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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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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
tarafından birlikte düzenlenen 

“Kütüphane Haftası” kutlama etkin-
likleri kapsamında, Aksu 15 Temmuz 
Şehitler Anadolu Lisesi konferans 
salonunda, 29 Mart Salı günü saat: 
10.00’da gerçekleştirilen program; 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başladı. Protokol konuş-
malarının ardından, Gedikaya Ortao-
kulu öğrencilerinin koro çalışması ile 

devam eden programda, aynı okulun 
öğrencileri; Emine Eker tarafından 
“Kütüphanem” ve Ervanur Aydın ta-
rafından “Kitaplarım” adlı şiir okundu. 
Kütüphaneler haftası münasebetiyle 
düzenlenen yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere ödülleri Vali Ünlü 
tarafından verildi. Program; Giresun 
Güzel Sanatlar Lisesi tarafından 
hazırlanan “Giresun”  temalı türküler 
ve müzik dinletisi ile sona erdi. 

n SAYFA 3’TE

Vali Ünlü öğrencilere ödül verdi ve il genelinde kütüphanesiz okul kalmaması yaptıkları çalışmaları anlattı

VALi UNLU’DEN OKUMA CAGRISI
Giresun Valisi Enver Ünlü, “Kütüphane Haftası” etkinliklerinde önemli mesajlar verdi ve halkı kitap okumaya 
çağırdı. Ünlü törenlerde adeta ilgi odağı oldu. Misafirlerle yakından ilgilenen Ünlü, okumanın önemini anlattı

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ

(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 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

BİR ÜLKEDE KİTAPLAR 
YAKILIYORSA 

KİTAP OKUMAK 
‘CEZA’ SAYILIYORSA
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İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Şifresi
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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olmaz!..
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Palyatif Bakım

(Sayfa 3’te)

ANALAR 
UNUTULMAZ

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

TOKAT 
HAVALİMANI

(Yazısı Sayfa 2’de)

Umur Mehdioğlu Akçalı

GiBAD’TAN TESEKKUR!..

Merkezi İstanbul Bağcı-
lar’da bulunan Giresun 

Batlamalılar Derneği Başkanı 
ve Yöneticileri Giresun’da çe-
şitli ziyaretlerde bulundu.

n SAYFA 4’TE

Topcan’ın gelme-
siyle Giresun’da 

pozitif yönde ciddi 
değişiklikler olurken, 
ramazan ayında hal-
kın rahat etmesi için 
gerekli adımlar atılmaya 
başlandı... Aylık ilçe 
müftüler toplantısı Bu-
lancak’ta yapıldı.

İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, Ankara’da yapı-
lan toplantı hakkında da 
konuştu .Topcan, “Kar-
deşlerim! Hepinizi sevgi 
ve muhabbetle selam-
lıyorum. Toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını 
Yüce Mevla’dan niyaz 
ediyorum.           n 3’TE

CAMiLERDE RAMAZAN SEFERBERLiĞi
İl Müftüsü Topcan, Ramazan öncesi tüm camilerde ciddi bir çalışma başlattı

Bu kapsamda; Belediye tarafın-
dan Giresun merkez ve mücavir 

alanda bulunan 49 ilkokul ve ortao-
kulda 2. Sınıf ile 8. Sınıflar arasında 
eğitim gören toplam 12 bin öğrenciye 
Hız Yayınları ile yapılan protokol gereği 
Derslik Pro digital eğitim portalına üc-
retsiz giriş kodları dağıtıldı.        n 2’DE

GiRESUN BELEDiYESi’NDEN
EGiTiME TAM DESTEK

BALIKCILAR DiKKAT... n
 3

’T
E

EMNiYET MUDURU
SARUHAN KIZILAY’DAN
BASIN TOPLANTISI

 n SAYFA 2’DE



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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TİRDEF yönetim kurulu ikinci 
etkinliğini TİRDEF’in ön-

cülük ettiği Binbaşı Hüseyin Avni 
Alparslan’ın mezar yerinin tespiti 
sonrasında Haymana’da yapılan 
anıt ve Haymana Belediye’sine 
yaptığı ziyaretle gerçekleştirdi.

TİRDEF Yönetim Kurulu 
Haymana Ziyaretine Genel 
Başkan İbrahim Aydın başkanlı-
ğında Seyhan Öztürk, Avni Altay, 
Mustafa Öztürk, Nedim Yolcu, 
Ahmet Yılmaz, Turgay Semiz, 
Ahmet Aydın, Kerem Öztürk’ten 

oluşan yönetim kurulu üyeleri ile 
gerçekleştirdi. Ayrıca ziyarete 
Harşittv sosyal medya kanalından 
Turan Kabadayı ve Abdullah Öner 
Meral’de katıldı.

HAYMANAYI TANITTILAR
İlk gün ziyaretlerinde Hayma-

na Belediye Başkanı Özdemir 
Turgut’u ziyaret eden yeni yönetim 
kurulu üyeleri burada yapılan ve 
yapılması planlanan çalışmalarla 
ilgili Turtgut’tan bilgi aldı. Ziyaret 
sırasında Haymana Belediye 
Başkan Yardımcısı ve Geçmişiyle 

Buluşan Haymana kitabının yazarı 
Enver Yurttaş da Haymana Tarihi 
ve Haymana’da yaşanan savaşlar-
la ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı.

TİREBOLU KÜLTÜR EVİ 
ARAZİSİ HAZIR

Haymana Belediyesi heyeti 
ve TİDEF heyeti belediye ziyareti 
sonrasında Haymana Hüseyin 
Avni Alparslan Anıtı’nı ziyaret 
ederek tüm şehitlerimiz için dua 
ettiler. Haymana Belediye Başkanı 
Özdemir Turgut, şehitlik anıtının 
hemen yakınında bulunan yakla-

şık 140 m2 lik arsanın TİRDEF 
tahsis edildiğini, yasal işlemlerin 
başlatıldığını, TİRDEF’in burada 
bir Tirebolu Kültür Evi projesi 
yapması için gerekli tüm des-
teğin verileceğini belirti. Turgut, 
Ayrıca Haymana’da sokakla-
ra Giresun Sokağı, Tirebolu 
Sokağı, Güzelcekale Sokağı ve 
bir caddeye de Hüseyin Avni 
Alparslan Caddesi olarak isim 
verdiklerini belirtti.

SAKARYA MEYDAN 
MUHAREBESİ MÜZESİ 
ZİYARETİ

Henüz daha oluşturulma 
aşamasında olan ve Hayma-
na Kurulan Sakarya Meydan 
Muharebesi Haymana Tanıtım 
Merkezi olarak hizmet verecek 
müzeyi ziyaret etti. Hafta sonu 
olmasına karşın, Ankara’dan 
gelen müze yetkilileri burada 
TİRDEF yönetim kuruluna 
Sakarya Meydan Muharebesi 
ile ilgili geniş bir bilgilendirme 
gerçekleştirdi. Müze yetkilileri 
müzenin daha çok geliştirilme-
si için TİRDEF yönetiminden 
destek istedi.

HAYMANA KÜLTÜR 
MERKEZİ ZİYARETİ

Hayvana Kültür Merkezi içeri-
sinde yer alan Sakarya Meydan 
Muharebesi resim sergisini gezen 
TİRDEF yönetim kurulu üyele-
rine burada Haymana Belediye 
Başkan Yardımcısı Enver Yurttaş 
tarafından kısa bir bilgilendirme 
turu yapıldıktan sonra Enver Yurt-
taş TİRDEF yönetim kurulu üyeleri 
için Haymana Belediyesi’nin kültür 
yayını olarak çıkardığı Geçmi-
şiyle Buluşan Haymana kitabını 
imzaladı.

MANGAL DAĞI VE HATIRA 
ORMANI ZİYARETİ

Binbaşı Hüseyin Avni Al-
parslan’ın yaralandığı, Mangal 
Dağı’ndaki şehitlik, Hüseyin Avni 
Alparslan ve Şehit arkadaşları 
anısına Organ Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan Mangal Dağı 
Şehirleri Ormanı ve Binbaşı Hüse-
yin Avni Alparslan’ın şehit olduğu 
Kışla Hastanesi Şehitliği ziyareti 
ile Haymanaya Dönen Yönetim 
kurulu üyeleri Haymana Belediye 
Başkanı Özdemir Turgut ile tekrar 
bir araya gelerek yapılan çalışma-
lar için teşekkür ederek Haymana 
Ziyaretini tamamladılar.

DÖNÜŞ YOLUNDA 
TÜRBE ZİYARETİ

TİRDEF yönetim kurulu İstan-
bul’a dönüş yolu üzerinde bulunan 
Ankara’nın Çamlıdere İlçesindeki 
Şeyh Ali Semerkandi türbesini 
ziyareti sonrasında İstanbul’a 
döndü.

“KÜRSÜ İNSANI DEĞİLİM”
Ziyaret ile ilgili açıklamada 

bulunan TİRDEF Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Aydın, yeni 
seçilen yönetim kurulu arkadaşları 
ile birlikte Tirebolu için çok güzel 
işlere imza atmak istediklerini 
belirtti. Çok konuşmayı sevmedi-

ğini, saha insanı olduğunu belirten 
Aydın, “Yeni yönetim kurulumuz 
ile Tirebolu’da 8 Mart Emekçi 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Bu 
ziyaretlerimiz Tirebolu’da çok 
olumlu karşılandı ve takdir topladı. 
Yönetim Kurulumuz ile Hayma-
na’ya gelmekteki amacımız da 

yönetim kurulu üyelerimizin Hay-
mana’yı, burada yapılan çalışma-
ları yakından görmesini sağla-
maktı. Onların da bu ziyaretten 
çok memnun olduklarını gördük. 
Bundan sonraki çalışmalarımızda 
yönetim kurulumuzun TİRDEF’in 
gücünü bilerek hareket edecekle-
rine inanıyorum.” dedi.

Kim nasıl okursa okusun 
Sultangazi’den Esen-
yurt’ta uzanan başarı 

hikayesi kağıt üzerinde yazılıp 
Tiyatro  sahnesinde  oynanma-
dı,  bir zat sahada bu başarılar 
üzerine koyarak devam etti. 

Festivale gelecek olursak 
yer Gaziler Parkı Turgut Özal 
Stadyumu pırıl pırıl bir hava 
Binlerce Karadenizli ve Karade-
nizlerin dostu Esenyurt ve Çevre 
ilçelerden Vatandaşalar tabiri 
caizse tıka basa etkinlik alanını 
doldurdular.  Jandarma genel 
komutanlığı Mehter takımı milli 
duyguları üst seviyeye çıkarır-
ken, Başarılı bir organisazyona 
imza atan Abdurrahman Ada 
programın sloganı olan  “Şimdi 
Kardeşlik Vakti” diyerek başladığı 
Konuşmada birlik ve beraberliğin 
önemine vurgu yaptı.  KARDEF 
‘in Faaliyetlerini sıralarken genç-
lere müjde verdi yeni dönemde 
Spor kulübü kuracaklarını dile 
getirdi ve etkinliğe katılan İçişleri 
bakanı, Milletvekilleri, siyasi ve 

Siviltoplum kuruluşları başkan ve 
temsilcilerine ve de vatandaşlara 
“hoş geldiniz” dileklerini sundu, 

İç işleri bakanı Süleyman 
Soylu,  Büyük bir Coşku ile 
karşılanırken ,”Esenyurt Benim 
için önemli bir ilçe. Kendim 
Gaziosmanpaşa doğumluyum 
.Gaziosmanpaşalıyım. Esen-
yurt’ta bir müddet ikametgah 
ettim şimdi hemen yanı başımız-
da olan Başakşehir’de ikamet-
gah ediyorum.Ülkemizin belli 
başlı sorunları var. Onlardan biri 
de zehir tacirleri bunlara aman 
verme yok. Hele bir de başlarını 
kaldırsınlar ,başları kopar ayakla-
rı kırılır, Bu aziz milletin huzu-
runu bozmaya kimsenin hakkı 
yok.Terörle mücadelede içte ve 

dışta devam ediyor elhamdülillah 
başarılara başarı katıyor güvenlik 
güçleri arkadaşlarımız, değerli 
Mesai arkadaşlarımıza üstün 
gayretlerinden dolayı teşekkür 
ederim. Yoğun Programlardan 
Karadeniz’e gidemiyoruz .Hamsi 
yemeye, Sağolsun . 

Abdurrahman Ada başkan ve 
hemşerilerimizi bu özlemimizi 
Hamsiyi ayağımıza getiriyorlar. 
Bize de yemek düşüyor. Kendi-
lerine teşekkür ederim “şeklinde 
konuştu

Milletvekili  Engin Altay ise 
Birlik ve beraberlik istedi.Altay” 
Birlik ve beraberlik daim olsun. 
Vakit birlik vakti.  Karadenizliler 
gittikleri her yerde birlik ve dirlik 
içindedirler.Bugünde burada 

onu görüyoruz.. ülkemizin bu 
zor günlerinde barışa kardeşliğe 
vede birliğe ihtiyacımız var. Yak-
laşan Ramazan Ayını şimdiden 
tebrik eder. Huzurlu bir şekilde 
geçirmenizi temenni ederim.
Hamsi Festivalini gerçekleştiren 
federasyon başkamıza ve dernek 
başkanlarına dolayısıyla emeği 
geçenlere teşekkür ederim “diye 
konuştu.

Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt protokole ve 
vatandaşlara “Hoş geldiniz “der-
ken, “Esenyurt özel ve önemli 
ilçe …Burada  yaşayan yerli ve 
yabancılarla ciddi bir nüfusa 
sahip  ve bu Nüfus yoğunluğu-
nu içerisinde Karadenizlerin de 
önemli bir potansiyeli var.Birlik 

Beraberlik kardeşlik çok önemli 
.Birbirimİzi ötekileştirmeden 
yanlış yönlendirmeden huzur ve 
mutluluk içerinde yaşamamız 
gerekiyor. Bilerek veya bilmeye-
rek bunu yapıyorsak bundan vaz 
geçmemiz gerek. Bilemiyorum 
belki bende sizleri yanlış yönlen-
dirmiş olabilirim.  Zaman zaman 
kendime böyle bir soru sorup de-
ğerlendirme yapmıyor değilim.Bu 
Etkinliği gerçekleştiren Federas-
yon Başkanı Abdurrahman Ada 
ve yönetim kurulu Arkadaşlarını 
tebrik eder teşekkür ederim, Bu-
rada müjdesini vereyim ilçemizde 
Festivaller devam edecek. Ese-
yurt’un bir festival    ilçesi  olacak 
olmaya devam edecek  “dedi

Program, Mavikaradeniz 

TV’den   canlı yayınlandı .Su-
nuculuğu Musa Ada hoca yaptı 
,ulusal ve yerel basının ilgisi 
oldukça yoğundu.

Etkinliğe İstanbul milletvekileri 
Emine Gülizar Emecan  ,Şa-
mil Ayrım ,Beşiktaş belediyesi 
meclis üyesi Av Devrim Aparslan 
Sarıyerli Giresunlular derneği 
başkan vekili ve Eynesil Kemali-
ye köyü dernek başkanı Mustafa 
Civek. ilçede bulunan siyasi 
parti  başkanları  ve siviltoplum 
kuruluşları  başkan temsilcileri 
ve de binlerce vatandaş katılım 
sağladılar.

Haberin başlığında yazdığı-
mız gibi ,Organizsyon ve Etkinlik 
programlarını yıllarca başarılı bir 
şekilde yapan Esenyurt belediye 
başkan yardımcısı,  Esenyurt 
Karadeniz Dernekler Federasyo-
nu genel başkanı ve Esenyurtlu 
Giresunlular dernek başkanı 
Abdurrahman Ada yine başarılı 
bir program yapmış oldu. 

Haber: Aydın Kömürcü - 
Hakan ÇELEBİ

ABDURRAHMAN ADA BiLDiĞiNiZ GiBi
Esenyurt Karadeniz Dernekler federasyonu tarafından düzenlenen 5 Hamsi festivali Coşku ile gerçekleşti. Federasyon 

genel başkan Abdurrahman Ada ve Arkadaşları her zamanki olduğu yine muhteşem bir organizasyona imza attılar

TiRDEF’TEN HAYMANA CIKARMASI
23 Ocak 2022 tarihinde yapılan 7. Olağan kongre ile TİRDEF yönetim kuruluna seçilen İbrahim Aydın ve yönetim 

kurulu ilk etkinliğini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeni ile Tirebolu’da gerçekleştirmişti

TOKAT HAVALİMANI
1995 yılında açılan Tokat 

Havalimanı 2001’de koalisyon 
hürmetine,  “tasarruf tedbiri” 
amaçlı kapatıldı. 2006 ‘da 
tekrar açıldı. 2008’ de tekrar 
kapatıldı. 2017’den bu yana 
tarifeli uçuşlar devam etti.

2018’de mevcut hava lima-
nına büyük  gövdeli uçuşların 
inişine elverişli olmaması 
sebebiyle, 3 yıl önce aynı 
hava limanının yanına yeni 
hava limanı için çalışmalar 
başlatıldı. 

Yaklaşık 550 milyon liraya 
mal olan hava limanının açılışı 
yapıldı.

Yeni açılan hava limanının 
yolcu garantisi var mıdır ? 

Tasarruf nedeniyle kapa-

tılan, Tokat hava limanının 
yolcu kapasitesi nedir?

Ülke dar boğazdayken,  
insanlar yoklukla ve yoksulluk-
la savaşırken işleyen bir hava 
limanının tekrar  açılmasının 
anlamı nedir?

İşleyen hava limanına 
ayrılan bütçe ile Tokat ilinde 
gençlere iş kapısı olan yerler 
yapılamaz mıydı? Gerçek-
ten uçuyoruz. İnsanlarımız 
havada değil, karada ekmek 
kuyruklarında soğuktan ve 
yokluktan ve yoksulluktan, 
işsizlikten 

Üretmeye değil tüketmeye 
yönelik politikalar hepimizin 
bu dünyadan uçuş  biletini 
hazırlıyor.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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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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ANALAR UNUTULMAZ
Sürekli tazeleme, derdi, sıkıntıları ,

Çözülmesi zor olan, kaçırır uykuları ,
Kurtulmak istiyorsan, bir plân yap uygula, 

Bilhassa ev içinde, eline al yuları (!)

Kıran tamir etmeli, yaralanan yüreği ,
Anne çok çalışsa da, baba evin direği ,

Yaşam dalgalı deniz, dayanışma gerekli ,
Yelken açmayı bırak, beraber çek küreği .

Çocuklar ve torunlar, haneye omuz verin ,
Aile mutlu ise, sağlamdır senin yerin ,

Anne baba sağ ise, saygıda kusur etme ,
Gönüllerini alın, yollarına gül serin .

Bu dünyadan göçse de, unutulmaz anamız ,
Hatırlanmaz olur mu, bin bir türlü anımız ,
Geçmişin görüntüsü, hafızada canlanır ,
Dünya albenisinde, çıkacak bu canımız .

Onca canlar takıldı, bu dünyanın peşine ,
Ne terler akıtıldı, toprağına, taşına ,

Gecmişte yalnızlığı tenhada çok yaşadım ,
Şimdi kimse yaşamaz, âlemde tek başına ...

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

MEVLİDE DAVET
Giresun Atapark’taki camide merhum Muhsin Yazı-

cıoğlu için Çarşamba (Bu akşam) günü, akşam namazı 
sonrası mevlit okutulacaktır.

Tüm Vatandaşlarımız davetlidir 
(Giresun Alperen Ocakları)

Vali Ünlü öğrencilere ödül verdi ve il genelinde kütüphanesiz okul kalmaması yaptıkları çalışmaları anlattı

VALi UNLU’DEN OKUMA CAGRISI
Giresun Valisi Enver Ünlü, “Kütüphane Haftası” etkinliklerinde önemli mesajlar verdi ve halkı kitap okumaya 
çağırdı. Ünlü törenlerde adeta ilgi odağı oldu. Misafirlerle yakından ilgilenen Ünlü, okumanın önemini anlattı

VALİ ÜNLÜ “HERKESİ 
OKUMAYA, ÖĞRENME-
YE VE ARAŞTIRMAYA 
TEŞVİK EDİYORUZ”

Vali Ünlü, Kütüphaneler Haf-
tası ile ilgili yaptığı paylaşımda 
“Kütüphaneler; insanlığın hafı-
zası, hayal gücünün engin de-
nizleridir. Kütüphaneler; tarihin 
şahidi, insanlığın hafızası ve 
medeniyetlerin en güçlü sem-
bolüdür... Çağın gereklerine 
uygun olarak güçlendirdiğimiz 
ve yeni oluşturduğumuz kütüp-

hanelerimizle herkesi okuma-
ya, öğrenmeye ve araştırmaya 
teşvik ediyoruz. 58.Kütüphane 
Haftası kutlu olsun”dedi

Vali Ünlü “2020-2021 eğitim 
öğretim yılı Haziran ayı itibariy-
le 289 okulumuzda kütüphane-
miz bulunmakta idi. Yine 2021 
Haziran ayı itibariyle il genelin-
deki okul kütüphanelerimizde 
Toplam 247 Bin 578 adet kitap 
mevcuttu.

Milli Eğitim Bakanlığımız 
tarafından 26 Ekim 2021 
tarihinde başlatılan ‘Kütüp-
hanesiz Okul Kalmayacak’ 

projesi kapsamında ilimizde 
kütüphanesi bulunmayan 55 
okulumuza, meslek liselerimiz-
ce üretilen dolap, raf, masa, 
sandalye vb. malzemelerden 
oluşan kütüphanelerin kurulu-
mu gerçekleştirilmiş, ayrıca 3 
okulumuzda geri dönüştürülen 
malzemelerden kütüphane 
kurulmuştur. Proje kapsamında 
ilimiz genelinde kütüphanesi 
olmayan Toplam 58 okulumuza 
kütüphane kurulmuştur.

Bu çalışmalar sonucu, 2021 
yılı sonu itibariyle ilimiz gene-
linde kütüphanesi bulunmayan 

okulumuz kalmamıştır.
Yine söz konusu proje 

kapsamında okul kütüphanele-
rindeki kitap sayısı ve çeşitlili-
ğinin zenginleştirilmesi için Milli 
Eğitim Bakanlığımız ve Valili-
ğimiz tarafından kitap tedariki 
yapılmış, okullarımızda kitap 
toplama kampanyaları düzen-
lenmiş, Valiliğimiz tarafından 
temin edilen 6 Bin 157 kitapla 
birlikte; bu çalışmalar sonucun-
da 25 Mart 2022 itibariyle 333 
Bin 928 adet kitap sayısına 
ulaşılmıştır” dedi.

Haber: Osman Yılmaz

CAMiLERDE RAMAZAN SEFERBERLiĞi
İl Müftüsü Topcan, Ramazan öncesi tüm camilerde ciddi bir çalışma başlattı
Bugüne kadar hak ve 

hakikat davasında hiz-
meti olmuş dar-ı bekaya göçen 
değerli büyüklerimizi rahmet 
ve dualarla anıyor, hayatta 
olanlara sağlık ve afiyetler 
diliyorum. Siz değerli yol arka-
daşlarımı da hizmet ve faali-
yetlerinizden dolayı kutluyor, 
tebrik ediyorum.   Kardeşlerim! 
Malum geçen hafta Ankara’da 
toplantıda idik. Muhterem Baş-
kanımızın sizlere ve değerli 
arkadaşlarımıza selamlarını 
getirdim. Vakıf hizmetlerinin 
yanı sıra idari hizmetlerin de 
istişare edilme imkanını bul-
duğumuz toplantıda ana konu; 
zekat ibadeti oldu. 

Peşinen söylemek isterim ki 

çok ama çok çalışmalıyız. Saha 
elimizde olmalıdır. Kurban 
ibadetindeki gayretlerinizi zekat 
ibadetinde de bekliyorum. Ze-
kat hak sahiplerine ulaşsın diye 
çalışmalıyız. Sosyal yardımlaş-
ma ve dayanışma bilincimizi 
canlı tutacak, kardeşlik duy-
gularının güçlenmesine sebep 
olacak zekat ibadetini iyi anlat-

malıyız.’’   şeklinde konuştu
Müftü Topcan, “Kardeşlerim! 

Önümüzde mübarek Rama-
zan-ı Şerif ayı var. Camilerimizi 
hazır halde vatandaşlarımızın 
hizmetine sunalım. Kadın-er-
kek mukabele, vaaz ve irşat 
programları, takrir ders prog-
ramlarını takip edelim. İtikaf ve 
Sakal-ı Şerifler için tedbirleri-

mizi alalım. Ezanlar ve teravih 
namazları konusunda dikkatli 
olalım. Görevli arkadaşlarımızı 
daha dikkatli olmaları konu-
sunda uyaralım. Aksaklıklara 
sebep olan etkenlere zamanın-
da müdahil olalım. Program-
larımızdan vatandaşlarımızı 
bilgilendirelim.’’dedi.

Haber: Fatma Uğurlu

Balıkçılar dikkat...
2022 Yılı Geleneksel 

Kıyı Balıkçılığının 
Desteklenmesine Dair 
İcmaller Askıya Çıktı.. 
Geleneksel Kıyı Balıkçılı-
ğının Kayıt Altına Alınması 
ve Desteklenmesine dair 
2022 yılı başvuruları sona 
erdi.

Geleneksel kıyı balıkçılı-
ğı desteklemesi ödemeleri-
ne ilişkin olarak hazırlanan 
hak ediş icmalleri , başvuru 
yapılan İl/İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlükleri ilan 
panolarında askıya çıkarıl-
dı. İcmaller 5 gün süreyle 
askıda kalacak..

Giresun İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü yaptığı 

açıklama ile”Balıkçılarımı-
zın kendilerine ait bilgileri 
kontrol etmeleri ve destek-
leme tutarları ile ilgili bir 
eksiklik veya yanlışlık tespit 
etmeleri halinde başvuru 
yaptıkları İl/İlçe Müdürlü-
ğü nezdinde, askı süresi 
içerisinde, itiraz ve düzelt-
me talebinde bulunmaları 
gerekmektedir.

Askı süresinin bitiminden 
sonra yapılacak itiraz ve 
düzeltme taleplerinin ilgili 
mevzuat uyarınca geçerli 
olmayacağı ve değerlendir-
meye alınmayacağı husus-
ları; Balıkçılarımıza ilanen 
duyurulur” denildi.

Haber: Osman Yılmaz

Emniyet Müdürü Saruhan 
Kızılay’dan Basın Toplantısı
Giresun Emniyet Müdürü 

Saruhan Kızılay yarın 
bir basın toplantısı düzenle-
yecek. Perşembe günü saat 
11:00’de başlayacak toplantı-

da Müdür Kızılay, polis Haftası 
öncesi genel bir durum değer-
lendirmesi yapacak. Toplantı, 
Emniyet Müdürlüğü Konferans 
salonunda yapılacak.

GiRESUN BELEDiYESi’NDEN
EGiTiME TAM DESTEK

Derslig Pro, çizgi ka-
rakterler ve ilgi çekici 
hikâyelerle hazırlan-

mış animasyonlu konu anlatım 
videoları ile öğrencilere eğ-
lenceli bir ders çalışma ortamı 

sunuyor ve öğrenciler her gün 
sıkılmadan ders çalışabiliyor. 

Derslig Pro 3000’den fazla 
etkileşimli içerik, 500’den fazla 
animasyonlu ve interaktif konu 
anlatım videosu ile öğrenciler 

için geliştirilmiş̧ oyunlaştırılmış̧ 
öğretim ve akıllı geri bildirim 
mekanizmaları ile ders ça-
lışmanın en iyi yolu olarak 
gösteriliyor.

Belediye yetkilileri, ücretsiz 

olarak 6 ay boyunca kodların 
kullanılabileceğini, öğrencilerin 
Belediye Bilgi Evi’ne giderek 
burada da ücretsiz olarak 
uygulamadan faydalanabile-
ceklerini bildirdi.
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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TİRDEF yönetim kurulu ikinci 
etkinliğini TİRDEF’in ön-

cülük ettiği Binbaşı Hüseyin Avni 
Alparslan’ın mezar yerinin tespiti 
sonrasında Haymana’da yapılan 
anıt ve Haymana Belediye’sine 
yaptığı ziyaretle gerçekleştirdi.

TİRDEF Yönetim Kurulu 
Haymana Ziyaretine Genel 
Başkan İbrahim Aydın başkanlı-
ğında Seyhan Öztürk, Avni Altay, 
Mustafa Öztürk, Nedim Yolcu, 
Ahmet Yılmaz, Turgay Semiz, 
Ahmet Aydın, Kerem Öztürk’ten 

oluşan yönetim kurulu üyeleri ile 
gerçekleştirdi. Ayrıca ziyarete 
Harşittv sosyal medya kanalından 
Turan Kabadayı ve Abdullah Öner 
Meral’de katıldı.

HAYMANAYI TANITTILAR
İlk gün ziyaretlerinde Hayma-

na Belediye Başkanı Özdemir 
Turgut’u ziyaret eden yeni yönetim 
kurulu üyeleri burada yapılan ve 
yapılması planlanan çalışmalarla 
ilgili Turtgut’tan bilgi aldı. Ziyaret 
sırasında Haymana Belediye 
Başkan Yardımcısı ve Geçmişiyle 

Buluşan Haymana kitabının yazarı 
Enver Yurttaş da Haymana Tarihi 
ve Haymana’da yaşanan savaşlar-
la ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı.

TİREBOLU KÜLTÜR EVİ 
ARAZİSİ HAZIR

Haymana Belediyesi heyeti 
ve TİDEF heyeti belediye ziyareti 
sonrasında Haymana Hüseyin 
Avni Alparslan Anıtı’nı ziyaret 
ederek tüm şehitlerimiz için dua 
ettiler. Haymana Belediye Başkanı 
Özdemir Turgut, şehitlik anıtının 
hemen yakınında bulunan yakla-

şık 140 m2 lik arsanın TİRDEF 
tahsis edildiğini, yasal işlemlerin 
başlatıldığını, TİRDEF’in burada 
bir Tirebolu Kültür Evi projesi 
yapması için gerekli tüm des-
teğin verileceğini belirti. Turgut, 
Ayrıca Haymana’da sokakla-
ra Giresun Sokağı, Tirebolu 
Sokağı, Güzelcekale Sokağı ve 
bir caddeye de Hüseyin Avni 
Alparslan Caddesi olarak isim 
verdiklerini belirtti.

SAKARYA MEYDAN 
MUHAREBESİ MÜZESİ 
ZİYARETİ

Henüz daha oluşturulma 
aşamasında olan ve Hayma-
na Kurulan Sakarya Meydan 
Muharebesi Haymana Tanıtım 
Merkezi olarak hizmet verecek 
müzeyi ziyaret etti. Hafta sonu 
olmasına karşın, Ankara’dan 
gelen müze yetkilileri burada 
TİRDEF yönetim kuruluna 
Sakarya Meydan Muharebesi 
ile ilgili geniş bir bilgilendirme 
gerçekleştirdi. Müze yetkilileri 
müzenin daha çok geliştirilme-
si için TİRDEF yönetiminden 
destek istedi.

HAYMANA KÜLTÜR 
MERKEZİ ZİYARETİ

Hayvana Kültür Merkezi içeri-
sinde yer alan Sakarya Meydan 
Muharebesi resim sergisini gezen 
TİRDEF yönetim kurulu üyele-
rine burada Haymana Belediye 
Başkan Yardımcısı Enver Yurttaş 
tarafından kısa bir bilgilendirme 
turu yapıldıktan sonra Enver Yurt-
taş TİRDEF yönetim kurulu üyeleri 
için Haymana Belediyesi’nin kültür 
yayını olarak çıkardığı Geçmi-
şiyle Buluşan Haymana kitabını 
imzaladı.

MANGAL DAĞI VE HATIRA 
ORMANI ZİYARETİ

Binbaşı Hüseyin Avni Al-
parslan’ın yaralandığı, Mangal 
Dağı’ndaki şehitlik, Hüseyin Avni 
Alparslan ve Şehit arkadaşları 
anısına Organ Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan Mangal Dağı 
Şehirleri Ormanı ve Binbaşı Hüse-
yin Avni Alparslan’ın şehit olduğu 
Kışla Hastanesi Şehitliği ziyareti 
ile Haymanaya Dönen Yönetim 
kurulu üyeleri Haymana Belediye 
Başkanı Özdemir Turgut ile tekrar 
bir araya gelerek yapılan çalışma-
lar için teşekkür ederek Haymana 
Ziyaretini tamamladılar.

DÖNÜŞ YOLUNDA 
TÜRBE ZİYARETİ

TİRDEF yönetim kurulu İstan-
bul’a dönüş yolu üzerinde bulunan 
Ankara’nın Çamlıdere İlçesindeki 
Şeyh Ali Semerkandi türbesini 
ziyareti sonrasında İstanbul’a 
döndü.

“KÜRSÜ İNSANI DEĞİLİM”
Ziyaret ile ilgili açıklamada 

bulunan TİRDEF Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Aydın, yeni 
seçilen yönetim kurulu arkadaşları 
ile birlikte Tirebolu için çok güzel 
işlere imza atmak istediklerini 
belirtti. Çok konuşmayı sevmedi-

ğini, saha insanı olduğunu belirten 
Aydın, “Yeni yönetim kurulumuz 
ile Tirebolu’da 8 Mart Emekçi 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Bu 
ziyaretlerimiz Tirebolu’da çok 
olumlu karşılandı ve takdir topladı. 
Yönetim Kurulumuz ile Hayma-
na’ya gelmekteki amacımız da 

yönetim kurulu üyelerimizin Hay-
mana’yı, burada yapılan çalışma-
ları yakından görmesini sağla-
maktı. Onların da bu ziyaretten 
çok memnun olduklarını gördük. 
Bundan sonraki çalışmalarımızda 
yönetim kurulumuzun TİRDEF’in 
gücünü bilerek hareket edecekle-
rine inanıyorum.” dedi.

Kim nasıl okursa okusun 
Sultangazi’den Esen-
yurt’ta uzanan başarı 

hikayesi kağıt üzerinde yazılıp 
Tiyatro  sahnesinde  oynanma-
dı,  bir zat sahada bu başarılar 
üzerine koyarak devam etti. 

Festivale gelecek olursak 
yer Gaziler Parkı Turgut Özal 
Stadyumu pırıl pırıl bir hava 
Binlerce Karadenizli ve Karade-
nizlerin dostu Esenyurt ve Çevre 
ilçelerden Vatandaşalar tabiri 
caizse tıka basa etkinlik alanını 
doldurdular.  Jandarma genel 
komutanlığı Mehter takımı milli 
duyguları üst seviyeye çıkarır-
ken, Başarılı bir organisazyona 
imza atan Abdurrahman Ada 
programın sloganı olan  “Şimdi 
Kardeşlik Vakti” diyerek başladığı 
Konuşmada birlik ve beraberliğin 
önemine vurgu yaptı.  KARDEF 
‘in Faaliyetlerini sıralarken genç-
lere müjde verdi yeni dönemde 
Spor kulübü kuracaklarını dile 
getirdi ve etkinliğe katılan İçişleri 
bakanı, Milletvekilleri, siyasi ve 

Siviltoplum kuruluşları başkan ve 
temsilcilerine ve de vatandaşlara 
“hoş geldiniz” dileklerini sundu, 

İç işleri bakanı Süleyman 
Soylu,  Büyük bir Coşku ile 
karşılanırken ,”Esenyurt Benim 
için önemli bir ilçe. Kendim 
Gaziosmanpaşa doğumluyum 
.Gaziosmanpaşalıyım. Esen-
yurt’ta bir müddet ikametgah 
ettim şimdi hemen yanı başımız-
da olan Başakşehir’de ikamet-
gah ediyorum.Ülkemizin belli 
başlı sorunları var. Onlardan biri 
de zehir tacirleri bunlara aman 
verme yok. Hele bir de başlarını 
kaldırsınlar ,başları kopar ayakla-
rı kırılır, Bu aziz milletin huzu-
runu bozmaya kimsenin hakkı 
yok.Terörle mücadelede içte ve 

dışta devam ediyor elhamdülillah 
başarılara başarı katıyor güvenlik 
güçleri arkadaşlarımız, değerli 
Mesai arkadaşlarımıza üstün 
gayretlerinden dolayı teşekkür 
ederim. Yoğun Programlardan 
Karadeniz’e gidemiyoruz .Hamsi 
yemeye, Sağolsun . 

Abdurrahman Ada başkan ve 
hemşerilerimizi bu özlemimizi 
Hamsiyi ayağımıza getiriyorlar. 
Bize de yemek düşüyor. Kendi-
lerine teşekkür ederim “şeklinde 
konuştu

Milletvekili  Engin Altay ise 
Birlik ve beraberlik istedi.Altay” 
Birlik ve beraberlik daim olsun. 
Vakit birlik vakti.  Karadenizliler 
gittikleri her yerde birlik ve dirlik 
içindedirler.Bugünde burada 

onu görüyoruz.. ülkemizin bu 
zor günlerinde barışa kardeşliğe 
vede birliğe ihtiyacımız var. Yak-
laşan Ramazan Ayını şimdiden 
tebrik eder. Huzurlu bir şekilde 
geçirmenizi temenni ederim.
Hamsi Festivalini gerçekleştiren 
federasyon başkamıza ve dernek 
başkanlarına dolayısıyla emeği 
geçenlere teşekkür ederim “diye 
konuştu.

Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt protokole ve 
vatandaşlara “Hoş geldiniz “der-
ken, “Esenyurt özel ve önemli 
ilçe …Burada  yaşayan yerli ve 
yabancılarla ciddi bir nüfusa 
sahip  ve bu Nüfus yoğunluğu-
nu içerisinde Karadenizlerin de 
önemli bir potansiyeli var.Birlik 

Beraberlik kardeşlik çok önemli 
.Birbirimİzi ötekileştirmeden 
yanlış yönlendirmeden huzur ve 
mutluluk içerinde yaşamamız 
gerekiyor. Bilerek veya bilmeye-
rek bunu yapıyorsak bundan vaz 
geçmemiz gerek. Bilemiyorum 
belki bende sizleri yanlış yönlen-
dirmiş olabilirim.  Zaman zaman 
kendime böyle bir soru sorup de-
ğerlendirme yapmıyor değilim.Bu 
Etkinliği gerçekleştiren Federas-
yon Başkanı Abdurrahman Ada 
ve yönetim kurulu Arkadaşlarını 
tebrik eder teşekkür ederim, Bu-
rada müjdesini vereyim ilçemizde 
Festivaller devam edecek. Ese-
yurt’un bir festival    ilçesi  olacak 
olmaya devam edecek  “dedi

Program, Mavikaradeniz 

TV’den   canlı yayınlandı .Su-
nuculuğu Musa Ada hoca yaptı 
,ulusal ve yerel basının ilgisi 
oldukça yoğundu.

Etkinliğe İstanbul milletvekileri 
Emine Gülizar Emecan  ,Şa-
mil Ayrım ,Beşiktaş belediyesi 
meclis üyesi Av Devrim Aparslan 
Sarıyerli Giresunlular derneği 
başkan vekili ve Eynesil Kemali-
ye köyü dernek başkanı Mustafa 
Civek. ilçede bulunan siyasi 
parti  başkanları  ve siviltoplum 
kuruluşları  başkan temsilcileri 
ve de binlerce vatandaş katılım 
sağladılar.

Haberin başlığında yazdığı-
mız gibi ,Organizsyon ve Etkinlik 
programlarını yıllarca başarılı bir 
şekilde yapan Esenyurt belediye 
başkan yardımcısı,  Esenyurt 
Karadeniz Dernekler Federasyo-
nu genel başkanı ve Esenyurtlu 
Giresunlular dernek başkanı 
Abdurrahman Ada yine başarılı 
bir program yapmış oldu. 

Haber: Aydın Kömürcü - 
Hakan ÇELEBİ

ABDURRAHMAN ADA BiLDiĞiNiZ GiBi
Esenyurt Karadeniz Dernekler federasyonu tarafından düzenlenen 5 Hamsi festivali Coşku ile gerçekleşti. Federasyon 

genel başkan Abdurrahman Ada ve Arkadaşları her zamanki olduğu yine muhteşem bir organizasyona imza attılar

TiRDEF’TEN HAYMANA CIKARMASI
23 Ocak 2022 tarihinde yapılan 7. Olağan kongre ile TİRDEF yönetim kuruluna seçilen İbrahim Aydın ve yönetim 

kurulu ilk etkinliğini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeni ile Tirebolu’da gerçekleştirmişti

TOKAT HAVALİMANI
1995 yılında açılan Tokat 

Havalimanı 2001’de koalisyon 
hürmetine,  “tasarruf tedbiri” 
amaçlı kapatıldı. 2006 ‘da 
tekrar açıldı. 2008’ de tekrar 
kapatıldı. 2017’den bu yana 
tarifeli uçuşlar devam etti.

2018’de mevcut hava lima-
nına büyük  gövdeli uçuşların 
inişine elverişli olmaması 
sebebiyle, 3 yıl önce aynı 
hava limanının yanına yeni 
hava limanı için çalışmalar 
başlatıldı. 

Yaklaşık 550 milyon liraya 
mal olan hava limanının açılışı 
yapıldı.

Yeni açılan hava limanının 
yolcu garantisi var mıdır ? 

Tasarruf nedeniyle kapa-

tılan, Tokat hava limanının 
yolcu kapasitesi nedir?

Ülke dar boğazdayken,  
insanlar yoklukla ve yoksulluk-
la savaşırken işleyen bir hava 
limanının tekrar  açılmasının 
anlamı nedir?

İşleyen hava limanına 
ayrılan bütçe ile Tokat ilinde 
gençlere iş kapısı olan yerler 
yapılamaz mıydı? Gerçek-
ten uçuyoruz. İnsanlarımız 
havada değil, karada ekmek 
kuyruklarında soğuktan ve 
yokluktan ve yoksulluktan, 
işsizlikten 

Üretmeye değil tüketmeye 
yönelik politikalar hepimizin 
bu dünyadan uçuş  biletini 
hazırlıyor.

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

Umur Mehdioğlu 
Akçalı



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

430 Mart 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

Dernekten yapılan açık-
lamada, “25-27 Mart 
tarihleri arasında ger-

çekleştirdiğimiz Giresun ziyaretin-
de bizleri ev sahibi olarak ağırla-
yan Giresun Merkez Batlamalılar 
Derneği Başkanı İlhan Sandal’a 

Giresun Türk Hava Kurumu Baş-
kanı Sn. Eyüp Çiftci’ye dernek 
yöneticilerine, Giresun Valisi Sn. 
Enver Ünlü’ye, Giresun belediye 
başkanı Sn. Aytekin Şenlikoğ-
lu’na, Ticaret Odası Başkanı 
Sn. Hasan Çakırmelikoğlu’na, İl 

Genel Meclisi Başkanı Sn. Ahmet 
Şahin’e, Giresun Üniversitesi 
Rektör yardımcısı Sn. Güven Öz-
dem’e, MHP Giresun İl Başkanı 
Sn. Ertuğrul Gazi Konal’a, Esnaf 
Odası Başkanı Sn. Ali Kara’ya, 
Ziraat Odası Başkanı Sn. Nurittin 

Karan’a, Batlamaspor Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Sn. Avukat 
Hüseyin Çakırmelikoğlu’na, tüm 
Batlamaspor Kulübü Yönetimi 
ve oyuncularına, Batlamamızın 
tüm köy muhtarlarına, Giresun 
Kültür Turizm Derneği Başkanı 

Sn. İbrahim İlyasoğlu’na, AKP 
Merkez İlçe Başkanı Sn. Mehmet 
Başer’e, Rektör Özel Kalemi 
Sn. Bünyamin Yazar’a, Giresun 
Belediye Başkan Yardımcısı Sn. 
Mustafa Özyılmaz ve yanımızda 
olan tüm Batlamalı İş İnsanlarına, 

Bürokratlarımıza ve mekanını iki 
gün boyunca bizlere sunan Almi-
na Resturant ailesi Sn. Veda Sarı 
ve Sn. Ömral Sarı’ya İstanbul 
Giresun Batlamalılar derneği ola-
rak çok teşekkür ederiz.” ifadeleri 
kullanıldı.

GiBAD’TAN TESEKKUR!..

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 
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Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal
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Nuri Bereket
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Mustafa Kıran
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Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Yani, suçluya; 
Kitap okuma cezası verili-

yorsa.. 
Yapılan her türlü askeri 

müdahalelerde; 
Önce yazarı ve ardından 

kitapları ve okuyanları tutuk-
lanıyorsa... 

Toplanan kitaplar; meydan-
larda acımasızca cayır cayır 
yakılıyorsa... 

Daha da olmadı, yakılma-
yanlar SEKA Kağıt fabrikaları-
na ‘kağıt hamuru’ yapmak için 

gönderiliyorsa; 
Biz hangi yüz akıyla.. 
Hangi vicdan rahatlığıyla... 
Alnımız açık, göğsümüzü 

gere gere; 
‘Kütüphaneler Haftasını’ 

kutlayacağız? 
Şey... 
Pardon... 
Sohbetimizin üst başlığın-

da belirtmedim... 
Ülkemizde her yıl mart 

ayının son pazartesi günü; 
‘Kütüphaneler Haftası’ 

olarak kutlanıyor... 
Ve bu kutlama muhabbeti 

de; 
1964 yılından bu yana 

devam ediyor... 
Neden ‘kutlama muhabbeti’ 

diyorum? 
Çünkü yaptığımız kutlama-

ları inanarak ve hak ettiğimiz 
için yapmıyoruz... 

Sadece formaliteleri ta-
mamlamak; 

Ve yapmış olmak için yapı-
yoruz... 

Örnek mi istiyorsunuz? 
Alın size istatiksel birkaç 

örnek... 
TÜİK istatistikleri diyor ki; 
Türkiye genelinde 1 Milli 

Kütüphane... 
1213 Halk Kütüphanesi 
606 Üniversite kütüphanesi 
ve 32 bin 158 de örgün 

ve yaygın ‘Kütüphane’ var 
diyor... 

Ve bütün bunların yanında 
da; 

‘Kitap Okuma Alışkanlığı’ 
yüzde-3 olduğunu ve dünya 
ülkeleri sıralamasında da 86. 
sırada olduğumuzu söylü-
yor... 

Ve bu yüzde-3’lük dağılımı 
da şöyle gösteriyor; 

Yüzde-45’i aşk kitabı 
okuyor... 

Yüzde-43’ü din, namaz 
hocası ve dua kitapları oldu-
ğunu.. 

Diğer yüzde-12’sinin de 
masal, fıkra, siyaset ve kişisel 
gelişim kitaplar okuduğunu 
söylüyor... 

Mukayeseli bir istatistikte 
şöyle diyor; 

Dört kişilik bir Türk Ailesi, 
ayda cep telefonu ve ileti-
şim masrafları için 173 lira 
ayırıyor... 

Kitap içinse; yılda sadece 
5,5 lira olduğunu belirtiyor... 

Şimdi sizde haklı olarak; 
“Yahu, biraz önce kendin 

söyledin ya, her askeri darbe 
yapıldığında önce kitapları 
tutukluyorlar ve meydanlarda 

yakıyorlar demedin mi?” diye 
soruyorsanız; dedim... 

Hatta eksik bile söyledim; 
Örneğin, rakamsal olarak 

39 ton gazete ve derginin 
imha edildiğini söylemedim... 

Zamanınızı fazla almamak 
için; 

Sadece ‘Bilim ve Sosya-
lizm’ içerikli 134 bin kitabın 
yakıldığını ve SEKA Kağıt 
fabrikalarına ‘kağıt hamuru’ 
yapılmak için gönderildiğini 
rakamsal olarak belirtme-
dim... 

Ve 12 Eylül sürecini yaşa-
yanlar... 

Hatta o sürecin muktedir-
lerinin savunucusu olanlar 
diyecektir ki; 

“Milyonlarca kitap yakıldı 
ama hepsi de sisteme karşı 
olan, solcu, sosyalist ve mu-
zır yayınlardı.” 

Okunan bütün romanlar; 
Yoksulluğu ve ezilmişliği 

anlatan köy romanlarıydı... 
Sistemin rahatını kaçıran 

sol içerikli siyasi kitaplardı 
yakılan kitap ve dergiler” 
diyenlerde olacaktır... 

Ve belki şu soruları aklına 
gelip soranlarda olacaktır; 

“Peki bizleri yönetenler 
hangi kitapları okuyarak, bilgi 
sahibi oldular da bizleri yöne-
tiyorlar?” 

Vallahi bu sorunun bende 
‘yanıtı’ varda... 

Şimdi burada açık-açık 
söylemek istemem... 

Ancak sizlerle tahminimi 
paylaşabilirim... 

Şöyle ki; 
Onlar, ya kurulu sistemin 

kitabını okuyorlar... 
Ya, anadan doğma bilgili 

doğuyorlar! 
Ya da hayatlarında hiçbir 

kitap okumasalar da; 
Bir-şekilde hidayete eriyorlar! 
Bu son sözlerle; 
Hoş kalın, 
Hoşça kalın... 
Üstelik şimdi söz sırası 

sizin...

BİR ÜLKEDE KİTAPLAR YAKILIYORSA 
KİTAP OKUMAK ‘CEZA’ SAYILIYORSA 



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

430 Mart 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

Dernekten yapılan açık-
lamada, “25-27 Mart 
tarihleri arasında ger-

çekleştirdiğimiz Giresun ziyaretin-
de bizleri ev sahibi olarak ağırla-
yan Giresun Merkez Batlamalılar 
Derneği Başkanı İlhan Sandal’a 

Giresun Türk Hava Kurumu Baş-
kanı Sn. Eyüp Çiftci’ye dernek 
yöneticilerine, Giresun Valisi Sn. 
Enver Ünlü’ye, Giresun belediye 
başkanı Sn. Aytekin Şenlikoğ-
lu’na, Ticaret Odası Başkanı 
Sn. Hasan Çakırmelikoğlu’na, İl 

Genel Meclisi Başkanı Sn. Ahmet 
Şahin’e, Giresun Üniversitesi 
Rektör yardımcısı Sn. Güven Öz-
dem’e, MHP Giresun İl Başkanı 
Sn. Ertuğrul Gazi Konal’a, Esnaf 
Odası Başkanı Sn. Ali Kara’ya, 
Ziraat Odası Başkanı Sn. Nurittin 

Karan’a, Batlamaspor Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Sn. Avukat 
Hüseyin Çakırmelikoğlu’na, tüm 
Batlamaspor Kulübü Yönetimi 
ve oyuncularına, Batlamamızın 
tüm köy muhtarlarına, Giresun 
Kültür Turizm Derneği Başkanı 

Sn. İbrahim İlyasoğlu’na, AKP 
Merkez İlçe Başkanı Sn. Mehmet 
Başer’e, Rektör Özel Kalemi 
Sn. Bünyamin Yazar’a, Giresun 
Belediye Başkan Yardımcısı Sn. 
Mustafa Özyılmaz ve yanımızda 
olan tüm Batlamalı İş İnsanlarına, 

Bürokratlarımıza ve mekanını iki 
gün boyunca bizlere sunan Almi-
na Resturant ailesi Sn. Veda Sarı 
ve Sn. Ömral Sarı’ya İstanbul 
Giresun Batlamalılar derneği ola-
rak çok teşekkür ederiz.” ifadeleri 
kullanıldı.
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Yani, suçluya; 
Kitap okuma cezası verili-

yorsa.. 
Yapılan her türlü askeri 

müdahalelerde; 
Önce yazarı ve ardından 

kitapları ve okuyanları tutuk-
lanıyorsa... 

Toplanan kitaplar; meydan-
larda acımasızca cayır cayır 
yakılıyorsa... 

Daha da olmadı, yakılma-
yanlar SEKA Kağıt fabrikaları-
na ‘kağıt hamuru’ yapmak için 

gönderiliyorsa; 
Biz hangi yüz akıyla.. 
Hangi vicdan rahatlığıyla... 
Alnımız açık, göğsümüzü 

gere gere; 
‘Kütüphaneler Haftasını’ 

kutlayacağız? 
Şey... 
Pardon... 
Sohbetimizin üst başlığın-

da belirtmedim... 
Ülkemizde her yıl mart 

ayının son pazartesi günü; 
‘Kütüphaneler Haftası’ 

olarak kutlanıyor... 
Ve bu kutlama muhabbeti 

de; 
1964 yılından bu yana 

devam ediyor... 
Neden ‘kutlama muhabbeti’ 

diyorum? 
Çünkü yaptığımız kutlama-

ları inanarak ve hak ettiğimiz 
için yapmıyoruz... 

Sadece formaliteleri ta-
mamlamak; 

Ve yapmış olmak için yapı-
yoruz... 

Örnek mi istiyorsunuz? 
Alın size istatiksel birkaç 

örnek... 
TÜİK istatistikleri diyor ki; 
Türkiye genelinde 1 Milli 

Kütüphane... 
1213 Halk Kütüphanesi 
606 Üniversite kütüphanesi 
ve 32 bin 158 de örgün 

ve yaygın ‘Kütüphane’ var 
diyor... 

Ve bütün bunların yanında 
da; 

‘Kitap Okuma Alışkanlığı’ 
yüzde-3 olduğunu ve dünya 
ülkeleri sıralamasında da 86. 
sırada olduğumuzu söylü-
yor... 

Ve bu yüzde-3’lük dağılımı 
da şöyle gösteriyor; 

Yüzde-45’i aşk kitabı 
okuyor... 

Yüzde-43’ü din, namaz 
hocası ve dua kitapları oldu-
ğunu.. 

Diğer yüzde-12’sinin de 
masal, fıkra, siyaset ve kişisel 
gelişim kitaplar okuduğunu 
söylüyor... 

Mukayeseli bir istatistikte 
şöyle diyor; 

Dört kişilik bir Türk Ailesi, 
ayda cep telefonu ve ileti-
şim masrafları için 173 lira 
ayırıyor... 

Kitap içinse; yılda sadece 
5,5 lira olduğunu belirtiyor... 

Şimdi sizde haklı olarak; 
“Yahu, biraz önce kendin 

söyledin ya, her askeri darbe 
yapıldığında önce kitapları 
tutukluyorlar ve meydanlarda 

yakıyorlar demedin mi?” diye 
soruyorsanız; dedim... 

Hatta eksik bile söyledim; 
Örneğin, rakamsal olarak 

39 ton gazete ve derginin 
imha edildiğini söylemedim... 

Zamanınızı fazla almamak 
için; 

Sadece ‘Bilim ve Sosya-
lizm’ içerikli 134 bin kitabın 
yakıldığını ve SEKA Kağıt 
fabrikalarına ‘kağıt hamuru’ 
yapılmak için gönderildiğini 
rakamsal olarak belirtme-
dim... 

Ve 12 Eylül sürecini yaşa-
yanlar... 

Hatta o sürecin muktedir-
lerinin savunucusu olanlar 
diyecektir ki; 

“Milyonlarca kitap yakıldı 
ama hepsi de sisteme karşı 
olan, solcu, sosyalist ve mu-
zır yayınlardı.” 

Okunan bütün romanlar; 
Yoksulluğu ve ezilmişliği 

anlatan köy romanlarıydı... 
Sistemin rahatını kaçıran 

sol içerikli siyasi kitaplardı 
yakılan kitap ve dergiler” 
diyenlerde olacaktır... 

Ve belki şu soruları aklına 
gelip soranlarda olacaktır; 

“Peki bizleri yönetenler 
hangi kitapları okuyarak, bilgi 
sahibi oldular da bizleri yöne-
tiyorlar?” 

Vallahi bu sorunun bende 
‘yanıtı’ varda... 

Şimdi burada açık-açık 
söylemek istemem... 

Ancak sizlerle tahminimi 
paylaşabilirim... 

Şöyle ki; 
Onlar, ya kurulu sistemin 

kitabını okuyorlar... 
Ya, anadan doğma bilgili 

doğuyorlar! 
Ya da hayatlarında hiçbir 

kitap okumasalar da; 
Bir-şekilde hidayete eriyorlar! 
Bu son sözlerle; 
Hoş kalın, 
Hoşça kalın... 
Üstelik şimdi söz sırası 

sizin...

BİR ÜLKEDE KİTAPLAR YAKILIYORSA 
KİTAP OKUMAK ‘CEZA’ SAYILIYORSA 

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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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

Çotanaklar 
Onu Kaybetmek 

İstemiyor!

Erener’den Geçmiş 
Olsun Mesajı!

BAL lig liginde sa-
hasında oynadığı 

Trabzon Erdoğduspor 
takımını 3-2 yenerek 
ligde kalma umutlarını 
tazeleyen Görelespor’u 
kutlayan Belediye 
Başkanı Tolga Erener, 
maç esnasında talihsiz 
şekilde bacağı kırılan 
Recep Kara’ya geçmiş 
olsun dileklerini iletti.

Spor Toto Bölgesel 
Amatör Lig 2. Bölge 2. 
Grubun 16. Haftasında 
sahasında oynadığı 

Trabzon Erdoğduspor 
takımını çekişmeli 
geçen bir  müsabaka 
sonrasına 3-2 ye-
nen Görelespor’da 
yüzler gülerken Be-
lediye Başkanı Tolga 
Erener”Takımımı 
kutluyor, sezon sonuna 
kadar aynen devam 
diyorum. Ayrıca maç 
esnasında talihsiz şekil-
de bacağı kırılan Recep 
Kara’ya geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum” 
dedi.

Giresunspor’un Brezil-
yalı orta saha oyun-

cusu Flavio’yu kaybetmek 
istemediği öğrenildi.

Bonservisi 
Trabzonspor’da olan 
Brezilyalıyı kulübü yeni 
sezon kadrosunda düşün-
müyor ve satarak elden 
çıkarmanın planlarını 

yapıyor. 
Çotanaklarda iyi 

bir performans ortaya 
koyan Tecrübeli oyun-
cunun kadroda tutulmak 
istendiği ve bu konuda 
tüm şartları zorlayacağı 
öğrenildi. Flavio’ya özel-
likle Fransa Ligi’nden 
ciddi teklifler var.

Bal ligin 16’nci hafta-
sında sahasında oy-
nadığı Erdoğduspor 

maçı 3 golle kazanarak rahat 
bir nefes alan  Görelespor, 
ligin 15’nci haftasında bugün  
deplasmanda oynayacağı 

olumsuz hava şartları sebebiy-
le ertelenen 1957 Ünyespor 
maçından puan veya puanlarla 
ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Çarşamba günü saat 
13.00’de Ünye İlçe Stadı’nda 
oynanacak olan Osman 

Köksaldı, Turan Çelik ve 
Muhammed Buğra Karaca 
üçlüsünün yöneteceği 1957 
Ünyespor maçı için  müsaba-
kanın oynanacağı stat da son 
antrenmanını yaptıktan sonra 
konaklayacağı otele giderek 

zorlu 90 dakikayı  beklemeye 
koyuldu.

Teknik direktör Hakan Koçer 
yaptığı açıklamada bu maça 
üç puan parolasıyla çıkacak-
larını ve Görele’ye mutlu bir 
şekilde döneceklerini ifade etti.

GORELESPOR, ZORLU DEPLASMANDA 
GALiBiYET ARIYOR

Önceki gün yapılan fitness çalış-
masında yer almayan Suleyma-

nov dün de takım çalışmasına katılma-
dı. Alacaklarını öne sürerek antrenman 
yapmak istemeyen Shapi’de yaşanan 

krizin diğer oyuncular üzerindede olum-
suz etki yapmasından çekiniliyor.

Diğer taraftan Suleymanov süper 
ligde çıktığı 26 maçta 3 gol atarken 1 
kez de asist yaptı.

GiRESUNSPOR’DA 
SANCILI GUNLER…
Giresunspor’da Sivasspor karşılaşması öncesinde 
yaşanan krizler devam ediyor. Rus futbolcu Shapi 

Suleymanov iki gündür antrenmanlara çıkmadı

DOUGLAS BREZiLYA YOLCUSU
Giresunspor’dan parasını ala-

madığı için sözleşmesini tek 
taraflı fesih yapan Douglas, kariyerine 
ülkesi Brezilya’da devam edecek gibi 
gözüküyor.

Sezonun ilk haftalarında for-
ma şansı bulan ardından sakatlık 
geçirdikten sonra Diarra’nın göster-
diği performans sonucunda yedek 
kulübesine mahkum olan Sambacı, 

geçtiğimiz günlerde parasını alamadı-
ğı gerekçesiyle sözleşmesini sonlan-
dırmıştı Oyuncunun Avai ile anlaşma 
yaptığı ve birkaç gün içerisinde resmi 
sözleşme imzalayacağı öğrenildi.



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: 630 Mart 2022 Çarşamba
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geçti. 19'da bir kez daha sahneye 
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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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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.
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Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. 
Misafir ekip, 29. dakikada Çekdar'ın 
golüyle 3 puanı hanesine yazdırırken 
Eskişehir'in beraberlik çabaları 
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sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini 
aldı; Akhisar ise art arda 2. 
galibiyetini elde edip 12 puana 
yükseldi. Akhisar bu hafta Bolu ile 
karşılaşacak.
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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

MUTLU SON
Son 3 haftaya 

girilirken önemli 
bir avantaj yakaladıkla-
rını dile getiren Teknik 
Heyet ve Oyuncularda, 

kendi evlerinde oyna-
yacakları karşılaşmayı 
kazanarak mutlu sona 
bir adım daha yaklaşa-
caklarını ifade ettiler.

Bölgesel Amatör Ligde yoğun kar yağışı nedeni ile ertelenen Eynesil 
Belediyespor- 1926 Bulancakspor karşılaşması bugün oynanacak

GiRESUN’DA DERBi 
HEYECANI

Hüseyin Tomak
Takımına İnanıyor
Ligin ikinci devresinde fırtına gibi 

esen ve küme düşme hattından 
kurtulan 1926 Bulancakspor ise erteleme 
maçında kendine güveniyor.

1926 Bulancakspor Teknik adamı 
Hüseyin Tomak, oyuncularının ortaya 
koyduğu mücadeleden son derece 
memnun olduğunu, lider karşısında iyi 
futbol ortaya koyarak arzuladıkları puan 
veya puanlarla geri  dönmek istediklerini 
ifade etti.

Tarihinde ilk kez katıl-
dığı BAL liginde fırtına 
gibi esen ve en yakın 

takipçisi Ünye 1957 Spor 
maçını kazanarak liderli-
ğini sürdüren lider Eynesil 
Belediyespor’da şampiyonluk 
şarkıları söylenirken, bugün 
oynanacak olan 1926 Bulan-
cakspor karşılaşması için İlçe 
kenetlenmiş durumda.

Unutmayın zirve daima 
tek kişiliktir diyen Eynesil 
Belediye Başkan Ahmet Latif 
Karadeniz” İsmi Bölgesel 
Amatör Lig’te yeni yeni 

duyulan, Küçük bir şehrin, 
çok nüfuslu büyük şehirlere 
kafa tutuşunun, yıkılmadan, 
yıkarak, Zirvelerde olma 
mücadelesine destek olan 
tüm taraftarlarımıza selam 
olsun” dedi.

TARAFTARLAR, 
TATLI İKRAM ETTİ

Eynesil Belediyespor’un 
12.adamı olan cefakâr taraf-
tarı Çarşamba günü oynaya-
cakları 1926 Bulancakspor 
maçı öncesi idmanını ziyaret 
ederek başarılar dilediler.  

Giresun Derbisi sayılan 1926 
Bulancakspor ile oynayacağı 
maçın hazırlıklarını sürdüren 
lider Eynesil Belediyespor 
ziyaret eden Taraftarlar fut-
bolculara tatlı ikram ettiler.

Lider Eynesil Beledi-
yespor’dan yapılan açıkla-
mada “İdmanımızı ziyaret 
ederek tatlı ikramında bulu-
nan cefakar taraftarlarımıza 
ziyaretlerinden ötürü teşek-
kür ederiz. Şanlı taraftarımız 
şampiyonluk ateşini yaktı, 
hedef 3. Lig ! Teşekkürler 12 
Numara!” denildi.


