ün “Bir milletin 

yaşlı vatandaşlarına ve emek-
lilerine karşı tutumu; o milletin 
yaşama kudretinin en önemli 
kıstasıdır. Mazide muktedir-
ken bütün kudretiyle çalışmış 
olanlara karşı minnet hissi 
duymayan bir milletin, istik-
bale güvenle bakmaya hakkı 
yoktur.” Sözlerinden yaşlılarımı-
zın bizim için ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha anla-
maktayız.

 Yaşlılarımız, milli ve manevi 
değerlerimizi yaşatarak, gele-
cek nesillere aktarılmasında 
köprü görevi üstlenen, değerle-
rimizi yarınlara taşımamızı sağ-
layan, toplumsal hayatımızın 
en kıymetli hazinelerindendir.  
Tecrübelerinden istifade ettiği-

miz, kendilerini kıymetli bir bilgi 
hazinesi olarak kabul ettiğimiz, 
bizlere her konuda yol gösteren 

değerli büyüklerimize göster-
diğimiz hürmet; hiç şüphesiz, 
genç nesillere örnek teşkil ede-

cek bir davranış olarak toplum-
sal birliğimizin ve geleceğimizin 
de teminatıdır.   İnancımız 
çerçevesinde yaşlılara büyük 
değer verilerek, “Küçüğüne 
merhamet etmeyen, büyüğü-
ne saygı göstermeyen bizden 
değildir.”  Hadis-i Şerif’i dinimi-
zin yaşlılara verdiği önemi ve 
değeri göstermektedir.

Yaşlılarımıza günümüzde 
gösterilecek olan sevgi ve 
saygı, toplumsal huzuru ve milli 
birliği arttıracaktır. Onların top-
lumla bütünleşmelerini ve yaşa-
ma bağlı kalmalarını sağlamak 
hepimizin görevidir.

Bu duygularla, tüm yaşlı-
larımızın “Yaşlılar Haftası” nı 
kutluyor, sağlıklı ve huzurlu 
bir yaşam sürmelerini temenni 
ediyorum.” 

Haber: Hakan Çelebi

Tatlı: “Yaşlılara Gösterilen Önem, O Toplumun Uygarlık Göstergesi Olarak Değerlendirilmektedir.” dedi

TATLI’DAN YASLILARA TAM DESTEK

Giresun İl Müftüsü Rama-
zan Topcan ve Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Ha-

san Bulut’un konuşmacı olarak 
katıldığı program Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı.  

Çanakkale’de yazılan desta-
na sahip çıkarak yeni destanlar 
yazmanın gençlerin görevi 

olduğunu vurgulayan İl Müftüsü 
Topcan, “Çanakkale; hakkın ba-
tıla zaferidir. Çanakkale; yiğidin 
ölüme koştuğu yerdir. Çanak-
kale sadece bir zafer değil 
aynı zaman da dünyaya savaş 
ahlakının da öğretildiği yerdir. 
Çanakkale; tarihin yeniden ya-
zıldığı yerdir. Çanakkale; bıyığı 

bile terlememiş olan kahraman-
ların candan canandan geçtiği 
yerdir. Bize düşen, ecdadımızın 
uğrunda can verdiği değerlere 
sahip çıkmaktır. Bir ve beraber 
olmaktır. Bu vesile ile Çanakkale 
şehitlerimiz başta olmak üzere 
bu toprağa kurban olmuş aziz 
şehitlerimizi rahmetle, minnetle 

anıyorum. Makamları cennetler 
olsun.” dedi.        

Bulancak Belediyesi Mehter 
Takımı’nın gösterisi, Manevi 
Danışman Necat Demir’in şiir 
dinletisi ve Çanakkale Türkü-
sü’nün koro halinde okunmasıy-
la devam eden program dua ile 
tamamlandı.

Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

BATILA ZAFERiDiR’
‘CANAKKALE; HAKKIN

18 Mart Çanakkale 
Şehitlerini Anma 

Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 107. 

yılı dolayısıyla KYK 
Seyyid Vakkas Erkek 

Öğrenci Yurdu’nda 
program düzenlendi

Vural’ı bağrına 
basan Öz Sağ-

lık-İş Sendikası Giresun 
Şubesi, hem kendi 
imkanları hem de  sen-
dika üyelerinin katkıları 
ile toplanan 33 bin 750 
lira tutarındaki yardımı  
Zikrullah Vural’a ulaştırdı

Öz Sağlık İş Sendi-
kası Giresun Başka-
nı Hamza Türkmen, 
geçmiş olsun dileklerini 
yinelerken, toplanan 
maddi yardımı da       
teslim etti.

Sendikalarının iyi 
günde kötü günde, mut-
lu ve hüzünlü günlerde 
daima üyelerinin yanın-
da olduğunu ifade eden 
Şube Başkanı Türkmen, 
bu olay karşısında da 
Öz Sağlık İş Sendikası 
Giresun Şubesi üyeleri-
nin büyük bir vefa örneği 
gösterdiğini ve Öz Sağ-
lık-İş Ailesinin mensubu 
olmanın mutluluğunu 
gururunu  yaşattığını 
kaydetti.

Haber: Hakan Çelebi

Evi yanan aile için  toplam 33 bin 750 TL toplandı.Başkan Hamza Türkmen ve ekibinin bu tavrı mest etti

OZ SAGLIK iS SENDiKASI, YAKISANI YAPTI
Bulancak Devlet Hastanesi  personeli Zikrullah Vural’ın yanarak kullanılamaz 

hale gelen evi için Sendikası iz bırakacak bir adım atarak taktir topladı



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

422 Mart 
2022 Salı www.giresungundem.com

GiRMEP GENEL KURULU 
OCAK AYINDA YAPILACAK

İstanbul’daki sivil 
toplum kuruluşlarının, 

iş insanlarının ve Giresun 
adına yapılan faaliyetlerin 
tanıtımı ve haberleştirilmesi 
amacıyla 2007 yılında kuru-
lan Giresun Medya Plat-
formu(GİRMEP), Giresun 
Vakfı’nın konferans salo-
nunda kahvaltılı olarak ger-
çekleştirdiği yönetim kurulu 
toplantısında genel kurul 
toplantısını 2023 yılı Ocak 
ayında yapma kararı aldı. 
Giresun Medya Platformu 
Başkanı İbrahim Balcıoğlu 
başkanlığında gerçekleştiri-
len toplantıya Sadi Toygar, 
Ali Şükrü Kara, Gülsen 
Akyol Mutlu, Ali Kaplan, 
Oğuzhan Kılıçarslan, Şa-
ban Kutlu, Ali Kaplan ve A. 
Öner Meral katıldı.

GAZETECİLERİN 
SORUNLARI 
KONUŞULDU

Genel Kurul ve gündem-
deki konularla ilgili görüş-
lerini beyan eden A. Öner 
Meral, GİRMEP’İN Giresun 
adına yayın yapan site 
sahiplerinden yani gönüllü 
gazetecilerden oluşmasının 
dezavantajları olduğunu 
belirterek daha kurumsal 
hareket etmenin yanında 
haber yapan arkadaşları-
mızın da özlük haklarıyla 
da yakından ilgilenmeliyiz 
dedi. Meral, “Bizler habere 
gidiyor, fotoğraf çekiyor ve 
haberleştiriyoruz. Ve yap-
tığımız haberleri kurduğu-
muz ağ ile birçok gazete ve 
web sitesine gönderiyoruz. 
Bugüne kadar bunu gönüllü 
olarak yaptık, artık yapacak 
gücümüz kalmadı. Çünkü 
katıldığımız tüm etkinlik-
lerdeki masraflar sürekli 
kendi cebimizden gidiyor. 
Bizleri etkinliklerine davet 
eden kurum ve kuruluşların 
bizim bir kaşemiz olduğunu 
bilmesi ve bunu bilerek bizi 
davet etmesi gerekir.” dedi.

AJANS SİSTEMİNE 
GEÇMELİYİZ

GİRMEP eski başkanı 
Sadi Toygar “15 yıllık bir 
istikrarlı ve gönüllü bir 
hizmet dönemi geçiren 
Giresun Medya Platformu, 
üyeleri ile birlikte yaptıkları 
haberler, etkinlik, toplantı 
ve STK’na verilen gönüllü 
desteklerin artan enflas-
yon ve giderlerin arttığı bu 
dönemde artık sona erdi. 
Medya Platformu, STK ve 
iş dünyası ile diğer kurum-
ların yapacakları organizas-

yon, etkinlik, panel, çalış-
tay, sosyal medya ve genel 
kurul toplantıları için canlı 
yayın, fotoğraf ve video 
çekimi ile belgesel yapımla-
rı için hazır. Platform olarak 
ekibimiz hazır? Kurumlara 
en uygun fiyat teklifi verebi-
lir ve ajans sistemi çalışma 
yapabiliriz, yapmalıyız.” 
dedi.

PLATFORMA YENİ 
ÜYELER KAZANDI-
RILMALI

Medya Platformu Başka-
nı İbrahim Balcıoğlu 2007 
yılında kurulan platforma 
başvuruda bulunan 52 
kayıtlı üyesinin olduğunu, 
120 haber sitesinin sisteme 
kayıtlı olduğunu ve haber 
akışı sağlandığını belirtti. 
Platform üyeleri gazetecilik 
ve basın sorumluluğu yürü-
ten yeni isimlerin platforma 
kazandırılması için bir ça-
lışma yapılması gerektiğini, 
yönetim kurulunun genişle-
tilerek haber ağının geniş-
letilmesi gerektiğini söyle-
diler. 2023 Ocak yayında 
yeni üyelerin de katılımıyla 
platformun genel kurulunun 
gerçekleştirilmesine karar 
verildi.

GİRESUN’A 
İSTİKLAL 
MADALYASI 
KAMPANYASI 

Giresun Medya Platfor-
munun 14. Giresun Tanı-
tım Günlerinde tanıtımını 
yaptığı ve imza topladığı 
“İstiklal madalyası Gire-
sun’a verilsin” kampanya-
sının, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin 100. Kuruluş yılı olan 
2023 yılına kadar bitirilerek 
ilgili birimlere verilmesi için 
değerlendirme yapıldı.

15. YIL BELGESELİ 
VE GECE 
HAZIRLANMALI

Giresun Medya plat-
formunun 15 yıllık hizmet 
dönemi için bir belgesel 
hazırlanması için komisyon 
kurulması ve sonbahar 
aylarında ‘’Giresun için 15 
yıldır birlikteyiz’’ sloganı 
ile dayanışma gecesi ile 
iş dünyası, siyaset, STK, 
akademik ve basın dünyası 
ile bir araya gelerek yılın 
enlerinin belirleneceğini bir 
organizasyon için çalışma-
lara başlanacağı belirtildi.

Haber: Abdullah 
Öner Meral

Tatlı şöyle konuştu: 
“Mustafa Kemal 
Atatürk’ ün “Bir milletin 

yaşlı vatandaşlarına ve emek-
lilerine karşı tutumu; o milletin 
yaşama kudretinin en önemli 
kıstasıdır. Mazide muktedir-
ken bütün kudretiyle çalışmış 
olanlara karşı minnet hissi 
duymayan bir milletin, istik-
bale güvenle bakmaya hakkı 
yoktur.” Sözlerinden yaşlılarımı-
zın bizim için ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha anla-
maktayız.

 Yaşlılarımız, milli ve manevi 
değerlerimizi yaşatarak, gele-
cek nesillere aktarılmasında 
köprü görevi üstlenen, değerle-
rimizi yarınlara taşımamızı sağ-
layan, toplumsal hayatımızın 
en kıymetli hazinelerindendir.  
Tecrübelerinden istifade ettiği-

miz, kendilerini kıymetli bir bilgi 
hazinesi olarak kabul ettiğimiz, 
bizlere her konuda yol gösteren 

değerli büyüklerimize göster-
diğimiz hürmet; hiç şüphesiz, 
genç nesillere örnek teşkil ede-

cek bir davranış olarak toplum-
sal birliğimizin ve geleceğimizin 
de teminatıdır.   İnancımız 
çerçevesinde yaşlılara büyük 
değer verilerek, “Küçüğüne 
merhamet etmeyen, büyüğü-
ne saygı göstermeyen bizden 
değildir.”  Hadis-i Şerif’i dinimi-
zin yaşlılara verdiği önemi ve 
değeri göstermektedir.

Yaşlılarımıza günümüzde 
gösterilecek olan sevgi ve 
saygı, toplumsal huzuru ve milli 
birliği arttıracaktır. Onların top-
lumla bütünleşmelerini ve yaşa-
ma bağlı kalmalarını sağlamak 
hepimizin görevidir.

Bu duygularla, tüm yaşlı-
larımızın “Yaşlılar Haftası” nı 
kutluyor, sağlıklı ve huzurlu 
bir yaşam sürmelerini temenni 
ediyorum.” 

Haber: Hakan Çelebi

Tatlı: “Yaşlılara Gösterilen Önem, O Toplumun Uygarlık Göstergesi Olarak Değerlendirilmektedir.” dedi

TATLI’DAN YASLILARA TAM DESTEK

Giresun İl Müftüsü Rama-
zan Topcan ve Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Ha-

san Bulut’un konuşmacı olarak 
katıldığı program Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı.  

Çanakkale’de yazılan desta-
na sahip çıkarak yeni destanlar 
yazmanın gençlerin görevi 

olduğunu vurgulayan İl Müftüsü 
Topcan, “Çanakkale; hakkın ba-
tıla zaferidir. Çanakkale; yiğidin 
ölüme koştuğu yerdir. Çanak-
kale sadece bir zafer değil 
aynı zaman da dünyaya savaş 
ahlakının da öğretildiği yerdir. 
Çanakkale; tarihin yeniden ya-
zıldığı yerdir. Çanakkale; bıyığı 

bile terlememiş olan kahraman-
ların candan canandan geçtiği 
yerdir. Bize düşen, ecdadımızın 
uğrunda can verdiği değerlere 
sahip çıkmaktır. Bir ve beraber 
olmaktır. Bu vesile ile Çanakkale 
şehitlerimiz başta olmak üzere 
bu toprağa kurban olmuş aziz 
şehitlerimizi rahmetle, minnetle 

anıyorum. Makamları cennetler 
olsun.” dedi.        

Bulancak Belediyesi Mehter 
Takımı’nın gösterisi, Manevi 
Danışman Necat Demir’in şiir 
dinletisi ve Çanakkale Türkü-
sü’nün koro halinde okunmasıy-
la devam eden program dua ile 
tamamlandı.

Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

BATILA ZAFERiDiR’
‘CANAKKALE; HAKKIN

18 Mart Çanakkale 
Şehitlerini Anma 

Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 107. 

yılı dolayısıyla KYK 
Seyyid Vakkas Erkek 

Öğrenci Yurdu’nda 
program düzenlendi

Vural’ı bağrına 
basan Öz Sağ-

lık-İş Sendikası Giresun 
Şubesi, hem kendi 
imkanları hem de  sen-
dika üyelerinin katkıları 
ile toplanan 33 bin 750 
lira tutarındaki yardımı  
Zikrullah Vural’a ulaştırdı

Öz Sağlık İş Sendi-
kası Giresun Başka-
nı Hamza Türkmen, 
geçmiş olsun dileklerini 
yinelerken, toplanan 
maddi yardımı da       
teslim etti.

Sendikalarının iyi 
günde kötü günde, mut-
lu ve hüzünlü günlerde 
daima üyelerinin yanın-
da olduğunu ifade eden 
Şube Başkanı Türkmen, 
bu olay karşısında da 
Öz Sağlık İş Sendikası 
Giresun Şubesi üyeleri-
nin büyük bir vefa örneği 
gösterdiğini ve Öz Sağ-
lık-İş Ailesinin mensubu 
olmanın mutluluğunu 
gururunu  yaşattığını 
kaydetti.

Haber: Hakan Çelebi

Evi yanan aile için  toplam 33 bin 750 TL toplandı.Başkan Hamza Türkmen ve ekibinin bu tavrı mest etti

OZ SAGLIK iS SENDiKASI, YAKISANI YAPTI
Bulancak Devlet Hastanesi  personeli Zikrullah Vural’ın yanarak kullanılamaz 

hale gelen evi için Sendikası iz bırakacak bir adım atarak taktir topladı

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

522 Mart 
2022 Salı www.giresungundem.com

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

Seriyi 8 maça çıkardılar

Giresun Derbisine 
Kar Engeli

Başkan Ali Koç; “Yaz 
başı 6-7 takım 
Muhammed’i istedi. 

Biz de değerlendirmeyi düşün-
dük. İyi ki de düşüncelerimiz 
hayata geçmedi. Vitor hoca-
ya özellikle teşekkür etmek 
istiyorum. Dedi ki, ‘Bu çocuğu  
hiçbir yere satmayacaksınız. 

Kiralık da vermeyeceksiniz. 
Bu çocuk tam benim aradığım 
tarzda bir oyuncu. Ben bunu 
yetiştireceğim’ dedi. Keza 
öyle de oldu. Avrupa maçında 
da hepimizi ayağa kaldıran 
golü attı. Buradaki 1-0’lık 
maçta. Bugün kendisini daha 
fazla geliştirip önümüzdeki 
sezon tam hazır olması için 
inandığımız bir yerden teklif 

geldi. İnandığımız derken, 
takımın kapasitesine hocanın 
Muhammed’i oynatacağına 
inanmamız. Giresun’a gitti. 
Orada da fark yarattığını  za-
ten görüyorsunuz. Sergilediği 
futbol ve katkısı direkt takımın 
sonuçlarına etki ediyor. İnşal-
lah kümede kalma savaşında 
senin daha da büyük katkın 
olacaktır ama sezon sonu geri 

dönüyor, hiçbir yere gitmiyor. 
İyi ki de bizle kaldı. İyi ki de 
biz bu hatayı yapmadık. Senin 
Fenerbahçe’ye vereceğin çok 
şey var. Yolun açık, şansın 
bol olsun. Giresunspor’a 
da özellikle teşekkür etmek 
istiyorum. Antalya deplasma-
nına giderken Muhammed’i 
birkaç saatliğine bize gelme-
sine imkan tanıdıkları için de 
Giresunspor’a ayrıca teşekkür 
ediyorum. Onların da yolu 
açık, şansı bol olsun” şeklinde 
konuştu. 

Fenerbahçe ile dört senelik 
sözleşme yenileyen Muham-
med ise; “Bu imza formalite 
ben Fenerbahçe ile kalbim-
de bir ömürlük imza attım. 
Bundan dolayı da çok onurlu 
ve gururluyum. Burada çok 
yetenekli isimler var. Umarım 
hepimiz için camiamız için ha-
yırlısı olur. İyi ki Fenerbahçe” 
ifadelerini kullandı.

SENEYE KADAR NELER 
DEGiSiR NELER!Fenerbahçe 

Başkanı Ali Koç, 
Muhammed 

Gümüşkaya’nın 
imza törenine 
katılması için 

izin veren 
Giresunspor’a 

teşekkür 
ederken,oyuncuyu 
seneye hiçbir takı-

ma göndermeye-
ceklerini açıkladı.

FT Antalyaspor, 
sahasında GZT 

Giresunspor’u 4-1 mağlup 
ederek, ligde yenilmezlik 
serisini 8 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’de 
son haftalarda iyi bir ivme 
yakalayan Antalyaspor, 30. 
hafta mücadelesinde saha-
sında GZT Giresunspor’u, 
Veysel Sarı, Doğukan Sinik, 
Fredy ve Naldo’nun gol-
leriyle 4-1 mağlup etti. Bu 
skorla güney ekibi puanını 
41 yaptı ve ligde 10. sıraya 
yükseldi. 

Antalyaspor, düşme 
hattıyla arasındaki puan 
farkını ise 12’ye çıkardı. 
Kırmızı-beyazlılar son 8 
haftada ise yenilmezlik 
serisi yakaladı. Kırmızı-be-
yazlılar; Gaziantep FK, Be-
şiktaş ve Adana Demirspor 
ile 0-0 berabere kalırken, 
Fatih Karagümrük’ü 3-0, 
Yeni Malatyaspor’u 2-1, 

DG Sivasspor ile Medipol 
Başakşehir’i 1-0 ve GZT 
Giresunspor’u 4-1 mağlup 
etti. Bu 8 karşılaşmada 
Antalyaspor, kalesinde 
sadece 2 gol gördü ve 18 
puan topladı.

Bölgesel Amatör 
Lig’de Pazar günü 

oynanması beklenen mü-
sabakalar yoğun kar yağışı 
sebebiyle 1 hafta kaydırıldı.

TFF den yapılan açıkla-
mada hafta sonu tüm yurtta 
oluşan elverşsiz hava ko-

şulları ve ulaşımda yaşan-
ması muhtemel sorunlarda 
dikkate alınarak 18- 21 
Mart tarihlerinde oynanacak 
2. Bölge 2. Grup maçları 
30 Mart Çarşamba gününe 
ertelendi.

Giresun  derbisinde Ey-
nesil Belediyes-
por-1926 Bulan-
cakspor  Eynesil 
İlçe Stadında 
kozlarını paylaşır-
ken Görelespor 
ise zorlu dep-
lasmanda Ünye 
1957 spor ile 
karşılaşacak.

Giresunsporlu Hayrul-
lah, Antalyaspor kar-

şısında kendilerine yakışma-
yan goller yediklerini ifade 
etti. Genç sağ bek; “Maça 
gol yiyerek başlamak kötü 
oldu. Hiç bize yakışmayan 
goller yedik. Duran toplardan 
yediğimiz goller bizi etkiledi.
Sonrasında iyi bir reaksiyon 
verdik, çok pozisyon yaka-
ladık. İlk yarının sonunda 

içeriye beraberlikle girebilir-
dik. Serimize devam etmek 
istiyorduk ama olmadı. Çok 
üzgünüz” diye konuştu.

Hayruullah, milli maç 
arasından sonra oynayacak-
ları Sivaspor karşılaşmasının 
büyük önem taşıdığını ve 
Taraftarları önünde mutlaka 
kazanmaları gereken bir 90 
dakikanın kendilerini bekledi-
ğini ifade etti.

HAYRULLAH 
‘DURAN TOPLAR 

BiZi ETKiLEDi’

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 
Sezonu 31,32,33,34 ve 35.haf-

ta müsabaka programları açıklandı.  
Ramazan münasebetiyle Ramazan 
ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 
20.30 olarak düzenlendi.

Karşılaşma programları şöyle:
31.HAFTA:
2 Nisan 2022 Cumartesi
13.30/GZT Giresunspor-Sivasspor
32.HAFTA:
10 Nisan 2022 Pazar

13.30/Malatyaspor-GZT Giresuns-
por

33.HAFTA:
17 Nisan 2022 Pazar
20.30/GZT Giresunspor-Beşiktaş
34.HAFTA:
23 Nisan 2022 Cumartesi
16.00/F.Karagümrük-GZT Giresunspor
35.HAFTA:
29 Nisan 2022 Cuma
20.30/GZT Giresunspor-Adana 

Demirspor

Ramazan Ayına 
Göre Ayarlandı!



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: 622 Mart 2022 Salı

 

 

 

Spor Toto Süper 
Lig’in 30. haf-

tası, oynanan 4 maçla 
tamamlandı.Ligde 
önceki gün  oynanan 
maçlarda Fraport TAV 
Antalyaspor sahasında 
GZT Giresunspor’u 4-1, 
Demir Grup Sivasspor 
evinde Altay’ı 2-1, 
Gaziantep FK konuk 
ettiği Galatasaray’ı 3-1, 
Fenerbahçe de ağır-
ladığı İttifak Holding 
Konyaspor’u 2-1 yendi.

Süper Lig’de dep-
lasmanda Çaykur 
Rizespor’a 3-2 yenilen 
Trabzonspor, 70 puanla 
liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar
Süper 

Lig’de 30. 
hafta maçları-
nın sonuçları 
şöyle :

Çaykur Ri-
zespor-Trab-
zonspor: 3-2

VavaCars 
Fatih Kara-
gümrük-Yu-
katel Kayse-

rispor: 3-0
Öznur Kablo Yeni 

Malatyaspor- Kasımpa-
şa: 0-2

Göztepe- Aytemiz 
Alanyaspor: 0-2

Adana De-
mirspor-Medipol Başak-
şehir: 2-1

Beşiktaş-Atakaş 
Hatayspor: 1-1

Fraport TAV An-
talyaspor-GZT Gire-
sunspor: 4-1

Demir Grup Si-
vasspor-Altay: 2-1

Gaziantep FK-Gala-
tasaray: 3-1

Fenerbahçe-İttifak 
Holding Konyaspor: 2-1

Spor Toto 
 Süper Lig’de 

görünüm

Karşılaşmanın ardından 
Fraport TAV Antalyaspor 
Teknik Sorumlusu Alfons 

Groenendijk ve GZT Giresunspor 
Teknik Direktörü Hakan Keleş 
basın toplantısında mücadeleyi 
değerlendirdi.

HAKAN KELEŞ: 
SKORA RAĞMEN 
İYİ OYNADIK

Skora rağmen iyi oynadıklarını 
belirten GZT Giresunspor Teknik 
Direktörü Hakan Keleş, “Maç 
öncesi iyi çıkışımız vardı, burada 
devam ettirmek istiyorduk. Kaza-
namasak da kaybetmek istemi-
yorduk. Duran top golüyle geriye 
düştük. Duran toptan 2 gol yemek 
bizi biraz sıkıntıya soktu. Dep-
lasmanda çok net pozisyonlara 
girdiğimizi ve değerlendiremediği-
mizi düşünüyorum. Rakibimiz ise 
girdiği pozisyonları değerlendirdi. 
Onları tebrik ediyorum. İyi oyna-
mamıza rağmen, skor pek oyunu 
yansıtmıyor. Rakip tam kadroydu, 
bizim baya eksiğimiz vardı. Buna 
rağmen oyuncularım elinden gele-
ni yaptı. Önümüzde Sivasspor ve 
Malatyaspor maçları var. Buradan 
çıkaracağımız 6 puan bizi rahatla-
tacaktır” diye konuştu.

ANTALYASPOR 
CEPHESİ

Bu galibiyetle seriye bir 3 puan 
daha eklediklerini söyleyen Alfons 

Groenendijk, “Müthiş bir galibiyet 
diyebilirim. Birkaç ay içerisinde 
performansımıza bakacak olursak 
harika bir iş çıkarttığımızı söyleye-
bilirim. Yedek kulübesinden gelen-
ler bugün maçı kazandıranlardı. 
Kattıkları enerji, kalite ve ürettikleri 
skor bizi galibiyete ulaştırdı. Belki 
şu an mükemmel oynamıyoruz. 
Ancak herkesin oynama isteği, 
hırsı, azmi ve takım oyununa 
yaptıkları katkılarla maçlarımızı 
kazanarak ilerliyoruz. Bu camiada 
büyük bir aile olduğumuzu düşü-
nüyorum” dedi.

“KOLAY RAKİBE KARŞI 
OYNAMADIK”

Kolay bir rakibe karşı oynama-
dıklarını söyleyen Alfons Groe-
nendijk, “Onlar da son haftalarda 
yaptıkları çıkışla göze çarpan bir 
takımdı. Giresunspor’u oynadık-
ları oyun için tebrik ediyorum, 
ancak biz daha çok istedik. Müthiş 
bir galibiyet aldık. Kendimize 
bakıyoruz ve maç maç ilerliyoruz. 
Bu galibiyetle alt tarafla işimiz kal-
madı. Şu anda lig sıralamasında 
başımızı yukarılara çevirip nereye 
ulaşabileceğimizi düşünmemiz 
gerekiyor. 8 maçlık serimiz var ve 
bunu durdurmak niyetinde değiliz. 
Gidebileceğimiz en uzak noktaya 
kadar bu seriyi devam ettirmek 
istiyoruz” diye konuştu.

“MÜTHİŞ BİR GÜNDÜ”
Futbolda hiçbir şeyin tesadüf 

olmadığını belirten Groenendijk, 
“Doğru işler yaptığınızda galibiyet-
ler geliyor. Müthiş bir gündü. Haji 
Wright kendi çalıştı, kendi istedi 
ve 11’i hak etti. Gelecek sezon 
planlaması henüz yapamadık. Bu 
göreve geldiğimizde 18’İnci sırada 
bir takım aldık. Gelecek sezonu 
düşünmekten ziyade bu takımı 
ligde tutma amacımız vardı. Bu 
son galibiyetle alt tarafla işimiz 
kalmadı. Artık daha çok bu ko-
nulara yönelebiliriz. Önümüzdeki 
sezon planlamasını yapmak için 
hala erken diyebilirim” dedi.

3 Haftalık galibiyet serisi Antalya’da son bulan 
Giresunspor, Milli maç arasından sonra oynayacağı 

Sivaspor ve Malatyaspor maçlarını düşünmeye başladı

‘6 PUAN COK 
RAHATLATIR’

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 
30’uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor’ 
sahasında GZT Giresunspor’u 4-1 mağlup etti
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Ümraniyespor maçına mutlak 
galibiyet için çıkan Giresunspor, 
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yenilmekten kurtulamadı ve bu 
sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.
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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.
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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.
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GÜZEL
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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.
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Deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor 
bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER


