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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

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 
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BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de
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 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
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İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

DURMADAN 
ÇALIŞAN KADINLAR 
8 MARTIN HESABINI 

YAPMAZLAR
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VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(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

(Sayfa 3’te)

BİZ BİLEMEYİZ

Türk Sağlık Sen Şube 
Başkanı İbrahim Ekiz,     

8 Mart Dünya Kadınlar 
gününü kutladı.Ekiz”-
Büyük mütefekkir Ziya 
Gökalp “Kadın yüksel-
mezse alçalır vatan,Sa-
mimi olmaz onsuz bir 
irfan.”diyor. Bu güzel ve 
anlamlı söz tarihimizin 

her döneminde karşılık bul-
muş olmasının haklı gururunu 

yaşıyoruz. “dedi. Ekiz, 
“Fakat pozitif ayrımcılı-
ğın metinlerde kaldığı, 
taciz, şiddet ve cinayet 
gibi asla kabul edile-
meyecek saldırıların 
rutinleştiği bir dönem 
yaşıyoruz. n 3’TE

Ekiz: Kadınların
emekleri tartışılmaz

Şenlikoğlu Ve Tatlı’dan
Turizm Derneği’ne Tam Destek…

Giresun Turizm ve 
Tanıtma Derneği 

Başkanı N.Uğur Kara-
ibrahimoğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu’nu makamın-
da ziyaret etti. Ziyarette 
Karaibrahimoğlu, Şenli-
koğlu’na Giresun turizmi-
ne ilişkin dernek olarak 
yaptıkları çalışmaları ve 
hedeflerini anlattı. n 3’TE

Giresun 
Üniver-

sitesi Görele 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi, ‘8 
Mart Ulusla-
rarası Dünya 
Kadınlar Günü’  
nedeniyle, Grafik 
Tasarım Bölüm 
Başkanı Doç.Dr. 
Merve Yıldırım’ 
ın Küratörlüğü’ 
nde 2 anlamlı 
sergi  düzenledi.

n 2’DE

MERVE YILDIRIM’DAN
ORNEK ETKiNLiK...

Giresun Beledi-
yesi, Hacısiyam 

Mahallesi Yalı Sokağı 
baştan aşağı yeniliyor.

Modern cadde ve 
sokaklar için üretilen 

projeleri tek tek hayata 
geçiren ve vatandaşla-
ra konforlu bir yaşam 
sunmayı hedefleyen 
belediye bu doğrultuda 
çalışmalarını sürdürüyor.

CADDE VE SOKAKLARIMIZIN
CAZiBESi ARTIYOR

n 3’TE

n 3’TE

Mazot ve Gübre Desteği 
Ödemeleri 

Başlıyor 
n 2’DE

Vali Enver Ünlü’nün eşi 
Sema Ünlü Hanıme-
fendi, 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü münasebetiyle; İl 
Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandar-
ma Komutanlığını ziyaret ederek 

mesai başındaki kadın polis ve 
jandarma personellerinin gününü 
kutladı.

Vali eşi Sema Ünlü Hanıme-
fendi’ye ziyaretlerinde; İl Emniyet 
Müdürü Saruhan Kızılay’ın eşi Nu-

ran Kızılay, İl Jandarma Komutanı 
Muhammet Sevinç’in eşi Fikrîye 
Sevinç ve Aile ve Sosyal Hizmet-
ler İl Müdürlüğü ŞÖNİM Müdürü 
Nigar Hakyemez de eşlik etti.

n SAYFA 3’TE

SEMA UNLU HANIMEFENDi’DEN GOREVi
BASINDAKi KADINLARA KUTLAMA ZiYARETi

Kozluca, “Yeryüzün-
de emekçi olmayan 
kadın yoktur. Kadın-

ların üretim hayatı içinde yer 
almaları insanlık 
tarihi kadar eskidir. 
19. yüzyılda sanayi 
devrimi ile birlikte, 
yeni ve ucuz işgücü-
ne ihtiyaç duyulmuş 
ve böylece kadınlar 
ilk kez ücret karşılığı 
çalışmaya başlamış-
tır. O günlerden bu 

yana kadınlar, kadının insan 
hakları için, eşit işe eşit ücret 
almak için, çalışma koşulla-
rının iyileştirilmesi için, insan 

onuruna yakışır şekil-
de yaşayabilmek için 
grevlerle, direnişlerle 
haksızlığa ve ayrım-
cılığa karşı mücadele 
veriyorlar.” dedi. 

Kozluca şöyle ko-
nuştu: “Bundan 165 
yıl önce, 8 Mart 1857 
tarihinde, Amerika 

Birleşik Devletleri’nde, 40 
bin dokuma işçisi kadının 
başlattığı grev, dünya tarihini 
değiştirdi. İşveren tarafından 
fabrikaya kilitlenen direnişçi 
kadınlardan 129’u, çıkan 
yangında yaşamını kaybetti. 
Bu olay dünyanın her yerin-
deki kadınların haksızlıklara 
karşı direnişini örgütledi, 
yaşamlarıyla bedel ödeyen-
lerin hak mücadelesi hiç 
unutulmadı.

n SAYFA 2’DE

KOZLUCA’DAN KADINLARA
DESTEK CAGRISI
CHP Kadın Kolları Başkanı Ayça Kozluca, Kadın haklarına riayet edilmesini istedi

Lütfi  Bayraktar: 
İşçilerimizin Yanındayız

Haber : Namık BALTAOĞLU



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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BİZ BİLEMEYİZ
Değerler kaybolmaz, biz kaybederiz, 
Doğan birgün ölür, biz seyrederiz ,

Zamanı gelince, biz de gideriz ,
Olup bitenlere, hep kader deriz ..

İnsan ömrü kısa en çok yüz sene ,
Sen de geçicisin, bir düşünsene ,
Sonunu bilmeyiz, o hangi sene ,

Ömrümüz ne kadar, hiç bilemeyiz .

Hastalık bahane, kepek tükendi ,
Kader denilen şey, faniyi yendi ,

Bu dünya bizimle, gülüp eylendi ,
Azını bilsekte çok bilemeyiz ...

Soğuktu, sıcaktı, derken gün battı ,
Yaşadığın her şey , çok güzel, tattı ,

Gün kimine güldü, bazan ağlattı ,
Son nasıl olacak ,biz bilemeyiz ...

Bana soruyorsan, dünya macera, 
Aklını kullanan, geçecek kâra ,

Her şey Yaratanda, hep onda ara ,
Kim nasıl ölecek, hiç bilemeyiz ....

Yaşattıklarını ,yaşayacaksın ,
Bütün vebalini taşıyacaksın ,

Eğer sen kaybetmişsen, sen bulacaksın ,
Zahirde batın var, biz bilemeyız ....

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

Başkan Karaibrahim, 
Turizm ve Tanıtma Der-
neği’nin Giresun’un 70’li 

yıllardan beri varlığlını sürdüren 
köklü geçmişe sahip bir STK 
olduğunu ifade ederek, “Turizm 
hepimizin ortak paydası.Bu nok-
tada ayrımız, gayrımız yok. İli-
mizin turizm yoluyla kalkınması 
ve gelişmesi için dernek olarak 
bütün kişi ve kuruluşlarlai ve tabi 
en başta da belediyemizle uyum 
ve işbirliği içinde çalışmalar yap-
mak istiyoruz. Yeni seçilen yöne-
tim kurulu olarak sizi bu amaçla 
ziyaret edip görüş alışverişinde 
bulunmak istedik” dedi.  

Belediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu ise, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek dernek 
yöneticilerine belediyenin turizm 
projelerine ilişkin bilgiler verdi. Tu-
rizmin en öncelikli konularından 
birisi olduğunu belirten Şenlikoğ-

lu, Giresun Kalesi, Giresun Adası, 
Plajlar Bölgesi, Kentsel Dönüşüm, 
Zeytinlik, Gedikkkaya ve diğer 
projelerine ilişkin çalışmalarını an-
lattı. Başkan Şenlikoğlu, en kısa 
sürede dernek üyeleriyle yeniden 
biraraya geleceklerini de söyledi. 

Ziyarette dernek yöneticile-
rinden; Başkan Uğur Karaib-
rahimoğlu (Mimar, Eski Bayın-
dırlık İl Müdürü, Kent Konseyi 
önceki Başkanı), Şükrü Konanç 
(iktisatçı), Tahsin Dervişoğ-
lu (Eğitimci), Adem Bıçakçı 
(Eğitimci), Ufuk Kekül (Gazete-
ci-Yazar) hazır bulundu. 

Ziyaretin bir bölümünde 
makamda bulunan Ak Parti İl 
Başkanı Kenan Tatlı, Merkez İlçe 
Başkanı Mehmet Başer de Gire-
sun Turizm ve Tanıtma Derneği 
yönetimine seçilen Karaibrahi-
moğlu ve yöneticilere başarılar 
diledi.      Haber : Hakan Çelebi

Şenlikoğlu Ve Tatlı’dan
Turizm Derneği’ne Tam Destek…

CADDE VE SOKAKLARIMIZIN CAZiBESi ARTIYOR
Bu kapsamda, Kumyalı 

Hatun Camii yanından 
Fatih Caddesi’ne bağlanan 
sokakta (Yalı Sokak) parke 
söküm işlemlerinin ardından 
altyapı güçlendirme çalışma-
ları devam ediyor. Bu çalışma-
nın tamamlanmasından sonra 
kaldırım ve parke döşeme 
çalışması yapılarak cadde 
vatandaşların kullanımına 
sunulacak.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, kullanıma 
elverişsiz olan cadde ve so-

kakları yenileme çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürdüklerini bil-
direrek, “Amacımız Giresun’u-
muzda kullanıma elverişsiz 
cadde ve sokak kalmamasıdır. 
Belediye olarak cadde ve so-
kaklarımızı daha prestijli hale 
getiriyoruz. Modern, konforlu 
prestij cadde uygulamalarımız 
şehrimizin genelini kapsaya-
cak şekilde devam edecektir. 
Ekiplerimiz zamanı hızlı kulla-
narak çalışmayı tamamlamayı 
hedefliyor. Bu süre zarfında 
hemşehrilerimizin hoşgörüsü 

ve sabrı içinde kendilerine 
teşekkür etmek istiyorum. Yalı 
Sokak projemiz şehrimize 

hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Kaynak : Giresun 

Belediyesi

SEMA UNLU HANIMEFENDi’DEN GOREVi
BASINDAKi KADINLARA KUTLAMA ZiYARETi

Sema Ünlü, kadınların 
sadece bir anne bir eş 
olarak değil, iş hayatının 

ve toplumsal yaşamın vazgeçil-
mez bir figürü olarak en önemli 
rolleri üstlendiğini hatırlatarak; 
‘’Bizler tarih boyunca yaşadığı-
mız her güçlükte kadınlarımızın 

kahramanlıklarını görmüş ve 
onların ortaya koydukları büyük 
başarılarla yetişmiş bir nesiliz. 
Günümüzde de kadınlarımızın, 
devletimizi ve milletimizi ileriye 
taşıyacak her konuda katkıları 
çok önemlidir. 
Ülkemizde ve dünyanın her 

yerinde alınan adli tedbirler ve 
güvenlik önlemlerine rağmen 
devam eden kadına yöne-
lik şiddetin son bulması için 
toplumun tüm kesimlerini daha 
fazla hassas olmaya davet 
ediyorum. Bu özel gün vesilesi 
ile şehit ve gazilerimizin eş ve 

anneleri başta olmak üzere 
hayatımızın her alanında 
varlıklarıyla bizlere güç katan, 
dünyamızı sevgi ve şefkatle 
dolduran ve sosyal hayatın 
temel taşı tüm kadınlarımızın 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
gönülden kutluyorum’’ dedi.

‘Şehrimize Yeni Parklar 
Kazandırıyoruz’

Giresun Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdür-

lüğü gerçekleştirdiği çalış-
malarla birçok farklı bölgeye 
yeni oyun ve park alanları 
oluşturuyor.

Çocukların ve yetişkinlerin 
sosyal yaşantısını hareketlen-
dirmek amacıyla bir yandan 
eskimiş, kullanılmaz hale 
gelmiş parkların bakım ve 
onarımına devam edilirken, 
diğer yandan da mahallelerde 
uygun görülen yerlere yeni 
park alanları kazandırılıyor.

Bu kapsamda, Küçükköy 
Mahallesine projelendirilen 
parkın yapım işlemleri devam 
ediyor. Aksu Mahallesi muh-
tarlık yanında bulunan parkta 
ise bakım onarım çalışması 
gerçekleştiriliyor.

 Şehir genelinde ihtiyaç 
önceliğine göre tespit edilen 
bölgelerde yürütülen park 
yapım çalışmalarında, öncelik 

olarak çocukların sağlıklı bir 
şekilde oyun oynayabilecek-
leri oyun alanlarının yanı sıra, 
yetişkinlerin kullanabileceği 
spor sahaları, bank ve kamel-
yalar yerleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü yetkilileri tarafından 
yapılan açıklamada: “Mahalle-
lerimizde değerlendirilebilecek 
alanları çocuklarımız için oyun 
parkı, yetişkinlerimiz içinde 
sosyal yaşamlarını sürdürebi-
lecekleri yerler haline getirme-
ye devam edeceğiz” denildi.

Haber : 
Giresun Belediyesi

İbrahim Ekiz: Kadınların emekleri tartışılmaz
Toplumsal hayatta kadın-

larımız ağır sorunlarla 
karşılaşıyor; aynı şekilde 

çalışma hayatında da ağır sorun-
larla yüz yüze kalıyorlar.

Daha geçtiğimiz haftalarda 
hamile bir hemşire arkadaşı-
mız görev yaptığı esnada karnı 
tekmelenerek şiddete uğradı, Bir 
kadın doktorumuz boğulmaya 
çalışıldı.

İşte, evde, sokakta kısacası 
hayatın olduğu her alanda kadın-
ların şiddete uğraması, üzerinde 
düşünülmekten ziyade acil çözüm 

üretilmesi gereken bir meseledir. 
Bu meseleyi ötelemek Türk 

milletininsosyolojisinde ağır 
tahribatlara neden olmaktadır. En 
sert tedbirler uygulanarak önlem 
alınmalıdır. Çünkü Türkiye’nin 
geleceğinin bağlı olduğu sos-
yal meselelerden birisi 
budur. 

Bir diğer çözüme 
kavuşturulması gere-
ken sorun ise çalışma 
hayatındaki olumsuz-
luklardır. Kadınların % 
76’sı işyerinde cinsiyeti 

nedeniyle ayrımcılığa maruz kal-
dığını düşünmekteyken, %67’si 
ise cinsiyetinden dolayı kendini 
dezavantajlı hissetmektedir. 

Sağlık sektöründe görev yapan 
kadın sayısı daha fazla olduğu 
halde, yönetici olarak görevlen-

dirmelerde kadınlar 
parmakla gösterilecek 
kadar azdır. 

Aşırı iş yükü, sonu 
gelmeyen nöbetler aile 
ve sosyal hayatlarını 
olumsuz etkilemektedir. 
Sözleşmeli kadro gibi 

ucube istihdam modelleri aileleri 
ayırmaktadır. Çalışan annenin 
en önemli sorunlarından olan 
ve zaman zaman trajedilere yol 
açan kreş eksikliğine kamu çare 
üretmelidir. Süt ve gebelik izni 
süresi arttırılmalıdır.  Pande-
mi döneminde özellikle sağlık 
çalışanı annelerin çocuklarının 
bakımı ile karşılaştıkları güçlükler, 
aile hayatlarına salgının olum-
suz yansıması gibi durumlar da 
düşünüldüğünde kadınlarımızın 
çalışma hayatlarının aile vesosyal 
hayatlarında karşılaştıkları sorun-

ların çözümüne yönelik düzenle-
meler yapılmalıdır. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
dediği gibi “Türk kadını omuzlar 
üstünde göklere yükselmeye 
layıktır.”

Türk Sağlık-Sen olarak özellik-
le ifade etmeliyiz ki, kadın sağlık 
çalışanlarımızın her zaman yan-
larında ve onların destekçisiyiz. 
Kadın kurultayları, araştırmalar ve 
anketler yaparak sorunları tespit 
ediyor ve çözüm öneriyor, üretiyo-
ruz. Kadın komisyonlarımız aktif 
olarak illerimizde çalışıyor. 

Biz diyoruz ki kadın çalı-
şanlarımız sizler; sorunların 
çözümü için sendikal mücade-
lede aktif olarak yer almalısınız. 
Hizmet kolumuzda görev yapan 
tüm kadın çalışma arkadaşla-
rımızı birlikte mücadeleye ve 
haklarımızı beraber kazanmaya 
çağırıyoruz. 

Sorunların çözülmesi, kadın 
çalışanlarımızın taleplerinin karşı-
lanması temennisi ile tüm kadın-
larımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlarız” dedi. 

Haber : Hakan Çelebi

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

Çınarlar Mah. Fevzi Paşa Cad. No:20
(Çınarlar Polis Karakolu Karşısı GİRESUN)

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

Amatör Telsizcilik denilince hobi olarak haberleşme ve teknik alanlarda 
araştırma yapmak akla gelse de amatör telsizcilerin bir diğer görevi de 
olağan üstü durumlarda haberleşmeyi sağlama ve devletine her konuda 
yardım etmektir. Bu durum amatör telsizciler için çok önemlidir. 

Haberleşme ağı, haber alma, olağan üstü durumlarda çok önemlidir. 
Derneğimiz GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) aktarıcılar için Devlet kurumlarından yardım alamasa da ikili 
ilişkiler ve araştırmalarla haberleşme ağını kurmada büyük adımlar 
atmıştır. Sis dağı zor bir bölge olmasına rağmen güneş panelleri ile enerji 
alma yoluna gidilerek 145.750 MHz. VHF aktarıcımız ve aynı yerde 
YM7KGS çağrı işaretli Digirepeaterini kurarak merkez sahil ilçelerimiz ile 
Sinop Artvin illerini de kapsayan geniş alanda haberleşme ağını kurmuştur. 
Aynı zamanda ilimizin arka sırt kısmı Eğribel bölgesine 439.400 MHz. 
Aktarıcı role ile Sis dağı linklenmiş ve bu aktarıcımız ile iç bölgelerimiz de 
sahile bağlanmıştır. Ayrıca Eğribel bölgesine YM7KEB çağrı işaretli 
Digirepeateri de kurularak mesajlaşma ağı ve digital veriler, yer koordinat 
bilgilerinin takibi sağlanmıştır. 

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

Amatör Telsizcilik çalışmaları için bölgesel haberleşmenin önemi çok 
büyüktür. Şu an Sis dağı ve Eğribel’e kurulan bu haberleşme sistemleri 
tamamen amatör telsizci arkadaşlarımızın maddi ve manevi destekleri ile 
gerçekleştirilmiştir. Sis dağı aktarıcımız kurulurken Güneş panelleri, aküler, 
aktarıcının konulacağı kutu, antenler, anten direkleri ve en önemlisi aktarıcı 
roleler derneğimiz ve fedakâr amatör telsizcilerimizin katkıları ile alınmış, 
kurulum anında da amatör telsizcilerimiz tüm özverileri ile sistemleri bu 
dağlara kurmuşlardır. Eğribel bölgesine de aynı sistemler kurulmuş aktarıcı 
ve sistemlerini derneğimiz, diğer sistemlerini de derneğimiz üyesi TA7RH 
amatör telsiz çağrı işaretli “Hasan SEYİS” kardeşimiz karşılamıştır. 

Ayrıca Sis dağı yer tahsisi ve maddi katkılarıyla derneğimiz gönüllüsü 
amatör telsizci kardeşimiz Eski Ziraat Odası Başkanı TA7AKI amatör telsiz 
çağrı işaretli “Özer AKBAŞLI” kardeşimiz yardımlarını esirgememiş, aktarıcı 
kurulum çalışmalarına da büyük katkılar sağlamıştır. İyi ilişkilerimiz sonucu 
amatör telsizciliği araştıran ve önemini anlayan bölge muhtarımız “Ali 
EMANET” kardeşimiz aktarıcının kurulacağı yer konusunda, bölgeyi 
birleştiren haberleşme ağının kurulmasında derneğimize, amatör telsizciliğe 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. Dernek Başkanımız TA7EB amatör telsiz 
çağrı işaretli “Ali DEMİRALP” önemli özverilerle gecesini gündüze katarak 
bu sistemlerin kurulmasına büyük katkılar sağlamışlardır. Dernek 
üyelerimizin büyük bölümü ve ilçelerimizde hatta Trabzon ve ilçelerinde 
bulunan birçok amatör radyo telsizci kardeşlerimiz de çalışmalara katkıda 
bulunarak sistemlerin kuruluşunu sağlamışlardır. Emeği geçen tüm 
kardeşlerimize bu büyük katkı, destek ve çalışmalarından dolayı dernek ve 
amatör telsizciler olarak teşekkür ederiz. 145.750 ve 439.400 MHz. 
Aktarıcılarımız ve 148.800 MHz. YM7KGS, YM7KEB çağrı işaretli 
digirepeaterler tüm amatör telsizci arkadaşlarımıza ve çevreye hayırlı 
olsun… 

20 Yıldan fazla zamandır Sis Dağı aktarıcısını kurmakta benim hayalimdi; 
eskiden böyle teknikler, imkanlar olmadığından uzun zaman sonra olsa da 
hayallerimi gerçekleştiren tüm emeği geçenlere teşekkür etmeden 
geçemem. 

Amatör Telsizci: “Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden 
sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini 
yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde 
bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişi” 

diye tanımlanır. 
Kurulacak sistemlerle ilgili yönetmelik maddeleri: 
1-Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip 

gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla 
amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet 
haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma 
kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler. 

2-Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, 
beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve 
milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil 
durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım 
faaliyetlerinde bulunabilirler. 

3-Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu 
kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları 
ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli 
frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni 
olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve 
eklentileri önceden yapabilir veya Yaptırabilirler. 

10 Kasım 2008 tarih ve 27050 Mükerrer sayılı, kabul tarihi 05.11.2008 
ve 5809 Sayılı (Elektronik Haberleşme Kanununun 37. ve 43. Maddeleri,) 

17 Temmuz 2009 tarih ve 27291 Sayılı (Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik) 

3 Şubat 2010 tarih ve 27482 Sayılı (Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğü 
Amatör telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği) amatör telsizciliği 
ve bu konuda yapılacakları açıklar. 

Dernek olarak haberleşme sistemlerini, cihazlarını kurarak eğitim 
yapabilme yerimiz, alanımız bulunmamaktadır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarımızdan önemle rica ediyoruz, çalışabileceğimiz, gençliği 
eğitebileceğimiz, olağanüstü haller ve ülkemizi tanıtmak amacı ile telsiz 
haberleşmesi yapabileceğimiz kullanılmayan köy okulu, sağlık evi veya 
kullanılmayan bir araziyi derneğimize geçici bir izin ile kullanım hakkı 
veriniz. Köy okulları çürümekte ancak Milli Eğitim Müdürlüğü 
yazışmalarımıza olumsuz cevap vermektedir. Kimse taşın altına elini 
sokmak istememektedir. 

Sayın Valimiz Enver ÜNLÜ’den bu konuda yardım bekliyoruz. 
Tüm okurlarımıza saygı ile… Amatör Telsizcilik selamı ile “73” 

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

organize ettiği Alucra İlçesi Hacı 
Hasan Köyü ve Fevzi Çakmak Köyü 
iş birliğinde tarihi Akyatak (Yassı 
Çimen) Yaylasında çevre 
düzenlemesi yapıldı.

Zıhar Şeyh (Fevzi Çakmak) 
köyünden başlayıp Akyatak (Yassı 
Çimen) üzerinden Torul ve Trabzon'a 
ulaşan diğer taraftan Amasya, 
Şebinkarahisar, Alucra, Şiran 
üzerinden Bayburt ve Erzincan 
istikametinden Erzurum'a ulaşan 
tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir 
yerdir. Erdem Ekşi'nin Zıhar Şeyh 
(Fevzi Çakmak)'ı yurt edinen İslam'ın 
ve Türklüğün yayılmasına önderlik 
etmiş Es-Seyyid İsmail Hakkı 
Çağırgan Babanın yurt edindiği Zıhar 
ve Akyatak yaylasının önemini 
vurgulayan konuşma sonrasında 
Hasan Çıtır tarafından gelenlere 
kahvaltı verildi. Hacı Hasan ve Fevzi 
Çakmak Köyünden katılan ekip 
yaylada bulunan evinin yıkık 
duvarını onarıp çevresine dan 
dikimi ve eskiyen bayrağın değişimi 
yapıldı.

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından; Sokakbaşı mevkiindeki yeni 
otoparkta planlama çalışması, Fındık Pazarı mevkiinde 
parke yenileme, Mahallesi Osmanağa Caddesi'nde arıza 

giderilmesinin ardından parke döşeme ve Hacıhüseyin 
Mahallesi Sokakbaşı Caddesi'nde ise parke yenileme 
çalışması yürütülüyor. 

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde 
yapılan üst yapı çalışmalarının, belirlenen program 
çerçevesinde süreceğini bildirdi.

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

Onbaşı Ersin Cebeci ve Şehit Piyade 
Er Necmettin Atik’in ailelerine 
ziyaret gerçekleştirdi.  

Din, vatan, mukaddesat, hak ve 
hakikat uğruna sarsılmaz bir inançla 
şehadete kavuşanlara ve şehadeti 
arzulayarak canlarından vazgeçmeyi 
göze alıp gazilik payesiyle 
şereenen tüm kahramanlara 
minnettar olduklarını ifade eden 
Müftü Oral, “Bizlere düşen görev, 
şehitlerimizin uğruna can verdikleri 
değerlere sımsıkı sarılmaktır. Bu 
güzel gençler var oldukça, Cenab-ı 
Hakk bu milleti her türlü kötülükten 

koruyacaktır. Bizim bu çocuklarımız, 
yavrularımız inşallah ebediyen bu 
topraklar üzerinde yüce değerleri 
taşıyarak şereeriyle 
yaşayacaklardır. Bu toprakları bize 
mukaddes bir vatan olarak emanet 
eden tüm şehitlerimizi, bu uğurda 
mücadele eden tüm gazilerimizi 
şükranla ve rahmetle anıyorum. 
Tedavisi devam eden gazilerimize 
Allah’tan şifalar diliyorum. 
Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları 
cennet olsun.” dedi.  

Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler okundu, dualar edildi. 

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

Çağırgan Baba Derneği Başkanı 
Erdem Ekşi Akyatak Yaylası çevre 
düzenlemesinde katkıları olan Hasan 
Çıtır, Turgut Çıtır, Sıtkı Kaptı, Şaban 
Gücen, Salih Dur, Rüstem Solak, 
Hamit Ayvalı 'ya teşekkürlerini iletti.

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

Başkan Tatlı; ‘Kuruluşumuz-
dan bugüne, inandığımız 
değerleri korumak için çık-

tığımız kutlu yürüyüşte, milletimi-
zin gösterdiği istikameti kendimi-
ze yol bildik. Millet ve hizmet aş-
kıyla başlayan yolculuğumuzda, 
geldiğimiz bu noktada Türkiye’nin 
partisi olarak yeni bir döneme ku-
cak açıyoruz. Siyasetimizin mer-
kezinden insan, sevdamızdan 
Türkiye eksik olmadı. Bu uğur-
da milletimizle omuz omuza yeni 
mücadelelere atılmaya ilk gün-
kü aşkla bir kez daha hazırız. 
Tek vücut halinde hareket ederek 
gerçekleştireceğimiz İl kongremiz 
vatandaşlarımızla yeniden kucak-
laşmamıza vesile olacaktır’ dedi. 

Kongre sürecinde Sağlık 
Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri uy-
gulayacaklarını söyleyen İl Baş-

kanı Kenan Tatlı; ‘ Ateş, öksürük, 
kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş 
üstü delegelerden, zorunlu olma-
dıkça kongreye katılmamaları is-
tenecektir. Salonlara, yaşlı ve ço-
cuklar davet edilmeyecek. Kong-
rede kullanılacak tüm ekipman ve 
alanlar dezenfekte edilecek. Gö-
revliler, salonlara girişte maske 
dağıtımı ve ateş ölçümü yapacak’ 
şeklinde konuştu.

Başkan Tatlı; ‘Cumhurbaşka-
nımız ve Genel Başkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, lider-
liği ile her zaman bizlere bu gö-
revleri hakkıyla yapmamız tali-
matını vermiş ve bu kurallara ri-
ayet etmemizi bizlerden bekle-
miştir. Biz de bu anlayışla göre-
vimizi hakkıyla yerine getirmeyi 
ve bizlere emanet edilen bayra-
ğı en yükseklere taşımayı kendi-

mize bir görev biliyoruz.  Bu vesi-
le ile başta Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Genel Mer-
kez Teşkilat Başkanımız Sayın 
Erkan Kandemir’e, Genel Baş-
kan Yardımcımız Sayın Nurettin 
Canikli’ye, Bölge Koordinatörü-
müz Sayın Muhammed Avcı’ya, İl 
koordinatörümüz Sayın E. Erkan 
Balta’ya, Milletvekillerimiz Sa-
yın Cemal Öztürk’e, Sayın Kadir 
Aydın’a, Sayın Sabri Öztürk’e, İl 
Belediye Başkanımız Sayın Ayte-
kin Şenlikoğlu’na teşekkür ediyo-
rum’ diyerek, 

‘8 Şubat Pazartesi saat 11.00 
da 19 Eylül Kapalı Spor salonun-
da gerçekleştireceğimiz ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın video konferans 
yöntemiyle katılacağı, Ak Parti 

Giresun 7. Olağan İl Kongremize, 
maske, mesafe ve temizlik kural-
larını ön planda tutarak tüm hem-
şehrilerimizi davet ediyoruz’ dedi.

İl Başkanı Tatlı; ‘Büyük ve 
Güçlü Türkiye’nin inşasını ta-
mamlayana kadar durmayaca-
ğız, duraksamayacağız. İnan-
dığımız Yolda Yürümeye De-
vam Edeceğiz’  diyerek, ‘ya-
pacağımız kongremizin İlimize 
hayırlı olmasını diliyorum’ diye-
rek sözlerini tamamladı.

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

Toparlayıcı ve yapıcı bir tavır ile iz bırakan Tatlı sayesinde 
yıllar sonra bir kongre öncesi tek aday üzerinde uzlaşıldı

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan TATLI, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AK Parti 
Giresun 7. Olağan İl Kongresinin 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılacağını açıkladı
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Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...
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Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

pılan görüşmelerin ardın-
dan, gazete temsilcileri heye-
ti Güre Yerleşkesinde yapı-
mı devam eden inşaat alanla-
rını gezdiler. Gezi esnasında 
yapılan çalışmalar hakkında 
Rektörümüz gazete temsilci-
lerine detaylı bilgiler verdi. Ye-
mekhane, kantin, terzi, lost-
ra, kırtasiye vs. gibi üniteler-
den oluşan kampüs çarşısı in-
şaatını gezen gazete temsilci-
leri bu üniteler hakkında Rek-
törümüzden detaylı bilgiler al-
dıktan sonra, Rektörlük binası 
arkasında şimdiye kadar atıl 
bulunan arazi üzerinde yapı-
mı süren çevre düzenlemele-
ri hakkında da bilgilendirme 
yapıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

nası ve Salonunun bulundu-
ğu bölgeye giden yol hakkın-
da da gazete temsilcilerine 
açıklamalarda bulunan Rektö-
rümüz, kısa zaman sonra öğ-
rencilerimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda yapılan bu çalış-
maların tamamlanarak hizme-
te sunulacağını söyledi.

Gazete temsilcileri, yapılan 
çalışmalardan memnun ol-
duklarını dile getirerek; basın 
kuruluşları ile yürütelen işbir-
liğinin önemini vurgulayarak, 
pandemi süreci içerisinde ye-
rel basına destek istediler. 

Rektörümüz Prof.Dr. Yıl-
maz Can, basın gücünün ili-
mizin menfaatini koruma açı-
sından önemli bir kamu görevi 
üstlendiğini dile getirerek, ye-
rel basına destek sözü verdi.

Siz 
hayal 
edin 
biz 

sizin 
için 

yapalım

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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Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Fakülte’nin Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu Sergi Salo-
nu’ nda   gerçekleşen 

ilk  sergide,Trabzon Feminart 
Karadenizli Ressam Sanatçıları  
Derneği Başkanı Şükran Yangın 
Üst, dernek üyeleri  ve fakültenin 
öğretim görevlilerinin hazırladığı 
birbirinden güzel resimler  sergi-
lendi.

Sergiye, Belediye Başkanı 
Tolga Erener, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Kemal Gürgenci , İlçe 
Emniyet Müdürü Zekeriya  Baran, 
İlçe Jandarma Komutanı Hasan 
Türkoğlu, Ak Parti Görele Kadın 
Kolları Başkanı Hediye Dülger, 
akademisyenler ve sanatseverler 
katıldı.

‘Uluslararası Dünya Kadınlar 
Günü Sergisi’ nin 2’nci ayağı 
ise  Giresun Can Akengin Kültür 
Merkezi’ nde açıldı.Sergiye Gi-
resun Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Yılmaz Can, Rektör Yardımcısı 
ve Görele Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Dekan Vekili Prof. Dr.Gü-
ven Özdem, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Kemal Gürgenci, İYİ 
Parti İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, 
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı 
Ömer Duman, Ak Parti İl Kadın 
Kolları Başkanı Berrin Aydın, 
CHP Kadın Kolları Başkanı Ayça 
Ayhan Kozluca,   akademisyenler, 
kurum- kuruluş ve STK temsilcileri 
ile sanatseverler katıldı.

Serginin açılış  kurdelası kesi-
lirken bir konuşma yapan Rektör 
Prof. Dr. Can, sergilerin Küra-
törlüğü’ nü yapan Doç.Dr.Merve 
Yıldırım’ ı, resimleri sergilenen  
Feminart Karadenizli Ressam Sa-
natçıları Derneği Başkanı Şükran 
Yangın Üst’ ü, dernek üyelerini ve 
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim 
görevlilerini tebrik ederek başarı-
lar diledi.

Rektör Can,” Annemiz, eşimiz, 
kızımız, kardeşimiz, arkadaşımız 
ve yaşadığımız dünyanın en güzel 
rengi olan kadınlarımız, toplumu-
muzu bir arada tutan en güçlü 
bağımızdır.Kadınlar güçlü olursa 
aileler güçlü olur.Güçlü aileler 
güçlü bir toplum meydana getirir.
Dolayısıyla güçlü bir toplumun 
vazgeçilmez unsuru güçlü kadın-
lardır.” dedi.Can konuşmasını,”

Bu anlamlı etkinlik nedeniyle, 
aile kurumunun temelini oluşturan, 
özverinin, şefkatin ve sevginin 
kaynağı olan tüm kadınlarımızın 
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nü 
kutluyorum.” diyerek tamamladı.

Sergilerin Küratörü Doç.
Dr.Merve  Yıldırım da, açılışta 
ve sonrasında yaptığı açıkla-
mada “Öncelikle sergilerimizi 
hazırlama sürecinde yanımızda 
olan ve  desteğini esirgemeyen 
Rektörümüz Sayın Prof.Dr.Yılmaz 
Can’ a, Rektör Yardımcımız ve 
Fakülte Dekan  Vekilimiz Sayın 

Prof.Dr.Güven Özdem’ e sonsuz  
teşekkür ediyoruz”   dedi.

Yıldırım, açıklamasında şunları 
kaydetti: “ Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle fakültemizde ve Can 
Akengin Kültür Merkezi’ nde aynı 
günde 2 sergi düzenleyerek resim 
sanatçılarımızın birbirinden güzel, 
rengarenk eserlerini sanatsever-
lerle buluşturmaktan büyük mutlu-
luk duyduk.Bu eserleri meydana 
getiren Trabzon merkezli  Femi-
nart Karadenizli Ressam Sa-
natçıları Derneği Başkanı Sayın 
Şükran Yangın Üst’ e, yönetimine,  
üyelerine ve fakültemiz  öğretim 
görevlilerimize sonsuz teşekkür 
ediyoruz.Bu sergilerimizden dolayı 
‘Dünya Kadınlar Günü’  kutlama-
sı Giresun’ da daha da ayrı bir  
önem  kazandı.Kadınlar annedir, 
eştir, çocuk yetiştiren eğitimci-
lerdir.Bu vesileyle geleceğimizin 
mimarı, önderi kadınlarımızın bu 

anlamlı gününü yürekten kutluyor, 
şükranlarımı sunuyorum.”

Feminat Karadenizli Ressam 
Sanatçıları Derneği Başkanı 
Şükran Yangın Üst de yaptığı 
konuşmada,” Biz mimoza gibi 
dirençli kadınlarız.Kadınlar ile 
erkekler omuz omuza verdiğin-
de çok daha güçlü olur.Bunu 
derken “kadına şiddete hayır” 
vurgusu yapmayı da görev 
biliyoruz.Bizi dernek olarak Gi-
resunlu sanatseverlerle buluştu-
ran ve eserlerimizi sergilememi-
zin Küratörlüğü’ nü yapan Sayın 
Doç.Dr.Merve Yıldırım’a ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz.” dedi. Başkan Yan-
gın  Üst,16 yıldır faaliyette olan 
derneklerinin Türkiye’ de 6, yurt 
dışında da 3 şubesi olduğunu,  
30 da temsilcileri bulunduğunu 
da sözlerine ekledi.

n Haber : Namık Baltaoğlu

MERVE YILDIRIM’DAN
ORNEK ETKiNLiK...

2021 üretim sezonu 
Mazot ve Gübre 

Desteği ödemeleri başlı-
yor…Vatandaşlar,T.C. kimlik 
numarası son hanesine göre 
8 Mart’tan itibaren üreticile-
rin hesaplarına yatırılmaya 
başlanacak

Bu arada Tarım İl Mü-

dürlüğü ödeme takvimini 
açıkladı.

Açıklama şöyle: “Bakanlı-
ğımızca 2021 üretim yılında 
Mazot için dekar başına 18 
TL, Gübre Desteklemesi için 
dekar başına 8 TL olmak 
üzere toplam dekara 26 TL 
destekleme ödemesi yapıla-

caktır. 2021 üretim sezonu 
için Giresun ilimiz genelinde 
Mazot ve Gübre Destekle-
mesi için 78.696 kişi tarafın-
dan başvuruda bulunulmuş 
olup, 1.006.804 dekar alan 
için toplam 26.796.012 TL 
ödeme yapılacak.”. 

Haber : Osman Yılmaz

Mazot ve Gübre Desteği 
ödemeleri başlıyor 

KOZLUCA’DAN KADINLARA
DESTEK CAGRISI
1910 yılında Kopen-

hag’da düzenlenen 
İkinci Uluslararası Sosyalist 
Kadınlar Konferansı’nda, Cla-
ra Zetkin’in önerisiyle, her yıl 
bir günün, kadınların ulusla-
rarası mücadele günü olarak 
kutlanması kararı alındı. 
Böylece 8 Mart, Uluslararası 
Emekçi Kadınlar Günü olarak 
benimsendi.

Bugün, canlarıyla bedel 
ödeyen kız kardeşlerimi-
zi anma günüdür. Bugün, 
uğradıkları haksızlıkları kabul 
etmeyerek kaderlerini değiş-
tirme iradesi gösteren bütün 
kadınlara saygı günüdür.

Bugün, eşitsizliklere karşı 
dayanışmayı yükseltme ve 
mücadele günüdür.

Değerli Basın Mensupları, 
Kadınların can simidi olan 
İstanbul Sözleşmesi’ni fesih 
eden Erdoğan, geçen hafta 

Türkiye’de kadın cinayeti 
oranının Avrupa ülkelerinden 
geride olduğunu söyledi. Şu 
gerçeği hatırlatmak isteriz ki; 
2021 yılında 217’si şüpheli ol-
mak üzere 497 kız kardeşimiz 
katledildi. 497 bir sayı değildir; 
497 evlattır, kardeştir, annedir, 
hayattan koparılan canlardır. 
Biz tek bir kız kardeşimizin 
şiddet görmesine, hayattan 
koparılmasına tahammül ede-
mezken, 497 kadının ölümü 
ile teselli olunmasına isyan 
ediyoruz. 

Şiddet uygulayıp mahke-
melerde bahanelerin arkasına 
sığınan erkekler, iyi hal veya 
tahrik indirimleri ile ödüllen-
diriliyor. Kız kardeşlerimizin 
balkonlardan aşağı atılmasına 
intihar kılıfı verilmeye çalı-
şılıyor. Katiller, cezasızlıkla 
ödüllendiriliyor. “ dedi.

Haber : Osman Yılmaz

Lütfi  Bayraktar: 
İşçilerimizin Yanındayız
Kısa adı Fiskobirlik olan  

Fındık Tarım Satış Koope-
ratifleri Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Lütfi Bayraktar, 8 
Mart Dünya Kadınlar gününde 
örnek bir etkinliğe imza atarak 
iz bıraktı..

Entegre’de çalışanları  
ziyaret eden Bayraktar  işçilere 
çiçek verdi ve tebrik etti.. Bay-
raktar; ‘’Aslında kadın bir güne 
sığdırılamaz, 365 gün haya-
tımızın her anında kadınlar 
önemlidir. Kadınların sevgiyle 
dokunduğu her yer güzelleşir. 
İşletmelerimizin tamamına 
baktığımızda çalışan perso-
nelimizin yarısından fazlası 
kadın çalışanlarımız. Bu bizler 

için çok sevindirici bir tablo bu-
nunla gurur duyuyoruz. Çünkü 
biliyoruz ki kadın, hayatın her 
alanında fedakarlığı, üretken-
liği ve duyarlılığı temsil eder. 
Bu nedenle FİSKOBİRLİK için 
kadınlar her zaman çok büyük 
öneme sahiptir. Her geçen gün 
daha iyiye giden kurumumuz-
da siz değerli kadın çalışma 
arkadaşlarımızın emeklerine 
minnettarız. Bu vesileyle 
çalışan tüm emekçilerimizin 8 
Mart kadınlar gününü kutlar, 
sağlıklı huzur ve mutluluk 
dolu bir yaşam diliyorum.Her 
zaman sizlerin yanındayız’’  
Şeklinde konuştu.

Haber : Fatma Uğurlu

YITIK...
Giresun İslami ilimler fakültesi öğrenci 

kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür

Arzu Yılmaz



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

39 Mart 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

BİZ BİLEMEYİZ
Değerler kaybolmaz, biz kaybederiz, 
Doğan birgün ölür, biz seyrederiz ,

Zamanı gelince, biz de gideriz ,
Olup bitenlere, hep kader deriz ..

İnsan ömrü kısa en çok yüz sene ,
Sen de geçicisin, bir düşünsene ,
Sonunu bilmeyiz, o hangi sene ,

Ömrümüz ne kadar, hiç bilemeyiz .

Hastalık bahane, kepek tükendi ,
Kader denilen şey, faniyi yendi ,

Bu dünya bizimle, gülüp eylendi ,
Azını bilsekte çok bilemeyiz ...

Soğuktu, sıcaktı, derken gün battı ,
Yaşadığın her şey , çok güzel, tattı ,

Gün kimine güldü, bazan ağlattı ,
Son nasıl olacak ,biz bilemeyiz ...

Bana soruyorsan, dünya macera, 
Aklını kullanan, geçecek kâra ,

Her şey Yaratanda, hep onda ara ,
Kim nasıl ölecek, hiç bilemeyiz ....

Yaşattıklarını ,yaşayacaksın ,
Bütün vebalini taşıyacaksın ,

Eğer sen kaybetmişsen, sen bulacaksın ,
Zahirde batın var, biz bilemeyız ....

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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ŞENSOY
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İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

Başkan Karaibrahim, 
Turizm ve Tanıtma Der-
neği’nin Giresun’un 70’li 

yıllardan beri varlığlını sürdüren 
köklü geçmişe sahip bir STK 
olduğunu ifade ederek, “Turizm 
hepimizin ortak paydası.Bu nok-
tada ayrımız, gayrımız yok. İli-
mizin turizm yoluyla kalkınması 
ve gelişmesi için dernek olarak 
bütün kişi ve kuruluşlarlai ve tabi 
en başta da belediyemizle uyum 
ve işbirliği içinde çalışmalar yap-
mak istiyoruz. Yeni seçilen yöne-
tim kurulu olarak sizi bu amaçla 
ziyaret edip görüş alışverişinde 
bulunmak istedik” dedi.  

Belediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu ise, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek dernek 
yöneticilerine belediyenin turizm 
projelerine ilişkin bilgiler verdi. Tu-
rizmin en öncelikli konularından 
birisi olduğunu belirten Şenlikoğ-

lu, Giresun Kalesi, Giresun Adası, 
Plajlar Bölgesi, Kentsel Dönüşüm, 
Zeytinlik, Gedikkkaya ve diğer 
projelerine ilişkin çalışmalarını an-
lattı. Başkan Şenlikoğlu, en kısa 
sürede dernek üyeleriyle yeniden 
biraraya geleceklerini de söyledi. 

Ziyarette dernek yöneticile-
rinden; Başkan Uğur Karaib-
rahimoğlu (Mimar, Eski Bayın-
dırlık İl Müdürü, Kent Konseyi 
önceki Başkanı), Şükrü Konanç 
(iktisatçı), Tahsin Dervişoğ-
lu (Eğitimci), Adem Bıçakçı 
(Eğitimci), Ufuk Kekül (Gazete-
ci-Yazar) hazır bulundu. 

Ziyaretin bir bölümünde 
makamda bulunan Ak Parti İl 
Başkanı Kenan Tatlı, Merkez İlçe 
Başkanı Mehmet Başer de Gire-
sun Turizm ve Tanıtma Derneği 
yönetimine seçilen Karaibrahi-
moğlu ve yöneticilere başarılar 
diledi.      Haber : Hakan Çelebi

Şenlikoğlu Ve Tatlı’dan
Turizm Derneği’ne Tam Destek…

CADDE VE SOKAKLARIMIZIN CAZiBESi ARTIYOR
Bu kapsamda, Kumyalı 

Hatun Camii yanından 
Fatih Caddesi’ne bağlanan 
sokakta (Yalı Sokak) parke 
söküm işlemlerinin ardından 
altyapı güçlendirme çalışma-
ları devam ediyor. Bu çalışma-
nın tamamlanmasından sonra 
kaldırım ve parke döşeme 
çalışması yapılarak cadde 
vatandaşların kullanımına 
sunulacak.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, kullanıma 
elverişsiz olan cadde ve so-

kakları yenileme çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürdüklerini bil-
direrek, “Amacımız Giresun’u-
muzda kullanıma elverişsiz 
cadde ve sokak kalmamasıdır. 
Belediye olarak cadde ve so-
kaklarımızı daha prestijli hale 
getiriyoruz. Modern, konforlu 
prestij cadde uygulamalarımız 
şehrimizin genelini kapsaya-
cak şekilde devam edecektir. 
Ekiplerimiz zamanı hızlı kulla-
narak çalışmayı tamamlamayı 
hedefliyor. Bu süre zarfında 
hemşehrilerimizin hoşgörüsü 

ve sabrı içinde kendilerine 
teşekkür etmek istiyorum. Yalı 
Sokak projemiz şehrimize 

hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Kaynak : Giresun 

Belediyesi

SEMA UNLU HANIMEFENDi’DEN GOREVi
BASINDAKi KADINLARA KUTLAMA ZiYARETi

Sema Ünlü, kadınların 
sadece bir anne bir eş 
olarak değil, iş hayatının 

ve toplumsal yaşamın vazgeçil-
mez bir figürü olarak en önemli 
rolleri üstlendiğini hatırlatarak; 
‘’Bizler tarih boyunca yaşadığı-
mız her güçlükte kadınlarımızın 

kahramanlıklarını görmüş ve 
onların ortaya koydukları büyük 
başarılarla yetişmiş bir nesiliz. 
Günümüzde de kadınlarımızın, 
devletimizi ve milletimizi ileriye 
taşıyacak her konuda katkıları 
çok önemlidir. 
Ülkemizde ve dünyanın her 

yerinde alınan adli tedbirler ve 
güvenlik önlemlerine rağmen 
devam eden kadına yöne-
lik şiddetin son bulması için 
toplumun tüm kesimlerini daha 
fazla hassas olmaya davet 
ediyorum. Bu özel gün vesilesi 
ile şehit ve gazilerimizin eş ve 

anneleri başta olmak üzere 
hayatımızın her alanında 
varlıklarıyla bizlere güç katan, 
dünyamızı sevgi ve şefkatle 
dolduran ve sosyal hayatın 
temel taşı tüm kadınlarımızın 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
gönülden kutluyorum’’ dedi.

‘Şehrimize Yeni Parklar 
Kazandırıyoruz’

Giresun Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdür-

lüğü gerçekleştirdiği çalış-
malarla birçok farklı bölgeye 
yeni oyun ve park alanları 
oluşturuyor.

Çocukların ve yetişkinlerin 
sosyal yaşantısını hareketlen-
dirmek amacıyla bir yandan 
eskimiş, kullanılmaz hale 
gelmiş parkların bakım ve 
onarımına devam edilirken, 
diğer yandan da mahallelerde 
uygun görülen yerlere yeni 
park alanları kazandırılıyor.

Bu kapsamda, Küçükköy 
Mahallesine projelendirilen 
parkın yapım işlemleri devam 
ediyor. Aksu Mahallesi muh-
tarlık yanında bulunan parkta 
ise bakım onarım çalışması 
gerçekleştiriliyor.

 Şehir genelinde ihtiyaç 
önceliğine göre tespit edilen 
bölgelerde yürütülen park 
yapım çalışmalarında, öncelik 

olarak çocukların sağlıklı bir 
şekilde oyun oynayabilecek-
leri oyun alanlarının yanı sıra, 
yetişkinlerin kullanabileceği 
spor sahaları, bank ve kamel-
yalar yerleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü yetkilileri tarafından 
yapılan açıklamada: “Mahalle-
lerimizde değerlendirilebilecek 
alanları çocuklarımız için oyun 
parkı, yetişkinlerimiz içinde 
sosyal yaşamlarını sürdürebi-
lecekleri yerler haline getirme-
ye devam edeceğiz” denildi.

Haber : 
Giresun Belediyesi

İbrahim Ekiz: Kadınların emekleri tartışılmaz
Toplumsal hayatta kadın-

larımız ağır sorunlarla 
karşılaşıyor; aynı şekilde 

çalışma hayatında da ağır sorun-
larla yüz yüze kalıyorlar.

Daha geçtiğimiz haftalarda 
hamile bir hemşire arkadaşı-
mız görev yaptığı esnada karnı 
tekmelenerek şiddete uğradı, Bir 
kadın doktorumuz boğulmaya 
çalışıldı.

İşte, evde, sokakta kısacası 
hayatın olduğu her alanda kadın-
ların şiddete uğraması, üzerinde 
düşünülmekten ziyade acil çözüm 

üretilmesi gereken bir meseledir. 
Bu meseleyi ötelemek Türk 

milletininsosyolojisinde ağır 
tahribatlara neden olmaktadır. En 
sert tedbirler uygulanarak önlem 
alınmalıdır. Çünkü Türkiye’nin 
geleceğinin bağlı olduğu sos-
yal meselelerden birisi 
budur. 

Bir diğer çözüme 
kavuşturulması gere-
ken sorun ise çalışma 
hayatındaki olumsuz-
luklardır. Kadınların % 
76’sı işyerinde cinsiyeti 

nedeniyle ayrımcılığa maruz kal-
dığını düşünmekteyken, %67’si 
ise cinsiyetinden dolayı kendini 
dezavantajlı hissetmektedir. 

Sağlık sektöründe görev yapan 
kadın sayısı daha fazla olduğu 
halde, yönetici olarak görevlen-

dirmelerde kadınlar 
parmakla gösterilecek 
kadar azdır. 

Aşırı iş yükü, sonu 
gelmeyen nöbetler aile 
ve sosyal hayatlarını 
olumsuz etkilemektedir. 
Sözleşmeli kadro gibi 

ucube istihdam modelleri aileleri 
ayırmaktadır. Çalışan annenin 
en önemli sorunlarından olan 
ve zaman zaman trajedilere yol 
açan kreş eksikliğine kamu çare 
üretmelidir. Süt ve gebelik izni 
süresi arttırılmalıdır.  Pande-
mi döneminde özellikle sağlık 
çalışanı annelerin çocuklarının 
bakımı ile karşılaştıkları güçlükler, 
aile hayatlarına salgının olum-
suz yansıması gibi durumlar da 
düşünüldüğünde kadınlarımızın 
çalışma hayatlarının aile vesosyal 
hayatlarında karşılaştıkları sorun-

ların çözümüne yönelik düzenle-
meler yapılmalıdır. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
dediği gibi “Türk kadını omuzlar 
üstünde göklere yükselmeye 
layıktır.”

Türk Sağlık-Sen olarak özellik-
le ifade etmeliyiz ki, kadın sağlık 
çalışanlarımızın her zaman yan-
larında ve onların destekçisiyiz. 
Kadın kurultayları, araştırmalar ve 
anketler yaparak sorunları tespit 
ediyor ve çözüm öneriyor, üretiyo-
ruz. Kadın komisyonlarımız aktif 
olarak illerimizde çalışıyor. 

Biz diyoruz ki kadın çalı-
şanlarımız sizler; sorunların 
çözümü için sendikal mücade-
lede aktif olarak yer almalısınız. 
Hizmet kolumuzda görev yapan 
tüm kadın çalışma arkadaşla-
rımızı birlikte mücadeleye ve 
haklarımızı beraber kazanmaya 
çağırıyoruz. 

Sorunların çözülmesi, kadın 
çalışanlarımızın taleplerinin karşı-
lanması temennisi ile tüm kadın-
larımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlarız” dedi. 

Haber : Hakan Çelebi

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

Çınarlar Mah. Fevzi Paşa Cad. No:20
(Çınarlar Polis Karakolu Karşısı GİRESUN)

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

Amatör Telsizcilik denilince hobi olarak haberleşme ve teknik alanlarda 
araştırma yapmak akla gelse de amatör telsizcilerin bir diğer görevi de 
olağan üstü durumlarda haberleşmeyi sağlama ve devletine her konuda 
yardım etmektir. Bu durum amatör telsizciler için çok önemlidir. 

Haberleşme ağı, haber alma, olağan üstü durumlarda çok önemlidir. 
Derneğimiz GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) aktarıcılar için Devlet kurumlarından yardım alamasa da ikili 
ilişkiler ve araştırmalarla haberleşme ağını kurmada büyük adımlar 
atmıştır. Sis dağı zor bir bölge olmasına rağmen güneş panelleri ile enerji 
alma yoluna gidilerek 145.750 MHz. VHF aktarıcımız ve aynı yerde 
YM7KGS çağrı işaretli Digirepeaterini kurarak merkez sahil ilçelerimiz ile 
Sinop Artvin illerini de kapsayan geniş alanda haberleşme ağını kurmuştur. 
Aynı zamanda ilimizin arka sırt kısmı Eğribel bölgesine 439.400 MHz. 
Aktarıcı role ile Sis dağı linklenmiş ve bu aktarıcımız ile iç bölgelerimiz de 
sahile bağlanmıştır. Ayrıca Eğribel bölgesine YM7KEB çağrı işaretli 
Digirepeateri de kurularak mesajlaşma ağı ve digital veriler, yer koordinat 
bilgilerinin takibi sağlanmıştır. 

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

Amatör Telsizcilik çalışmaları için bölgesel haberleşmenin önemi çok 
büyüktür. Şu an Sis dağı ve Eğribel’e kurulan bu haberleşme sistemleri 
tamamen amatör telsizci arkadaşlarımızın maddi ve manevi destekleri ile 
gerçekleştirilmiştir. Sis dağı aktarıcımız kurulurken Güneş panelleri, aküler, 
aktarıcının konulacağı kutu, antenler, anten direkleri ve en önemlisi aktarıcı 
roleler derneğimiz ve fedakâr amatör telsizcilerimizin katkıları ile alınmış, 
kurulum anında da amatör telsizcilerimiz tüm özverileri ile sistemleri bu 
dağlara kurmuşlardır. Eğribel bölgesine de aynı sistemler kurulmuş aktarıcı 
ve sistemlerini derneğimiz, diğer sistemlerini de derneğimiz üyesi TA7RH 
amatör telsiz çağrı işaretli “Hasan SEYİS” kardeşimiz karşılamıştır. 

Ayrıca Sis dağı yer tahsisi ve maddi katkılarıyla derneğimiz gönüllüsü 
amatör telsizci kardeşimiz Eski Ziraat Odası Başkanı TA7AKI amatör telsiz 
çağrı işaretli “Özer AKBAŞLI” kardeşimiz yardımlarını esirgememiş, aktarıcı 
kurulum çalışmalarına da büyük katkılar sağlamıştır. İyi ilişkilerimiz sonucu 
amatör telsizciliği araştıran ve önemini anlayan bölge muhtarımız “Ali 
EMANET” kardeşimiz aktarıcının kurulacağı yer konusunda, bölgeyi 
birleştiren haberleşme ağının kurulmasında derneğimize, amatör telsizciliğe 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. Dernek Başkanımız TA7EB amatör telsiz 
çağrı işaretli “Ali DEMİRALP” önemli özverilerle gecesini gündüze katarak 
bu sistemlerin kurulmasına büyük katkılar sağlamışlardır. Dernek 
üyelerimizin büyük bölümü ve ilçelerimizde hatta Trabzon ve ilçelerinde 
bulunan birçok amatör radyo telsizci kardeşlerimiz de çalışmalara katkıda 
bulunarak sistemlerin kuruluşunu sağlamışlardır. Emeği geçen tüm 
kardeşlerimize bu büyük katkı, destek ve çalışmalarından dolayı dernek ve 
amatör telsizciler olarak teşekkür ederiz. 145.750 ve 439.400 MHz. 
Aktarıcılarımız ve 148.800 MHz. YM7KGS, YM7KEB çağrı işaretli 
digirepeaterler tüm amatör telsizci arkadaşlarımıza ve çevreye hayırlı 
olsun… 

20 Yıldan fazla zamandır Sis Dağı aktarıcısını kurmakta benim hayalimdi; 
eskiden böyle teknikler, imkanlar olmadığından uzun zaman sonra olsa da 
hayallerimi gerçekleştiren tüm emeği geçenlere teşekkür etmeden 
geçemem. 

Amatör Telsizci: “Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden 
sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini 
yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde 
bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişi” 

diye tanımlanır. 
Kurulacak sistemlerle ilgili yönetmelik maddeleri: 
1-Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip 

gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla 
amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet 
haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma 
kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler. 

2-Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, 
beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve 
milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil 
durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım 
faaliyetlerinde bulunabilirler. 

3-Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu 
kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları 
ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli 
frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni 
olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve 
eklentileri önceden yapabilir veya Yaptırabilirler. 

10 Kasım 2008 tarih ve 27050 Mükerrer sayılı, kabul tarihi 05.11.2008 
ve 5809 Sayılı (Elektronik Haberleşme Kanununun 37. ve 43. Maddeleri,) 

17 Temmuz 2009 tarih ve 27291 Sayılı (Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik) 

3 Şubat 2010 tarih ve 27482 Sayılı (Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğü 
Amatör telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği) amatör telsizciliği 
ve bu konuda yapılacakları açıklar. 

Dernek olarak haberleşme sistemlerini, cihazlarını kurarak eğitim 
yapabilme yerimiz, alanımız bulunmamaktadır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarımızdan önemle rica ediyoruz, çalışabileceğimiz, gençliği 
eğitebileceğimiz, olağanüstü haller ve ülkemizi tanıtmak amacı ile telsiz 
haberleşmesi yapabileceğimiz kullanılmayan köy okulu, sağlık evi veya 
kullanılmayan bir araziyi derneğimize geçici bir izin ile kullanım hakkı 
veriniz. Köy okulları çürümekte ancak Milli Eğitim Müdürlüğü 
yazışmalarımıza olumsuz cevap vermektedir. Kimse taşın altına elini 
sokmak istememektedir. 

Sayın Valimiz Enver ÜNLÜ’den bu konuda yardım bekliyoruz. 
Tüm okurlarımıza saygı ile… Amatör Telsizcilik selamı ile “73” 

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

organize ettiği Alucra İlçesi Hacı 
Hasan Köyü ve Fevzi Çakmak Köyü 
iş birliğinde tarihi Akyatak (Yassı 
Çimen) Yaylasında çevre 
düzenlemesi yapıldı.

Zıhar Şeyh (Fevzi Çakmak) 
köyünden başlayıp Akyatak (Yassı 
Çimen) üzerinden Torul ve Trabzon'a 
ulaşan diğer taraftan Amasya, 
Şebinkarahisar, Alucra, Şiran 
üzerinden Bayburt ve Erzincan 
istikametinden Erzurum'a ulaşan 
tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir 
yerdir. Erdem Ekşi'nin Zıhar Şeyh 
(Fevzi Çakmak)'ı yurt edinen İslam'ın 
ve Türklüğün yayılmasına önderlik 
etmiş Es-Seyyid İsmail Hakkı 
Çağırgan Babanın yurt edindiği Zıhar 
ve Akyatak yaylasının önemini 
vurgulayan konuşma sonrasında 
Hasan Çıtır tarafından gelenlere 
kahvaltı verildi. Hacı Hasan ve Fevzi 
Çakmak Köyünden katılan ekip 
yaylada bulunan evinin yıkık 
duvarını onarıp çevresine dan 
dikimi ve eskiyen bayrağın değişimi 
yapıldı.

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından; Sokakbaşı mevkiindeki yeni 
otoparkta planlama çalışması, Fındık Pazarı mevkiinde 
parke yenileme, Mahallesi Osmanağa Caddesi'nde arıza 

giderilmesinin ardından parke döşeme ve Hacıhüseyin 
Mahallesi Sokakbaşı Caddesi'nde ise parke yenileme 
çalışması yürütülüyor. 

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde 
yapılan üst yapı çalışmalarının, belirlenen program 
çerçevesinde süreceğini bildirdi.

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

Onbaşı Ersin Cebeci ve Şehit Piyade 
Er Necmettin Atik’in ailelerine 
ziyaret gerçekleştirdi.  

Din, vatan, mukaddesat, hak ve 
hakikat uğruna sarsılmaz bir inançla 
şehadete kavuşanlara ve şehadeti 
arzulayarak canlarından vazgeçmeyi 
göze alıp gazilik payesiyle 
şereenen tüm kahramanlara 
minnettar olduklarını ifade eden 
Müftü Oral, “Bizlere düşen görev, 
şehitlerimizin uğruna can verdikleri 
değerlere sımsıkı sarılmaktır. Bu 
güzel gençler var oldukça, Cenab-ı 
Hakk bu milleti her türlü kötülükten 

koruyacaktır. Bizim bu çocuklarımız, 
yavrularımız inşallah ebediyen bu 
topraklar üzerinde yüce değerleri 
taşıyarak şereeriyle 
yaşayacaklardır. Bu toprakları bize 
mukaddes bir vatan olarak emanet 
eden tüm şehitlerimizi, bu uğurda 
mücadele eden tüm gazilerimizi 
şükranla ve rahmetle anıyorum. 
Tedavisi devam eden gazilerimize 
Allah’tan şifalar diliyorum. 
Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları 
cennet olsun.” dedi.  

Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler okundu, dualar edildi. 

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

Çağırgan Baba Derneği Başkanı 
Erdem Ekşi Akyatak Yaylası çevre 
düzenlemesinde katkıları olan Hasan 
Çıtır, Turgut Çıtır, Sıtkı Kaptı, Şaban 
Gücen, Salih Dur, Rüstem Solak, 
Hamit Ayvalı 'ya teşekkürlerini iletti.

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

Başkan Tatlı; ‘Kuruluşumuz-
dan bugüne, inandığımız 
değerleri korumak için çık-

tığımız kutlu yürüyüşte, milletimi-
zin gösterdiği istikameti kendimi-
ze yol bildik. Millet ve hizmet aş-
kıyla başlayan yolculuğumuzda, 
geldiğimiz bu noktada Türkiye’nin 
partisi olarak yeni bir döneme ku-
cak açıyoruz. Siyasetimizin mer-
kezinden insan, sevdamızdan 
Türkiye eksik olmadı. Bu uğur-
da milletimizle omuz omuza yeni 
mücadelelere atılmaya ilk gün-
kü aşkla bir kez daha hazırız. 
Tek vücut halinde hareket ederek 
gerçekleştireceğimiz İl kongremiz 
vatandaşlarımızla yeniden kucak-
laşmamıza vesile olacaktır’ dedi. 

Kongre sürecinde Sağlık 
Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri uy-
gulayacaklarını söyleyen İl Baş-

kanı Kenan Tatlı; ‘ Ateş, öksürük, 
kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş 
üstü delegelerden, zorunlu olma-
dıkça kongreye katılmamaları is-
tenecektir. Salonlara, yaşlı ve ço-
cuklar davet edilmeyecek. Kong-
rede kullanılacak tüm ekipman ve 
alanlar dezenfekte edilecek. Gö-
revliler, salonlara girişte maske 
dağıtımı ve ateş ölçümü yapacak’ 
şeklinde konuştu.

Başkan Tatlı; ‘Cumhurbaşka-
nımız ve Genel Başkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, lider-
liği ile her zaman bizlere bu gö-
revleri hakkıyla yapmamız tali-
matını vermiş ve bu kurallara ri-
ayet etmemizi bizlerden bekle-
miştir. Biz de bu anlayışla göre-
vimizi hakkıyla yerine getirmeyi 
ve bizlere emanet edilen bayra-
ğı en yükseklere taşımayı kendi-

mize bir görev biliyoruz.  Bu vesi-
le ile başta Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Genel Mer-
kez Teşkilat Başkanımız Sayın 
Erkan Kandemir’e, Genel Baş-
kan Yardımcımız Sayın Nurettin 
Canikli’ye, Bölge Koordinatörü-
müz Sayın Muhammed Avcı’ya, İl 
koordinatörümüz Sayın E. Erkan 
Balta’ya, Milletvekillerimiz Sa-
yın Cemal Öztürk’e, Sayın Kadir 
Aydın’a, Sayın Sabri Öztürk’e, İl 
Belediye Başkanımız Sayın Ayte-
kin Şenlikoğlu’na teşekkür ediyo-
rum’ diyerek, 

‘8 Şubat Pazartesi saat 11.00 
da 19 Eylül Kapalı Spor salonun-
da gerçekleştireceğimiz ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın video konferans 
yöntemiyle katılacağı, Ak Parti 

Giresun 7. Olağan İl Kongremize, 
maske, mesafe ve temizlik kural-
larını ön planda tutarak tüm hem-
şehrilerimizi davet ediyoruz’ dedi.

İl Başkanı Tatlı; ‘Büyük ve 
Güçlü Türkiye’nin inşasını ta-
mamlayana kadar durmayaca-
ğız, duraksamayacağız. İnan-
dığımız Yolda Yürümeye De-
vam Edeceğiz’  diyerek, ‘ya-
pacağımız kongremizin İlimize 
hayırlı olmasını diliyorum’ diye-
rek sözlerini tamamladı.

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

Toparlayıcı ve yapıcı bir tavır ile iz bırakan Tatlı sayesinde 
yıllar sonra bir kongre öncesi tek aday üzerinde uzlaşıldı

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan TATLI, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AK Parti 
Giresun 7. Olağan İl Kongresinin 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılacağını açıkladı
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Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...
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Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

pılan görüşmelerin ardın-
dan, gazete temsilcileri heye-
ti Güre Yerleşkesinde yapı-
mı devam eden inşaat alanla-
rını gezdiler. Gezi esnasında 
yapılan çalışmalar hakkında 
Rektörümüz gazete temsilci-
lerine detaylı bilgiler verdi. Ye-
mekhane, kantin, terzi, lost-
ra, kırtasiye vs. gibi üniteler-
den oluşan kampüs çarşısı in-
şaatını gezen gazete temsilci-
leri bu üniteler hakkında Rek-
törümüzden detaylı bilgiler al-
dıktan sonra, Rektörlük binası 
arkasında şimdiye kadar atıl 
bulunan arazi üzerinde yapı-
mı süren çevre düzenlemele-
ri hakkında da bilgilendirme 
yapıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

nası ve Salonunun bulundu-
ğu bölgeye giden yol hakkın-
da da gazete temsilcilerine 
açıklamalarda bulunan Rektö-
rümüz, kısa zaman sonra öğ-
rencilerimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda yapılan bu çalış-
maların tamamlanarak hizme-
te sunulacağını söyledi.

Gazete temsilcileri, yapılan 
çalışmalardan memnun ol-
duklarını dile getirerek; basın 
kuruluşları ile yürütelen işbir-
liğinin önemini vurgulayarak, 
pandemi süreci içerisinde ye-
rel basına destek istediler. 

Rektörümüz Prof.Dr. Yıl-
maz Can, basın gücünün ili-
mizin menfaatini koruma açı-
sından önemli bir kamu görevi 
üstlendiğini dile getirerek, ye-
rel basına destek sözü verdi.

Siz 
hayal 
edin 
biz 

sizin 
için 

yapalım

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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Fakülte’nin Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu Sergi Salo-
nu’ nda   gerçekleşen 

ilk  sergide,Trabzon Feminart 
Karadenizli Ressam Sanatçıları  
Derneği Başkanı Şükran Yangın 
Üst, dernek üyeleri  ve fakültenin 
öğretim görevlilerinin hazırladığı 
birbirinden güzel resimler  sergi-
lendi.

Sergiye, Belediye Başkanı 
Tolga Erener, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Kemal Gürgenci , İlçe 
Emniyet Müdürü Zekeriya  Baran, 
İlçe Jandarma Komutanı Hasan 
Türkoğlu, Ak Parti Görele Kadın 
Kolları Başkanı Hediye Dülger, 
akademisyenler ve sanatseverler 
katıldı.

‘Uluslararası Dünya Kadınlar 
Günü Sergisi’ nin 2’nci ayağı 
ise  Giresun Can Akengin Kültür 
Merkezi’ nde açıldı.Sergiye Gi-
resun Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Yılmaz Can, Rektör Yardımcısı 
ve Görele Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Dekan Vekili Prof. Dr.Gü-
ven Özdem, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Kemal Gürgenci, İYİ 
Parti İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, 
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı 
Ömer Duman, Ak Parti İl Kadın 
Kolları Başkanı Berrin Aydın, 
CHP Kadın Kolları Başkanı Ayça 
Ayhan Kozluca,   akademisyenler, 
kurum- kuruluş ve STK temsilcileri 
ile sanatseverler katıldı.

Serginin açılış  kurdelası kesi-
lirken bir konuşma yapan Rektör 
Prof. Dr. Can, sergilerin Küra-
törlüğü’ nü yapan Doç.Dr.Merve 
Yıldırım’ ı, resimleri sergilenen  
Feminart Karadenizli Ressam Sa-
natçıları Derneği Başkanı Şükran 
Yangın Üst’ ü, dernek üyelerini ve 
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim 
görevlilerini tebrik ederek başarı-
lar diledi.

Rektör Can,” Annemiz, eşimiz, 
kızımız, kardeşimiz, arkadaşımız 
ve yaşadığımız dünyanın en güzel 
rengi olan kadınlarımız, toplumu-
muzu bir arada tutan en güçlü 
bağımızdır.Kadınlar güçlü olursa 
aileler güçlü olur.Güçlü aileler 
güçlü bir toplum meydana getirir.
Dolayısıyla güçlü bir toplumun 
vazgeçilmez unsuru güçlü kadın-
lardır.” dedi.Can konuşmasını,”

Bu anlamlı etkinlik nedeniyle, 
aile kurumunun temelini oluşturan, 
özverinin, şefkatin ve sevginin 
kaynağı olan tüm kadınlarımızın 
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nü 
kutluyorum.” diyerek tamamladı.

Sergilerin Küratörü Doç.
Dr.Merve  Yıldırım da, açılışta 
ve sonrasında yaptığı açıkla-
mada “Öncelikle sergilerimizi 
hazırlama sürecinde yanımızda 
olan ve  desteğini esirgemeyen 
Rektörümüz Sayın Prof.Dr.Yılmaz 
Can’ a, Rektör Yardımcımız ve 
Fakülte Dekan  Vekilimiz Sayın 

Prof.Dr.Güven Özdem’ e sonsuz  
teşekkür ediyoruz”   dedi.

Yıldırım, açıklamasında şunları 
kaydetti: “ Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle fakültemizde ve Can 
Akengin Kültür Merkezi’ nde aynı 
günde 2 sergi düzenleyerek resim 
sanatçılarımızın birbirinden güzel, 
rengarenk eserlerini sanatsever-
lerle buluşturmaktan büyük mutlu-
luk duyduk.Bu eserleri meydana 
getiren Trabzon merkezli  Femi-
nart Karadenizli Ressam Sa-
natçıları Derneği Başkanı Sayın 
Şükran Yangın Üst’ e, yönetimine,  
üyelerine ve fakültemiz  öğretim 
görevlilerimize sonsuz teşekkür 
ediyoruz.Bu sergilerimizden dolayı 
‘Dünya Kadınlar Günü’  kutlama-
sı Giresun’ da daha da ayrı bir  
önem  kazandı.Kadınlar annedir, 
eştir, çocuk yetiştiren eğitimci-
lerdir.Bu vesileyle geleceğimizin 
mimarı, önderi kadınlarımızın bu 

anlamlı gününü yürekten kutluyor, 
şükranlarımı sunuyorum.”

Feminat Karadenizli Ressam 
Sanatçıları Derneği Başkanı 
Şükran Yangın Üst de yaptığı 
konuşmada,” Biz mimoza gibi 
dirençli kadınlarız.Kadınlar ile 
erkekler omuz omuza verdiğin-
de çok daha güçlü olur.Bunu 
derken “kadına şiddete hayır” 
vurgusu yapmayı da görev 
biliyoruz.Bizi dernek olarak Gi-
resunlu sanatseverlerle buluştu-
ran ve eserlerimizi sergilememi-
zin Küratörlüğü’ nü yapan Sayın 
Doç.Dr.Merve Yıldırım’a ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz.” dedi. Başkan Yan-
gın  Üst,16 yıldır faaliyette olan 
derneklerinin Türkiye’ de 6, yurt 
dışında da 3 şubesi olduğunu,  
30 da temsilcileri bulunduğunu 
da sözlerine ekledi.

n Haber : Namık Baltaoğlu

MERVE YILDIRIM’DAN
ORNEK ETKiNLiK...

2021 üretim sezonu 
Mazot ve Gübre 

Desteği ödemeleri başlı-
yor…Vatandaşlar,T.C. kimlik 
numarası son hanesine göre 
8 Mart’tan itibaren üreticile-
rin hesaplarına yatırılmaya 
başlanacak

Bu arada Tarım İl Mü-

dürlüğü ödeme takvimini 
açıkladı.

Açıklama şöyle: “Bakanlı-
ğımızca 2021 üretim yılında 
Mazot için dekar başına 18 
TL, Gübre Desteklemesi için 
dekar başına 8 TL olmak 
üzere toplam dekara 26 TL 
destekleme ödemesi yapıla-

caktır. 2021 üretim sezonu 
için Giresun ilimiz genelinde 
Mazot ve Gübre Destekle-
mesi için 78.696 kişi tarafın-
dan başvuruda bulunulmuş 
olup, 1.006.804 dekar alan 
için toplam 26.796.012 TL 
ödeme yapılacak.”. 

Haber : Osman Yılmaz

Mazot ve Gübre Desteği 
ödemeleri başlıyor 

KOZLUCA’DAN KADINLARA
DESTEK CAGRISI
1910 yılında Kopen-

hag’da düzenlenen 
İkinci Uluslararası Sosyalist 
Kadınlar Konferansı’nda, Cla-
ra Zetkin’in önerisiyle, her yıl 
bir günün, kadınların ulusla-
rarası mücadele günü olarak 
kutlanması kararı alındı. 
Böylece 8 Mart, Uluslararası 
Emekçi Kadınlar Günü olarak 
benimsendi.

Bugün, canlarıyla bedel 
ödeyen kız kardeşlerimi-
zi anma günüdür. Bugün, 
uğradıkları haksızlıkları kabul 
etmeyerek kaderlerini değiş-
tirme iradesi gösteren bütün 
kadınlara saygı günüdür.

Bugün, eşitsizliklere karşı 
dayanışmayı yükseltme ve 
mücadele günüdür.

Değerli Basın Mensupları, 
Kadınların can simidi olan 
İstanbul Sözleşmesi’ni fesih 
eden Erdoğan, geçen hafta 

Türkiye’de kadın cinayeti 
oranının Avrupa ülkelerinden 
geride olduğunu söyledi. Şu 
gerçeği hatırlatmak isteriz ki; 
2021 yılında 217’si şüpheli ol-
mak üzere 497 kız kardeşimiz 
katledildi. 497 bir sayı değildir; 
497 evlattır, kardeştir, annedir, 
hayattan koparılan canlardır. 
Biz tek bir kız kardeşimizin 
şiddet görmesine, hayattan 
koparılmasına tahammül ede-
mezken, 497 kadının ölümü 
ile teselli olunmasına isyan 
ediyoruz. 

Şiddet uygulayıp mahke-
melerde bahanelerin arkasına 
sığınan erkekler, iyi hal veya 
tahrik indirimleri ile ödüllen-
diriliyor. Kız kardeşlerimizin 
balkonlardan aşağı atılmasına 
intihar kılıfı verilmeye çalı-
şılıyor. Katiller, cezasızlıkla 
ödüllendiriliyor. “ dedi.

Haber : Osman Yılmaz

Lütfi  Bayraktar: 
İşçilerimizin Yanındayız
Kısa adı Fiskobirlik olan  

Fındık Tarım Satış Koope-
ratifleri Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Lütfi Bayraktar, 8 
Mart Dünya Kadınlar gününde 
örnek bir etkinliğe imza atarak 
iz bıraktı..

Entegre’de çalışanları  
ziyaret eden Bayraktar  işçilere 
çiçek verdi ve tebrik etti.. Bay-
raktar; ‘’Aslında kadın bir güne 
sığdırılamaz, 365 gün haya-
tımızın her anında kadınlar 
önemlidir. Kadınların sevgiyle 
dokunduğu her yer güzelleşir. 
İşletmelerimizin tamamına 
baktığımızda çalışan perso-
nelimizin yarısından fazlası 
kadın çalışanlarımız. Bu bizler 

için çok sevindirici bir tablo bu-
nunla gurur duyuyoruz. Çünkü 
biliyoruz ki kadın, hayatın her 
alanında fedakarlığı, üretken-
liği ve duyarlılığı temsil eder. 
Bu nedenle FİSKOBİRLİK için 
kadınlar her zaman çok büyük 
öneme sahiptir. Her geçen gün 
daha iyiye giden kurumumuz-
da siz değerli kadın çalışma 
arkadaşlarımızın emeklerine 
minnettarız. Bu vesileyle 
çalışan tüm emekçilerimizin 8 
Mart kadınlar gününü kutlar, 
sağlıklı huzur ve mutluluk 
dolu bir yaşam diliyorum.Her 
zaman sizlerin yanındayız’’  
Şeklinde konuştu.

Haber : Fatma Uğurlu

YITIK...
Giresun İslami ilimler fakültesi öğrenci 

kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür

Arzu Yılmaz



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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Yapamazlar; 
Çünkü hesap yapmaya 

vakit bulamazlar... 
Anadolu kadınının işi gün 

saymak değil; 
Yaz-kış, gece-gündüz 

demeden çalışmaktır.. 
Umudunu yere düşürme-

den yarınlara taşımaktır! 
Günyüzü görmeyen Ana-

dolu kadını nereden bilsin; 
‘8 Mart Dünya Emekçi Ka-

dınlar Gününün’ 1857 yılında 
Amerika’nın New-York ken-
tinde 40 bin dokuma işçisinin 
greve gittiğini... 

Nereden bilsin; 
Greve giden kadın işçile-

rin fabrikaya kilitlenip ateşe 
verildiğini.. 

Ve 129 kadın emekçinin 
cayır-cayır yakılarak katledil-
diğini nereden bilecek!? 

Bu olayların yaşandığında 
ve sonrasında Anadolu kadı-
nının bildiği tek şey var; 

Hamur yoğurmak... 
Çocuk doğurmak... 
Feodal geleneklere sadık 

kalmak.. 
Ve erkeğinin kulu-kölesi 

olmak.. 
Evet; 
Bu saptamalara hala itirazı 

olan var mıdır bilemem... 
Ve hala “İtirazım var” di-

yenler varsa da; 
Hiç kusura bakmasınlar 

‘yanıt’ vermem... 
Niye ‘yanıt’ vereyim karde-

şim;
Bu çağda hala ‘medeni hu-

kuk’ değil, feodal gelenekler 
sürüyorsa... 

Son 15 yıl içerisinde 3 bin 
135 kadın cinayeti işleniyor-
sa... 

Kadınların güvencesi 
sayılan; 

‘İstanbul Sözleşmesi’ gün-
demden kaldırılıyorsa... 

Niye ‘yanıt’ vereyim ki 

yaşanan olayları gözleriyle 
gördüğü halde görmek iste-
meyenlere!.. 

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Siz sayfa ve sohbet pay-

daşlarımın; 
‘İnsan hakları’ ve ‘emek’ 

savunucuları olduğunu çok iyi 
biliyorum... 

Hatta bu konuda mücadele 
verdiğinizi de tahmin ediyo-
rum... 

Ancak; 
‘Emekçi Kadın’ denilince, 

sizlerde benim gibi düşünü-
yor musunuz? bunu da çok 
merak ediyorum... 

Sizlerin de çok iyi bildiği 
gibi; 

‘8 Mart tarihi’ iki şekilde 
kutlanıyor... 

Birisi ‘Emekçi Kadınlar 
Günü’ olarak.. 

Diğer kutlama şekli ise 
‘Kadınlar Günü’ biçiminde... 

Ve iki şekilde kutlanma 
biçimi olunca... 

Benimde kadınları kendi 
aralarında ikiye ayırasım 
geliyor; 

Yaz-kış ve gece-gündüz 
demeden... 

Doğru-dürüst yiyip-içip 
beslenmeden... 

Emeğini taçlandırarak 
‘artı-değerler’ üreten emekçi 
kadınlar... 

Diğer tarafta da; 
Hiçbir iş yapmadan plajlar-

da sırtüstü yatıp-yaslanan... 
Sabah-akşam lüks Kulüp-

lerde paralı ‘Konken’ oyna-
yan... 

Yatlarda, Kotralarda yatıp 
kalkan... 

Çalışan emekçi kadınları 
sömürerek asalak yaşayan; 

Fabrikatör, sosyete ve 
burjuva kadınlar geliveriyor 
aklıma... 

Şu son yıllarda ne zaman 
‘8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü’ yaklaşsa, aklıma 
birdenbire; 

Derelerimizi-tepelerimizi 
elimizden alan şirketler aklı-
ma geliyor... 

Güzelim doğamızı ve 
yaşam alanlarımızı katleden-
ler... 

Bir avuç altın ve gümüş 
için ormanları yakıp-yok 

edenler... 
Maden ocakları açmak için 

binlerce zeytin ağacını kesen 
veya kesmek isteyen şirketler 
geliveriyor aklıma... 

Zeytin ağacının kesilme-
mesi için; 

Ağacın gövdesine sımsıkı 
sarılan Ayşe teyzeyle, ona 
kenardan gülen, hatta dalga 
geçen ‘asalak sosyete ka-
dınları’ onlarla aynı terazide 
tartmak istemiyorum... 

Arkasını ‘ağaya’ vererek 
doğayı tahrip etmek isteyen 
şirketlere karşı, dağını-taşını 
savunan ve ilin valisine; “Dev-
let benim oğul ben” diyen 
Havva Nine ile onu sömüren 
patronun karısını nasıl aynı 
terazide tartarım ben!?... 

Dört mevsim oradan-oraya 
koşan mevsimlik tarım emek-

çisi kadını...
Sanayi kentlerinde sigor-

tasız çalıştırılan ve emeği 
sömürülen kadını.. 

Köylerde -yarınlara dair- 
hiçbir sosyal güvencesi 
olmadan ömrünü üreterek 
geçiren emekçi kadını, süslü 
bir kokana kadını nasıl ve 
hangi vicdan terazisinde 
tartabilirim? 

Özetlersek; 
Her kadın ‘emekçi kadın’ 

değildir... 
Sömürü çarkının içinde de 

kalsalar; 
Emeği ile yaşamasını sür-

düren kadınlar vardır... 
Bir diğeri de ‘emeği ile 

geçinenleri’ sömüren kadın-
lardır... 

Kaldı ki, emekçilerde; 
‘Kol emekçileri’ ve ‘Beyin 

emekçileri’ diye ikiye ayrılır... 
Ancak her iki emekçi kesi-

mi de; 
Birbirinin birleşimi ve ta-

mamlayanıdır.. 
Bu son tespitten hareketle; 
Dünyanın hangi kıtasında 

ve ülkesinde olursa-olsun... 
Üzerindeki emekçi giysileri; 
İster ‘tulum’ giysin, ister 

‘beyaz yakalı’ olsun... 
İster ayağında ‘şalvar’ be-

linde ‘peştamal’ olsun... 
Tüm emekçi kadınların; 
‘8 Mart Dünya Emekçiler 

Gününü’ yürekten kutluyo-
rum..

DURMADAN ÇALIŞAN KADINLAR 
8 MARTIN HESABINI YAPMAZLAR

Bizim aslında 8 Mart’ta 
vereceğimiz en 
büyük mesaj: Büyük 

Türkiye hedefimizi kadın erkek 
omuz omuza gerçekleştirece-
ğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri 
sermayenin önemli bir parçası 
olan, fabrika işçisinden ev 
kadınlarına, beyaz yakalıdan 
mavi yakalıya, kırdan kente 
kadar tüm kadınların emeğiyle 
gerçekleştireceğiz. 

Kadın emeğini anmayı gö-
rev saydığımız bu günde Sa-
yın Genel Başkanımız, Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde 
AK Parti olarak 2002’den bu 
yana hem temel insan hakları 
hem de beşeri sermayenin 
güçlendirilmesi perspektifi ile 
kadının eğitim, sağlık, istih-
dam, karar alma mekanizma-
larına katılımı yönünde pek 
çok düzenleme yaptık. 

2002’de Genel Başkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafında Hakkâri’de ilan edi-
len ilk seçim beyannamemizde 
kadına yönelik şiddetle ve 
kadın yoksulluğuyla mücadele 
edeceğimizi topluma beyan 
ettik. Her seçimde de buna 
yeni hedefler ekledik. 

Anayasadaki eşitlik ilkesi, 
Türk Ceza Kanunu’nda töre 
ve namus cinayeti cezalarının 
artırılması, İş Kanunu’nda eşit 
işe eşit ücret düzenlemesi, do-
ğum izinleri başta olmak üze-
re, aile ve iş yaşamı uyumlaş-

tırmasına ilişkin düzenlemeler, 
engelli çocuğu olan anneye 5 
yıl erken emeklilik imkânı ve 
benzeri birçok düzenleme AK 
Parti döneminde yapılmıştır. 
Böylelikle eşitlik başta olmak 
üzere kadının güçlendirilmesi 
yasal güvence altına almıştır. 

Türk kadını, pek çok Avrupa 
ülkesinden önce seçme ve 
seçilme hakkını elde etmiştir. 
Ülkemizde kadınlar, 1935 yılın-
da ilk kez parlamentoda %4.1 
oranında temsil edildi. Bu oran 
2002 yılına kadar ne yazık 
ki hiç aşılamamışken bugün 
2018 seçimiyle birlikte parla-

mentoda kadın temsil oranı, 
%17.4’e yükselmiştir. AK Parti, 
kadının siyasi temsil oranı 
kabul edilebilir eşiğe ulaşana 
kadar çalışacaktır.  

AK Parti hükümetleri 
döneminde eğitim, en önemli 
fırsat eşitliği aracı olarak kabul 
edilmiştir. Kararlılığımız sonu-
cunda 2002 yılında yükseköğ-
retim kız öğrenci oranı % 13,5 
iken bu rakam 2020 yılında % 
48,5’e ulaşmıştır. 

SGK teşvikleri, Gelir Vergi-
si ve kadın kooperatiflerinde 
yaptığımız yasal düzenleme-
ler, hibe ve fonlardaki kadınlar 

lehine yaptığımız uygulamalar 
ile kadınların iş hayatına, işçi, 
çiftçi, girişimci olarak katılımını 
destekledik. Kadın iş gücüne 
katılma oranı % 27’den 34’e, 
kadın istihdamı 6 milyondan 
10 milyona yükseldi. 

Kadın Kolları olarak bizler de 
hem il il Türkiye’yi dolaştığımız 
kadın emeği buluşmalarımız hem 
de “Nerede Kalmıştık’’ eğitim 
projemizle beşeri sermayemizi 
güçlendirmek için çalışıyoruz. 

Tüm dünya gibi bizim de 
canımızı yakan, kadına yönelik 
şiddetle de mücadele etmek-
te kararlıyız. Kadına yönelik 

şiddet gibi çok ağır konular, 
tek bir kanun ile tek bir metinle 
bir kalemde bitecek, sonuç 
alınacak konular değildir. Ama 
şunu apaçık söylüyoruz ki, bu 
konuda asla toleransımız yok. 
Bunu 2002 yılında daha ilk se-
çim beyannamemizde de ifade 
ettik. O gün bugündür kararlılı-
ğımızı ifade eden düzenleme-
leri hayata geçiriyoruz. 

Genel Başkanımız, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 
Anayasa’da, TCK’da yaptı-
ğımız değişiklikler ve 6284 
sayılı kanun ile kadına yönelik 

şiddet ile mücadelede önemli 
mesafeler aldık. Çalışmaları 
devam eden yeni düzenle-
meyle de kararlılığımızı bir kez 
daha vurguluyoruz. İyi hal ve 
tutuklama şartlarını yeniden 
düzenliyor ve kadına yönelik 
şiddetin cezalarını artırıyoruz. 

Son olarak, biz AK Parti 
olarak büyük ve güçlü Türkiye 
idealimiz için çalışıyoruz. Ka-
dın-erkek omuz omuza Büyük 
Türkiye’yi inşa edeceğimize 
inancımız tamdır. 

8 Mart vesilesi ile tüm 
emekçi kadınları buradan say-
gıyla selamlıyorum.

‘KADIN ERKEK OMUZ OMUZA’
Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günü. 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. 

Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum.



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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29.HAFTA 
GAZİANTEP F. K. (İ)
30.HAFTA
ANTALYASPOR (D)
31.HAFTA 
SİVASPOR (İ)
32.HAFTA
MALATYASPOR (D)
33.HAFTA
BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA

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

Giresunspor’un kalan maçları

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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

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

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 28 ..... 20 .... 7 ..... 1 ...... 52 .....21 ....31 .....67
2.İ. H. KONYASPOR ............ 28 ..... 15 .... 7 ..... 6 ...... 44 .....29 ....15 .....52
3.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 28 ..... 14 .... 5 ..... 9 ...... 41 .....28 ....13 .....47
4.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 28 ..... 13 .... 8 ..... 7 ...... 43 .....32 ....11......47
5.A. ALANYASPOR ............. 28 ..... 13 .... 7 ..... 8 ...... 51 .....42 ....9 .......46
6.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 28 ..... 12 .... 9 ..... 7 ...... 42 .....28 ....14 .....45
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 28 ..... 12 .... 9 ..... 7 ...... 42 .....36 ....6 .......45
8.A. HATAYSPOR ................ 28 ..... 13 .... 4 ..... 11 ....44 .....45 ....-1 ......43
9.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 28 ..... 11 .... 7 ..... 10 .... 33 .....40 ....-7 ......40
10.Y. KAYSERİSPOR ........... 28 ..... 10 .... 8 ..... 10 .... 41 .....42 ....-1 ......38
11.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 28 ..... 10 .... 7 ..... 11 ....36 .....39 ....-3 ......37
12.GALATASARAY A.Ş. ..... 28 ..... 9 ...... 8 ..... 11 ....37 .....41 ....-4 ......35
13.F. TAV ANTALYASPOR .. 28 .....9 ...... 8 ..... 11 ....29 .....35 ....-6 ......35
14.D. GRUP SİVASSPOR ..... 28 ..... 8 ...... 10 ... 10 .... 35 .....35 ....0 .......34
15.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 28 ..... 8 ...... 8 ..... 12 .... 40 .....42 ....-2 ......32
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 28 ..... 9 ...... 5 ..... 14 .... 29 .....32 ....-3 ......32
17.GÖZTEPE A.Ş. ................. 28 ..... 7 ...... 6 ..... 15 .... 34 .....44 ....-10 ....27
18.ALTAY .............................. 28 ..... 7 ...... 5 ..... 16 .... 29 .....41 ....-12 ....26
19.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 28 ..... 6 ...... 5 ..... 17 .... 25 .....50 ....-25 ....23
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 28 ..... 5 ...... 5 ..... 18 .... 23 .....48 ....-25 ....20

Süper Amatör 
Kümede liderlik 

el değiştirdiBölgesel Amatör 
Lig (BAL) 2. Böl-
ge 2. Grupta zirve 

mücadelesi veren Eynesil 
Belediyespor, 14’ncü hafta 
müsabakaları  sonunda grupta 
liderliği yeniden ele geçirdi ve 
avantaj yakaladı.Son maçında  
Görelespor’u 4’ncü dakikada 
Soner Yirmibeş’in attığı golle 1-0 
mağlup eden Eynesil Beledi-
yespor, ligin bitimine 4 hafta 
kala evine mutlu şekilde geri 
dönerken  üst üste kaybeden 

Görelespor’u ise ligden direk 
düşme korkusu sardı. Bu sezon 
Giresun’u Bal’da 3 takım temsil 
ederken  statü gereği bunlardan 
en son sırada yer alacak olan 
direk küme düşecek ve gelecek 
yıl mücadelesini Süper amatör 
kümede verecek.

 Ligde ikinci yarıyla birlikte 
yeni teknik adamı Hüseyin To-
mak ile müthiş bir çıkış yakala-
yan  Bulancakspor, kendi saha 
ve seyircisi önünde  oynadığı 
karşılaşmada Ordu Gücü’nü 

3-0’lık net skorla mağlup eder-
ken , Görelespor ile arasın-
daki puan farkını 6’ya çıkardı. 
Geride kalan haftada grupta 
Ünyespor’un puan kaybetme-
siyle liderlik koltuğuna yeniden 
oturan Eynesil Belediyespor, 33 
puana yükselirken; ikinci sırada-
ki Ünye’nin 32 ve 3’ncü sıradaki 
Sebat Gençlik’in de 31 puanı 
bulunuyor. 

İlk kez katıldığı ligde ba-
şarılı bir grafik çizen ( Metin 
Aydın’ın kurduğu takım) Eynesil, 

15’nci haftada evinde  1926 
Bulancakspor’u ağırlarken; kötü 
günler geçiren  Görelespor’da 
şampiyonluğu hedefleyen  
Ünyespor ile  deplasmanda oy-
nayacak. Grupta diğer karşılaş-
maların programı şöyle :

Söğütlü Hilal spor- Sebat 
Gençlik

Erdoğdu spor - DSİ Karade-
niz

Ordugücü Futbol Kulübü – 
Ulubey Belediyespor

Haber: Osman Yılmaz

SON ViRAJA GiRiLDi
Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk için 3 takım kıyasıya bir mücadele verirken Giresun temsilcisi 

Eynesil Belediyespor liderlik koltuğunda oturuyor. Ünyespor ve Sebat Gençlik  takiplerini sürdürüyor.

SAHA: Tirebolu
HAKEMLER: A.Metehan Köse***, Taner Sarı***, 

Murat Kalpakçıoğlu***
1957 ESPİYESPOR: Ahmet**, Ertuğrul**, Tolu-

nay***, Ogün**, Engin*, Yusuf Özen** (Temel Bek-
çi**), Eren***, İbrahim**, Yunus Emre** (Gaffur**), 
M.Demirhan** (M.Çayan**), Onur Kılıç***

B.İHSANİYESPOR: Atakan****, Selim***, Kadir***, 
Enes**, İlhan***, Ekrem Can**, Muhammed**, Onur 
Kılıç** (Serkan**), Cevat***, Telat***, Çağrı***

KIRMIZI KART: Dk.40 Engin Özer (1957 Espiyes-
por)

GOLLER: Dk.3 Yunus Emre, Dk.53 Onur Kılıç, 
Dk.75 Tolunay (1957 Espiyespor), Dk.17 Cevat, 
Dk.24 Çağrı (B.İhsaniyespor)

Süper amatör ligde 
oynanan karşılaş-

mada 1957 Espiyespor 
oldukça çekişmeli geçen 
maçı zorda olsa kazanarak 
B.İhsaniyespor’u 3-2 mağ-
lup etti.Tirebolu’da oynana 
maçın 3.dakikasında Yunus 
Emre ile Espiyespor 1-0 

öne geçti. Ardından 17.da-
kikada Cevat, 24.dakikada 
Çağrı ile konuk ekip 2-1’lik 
üstünlüğü yakaladı.53.
dakikada Onur Kılıç skoru 
2-2’ye getirirken, 75.daki-
kada Tolunay Espiyespor’u 
3-2 öne geçirdi. Maç da bu 
skorla sona erdi.

SAMPiYONLUK ZORA GiRDi
Giresun Süper Amatör Ligde zirve 

mücadelesi veren ve ikinci yarıdaki 
ilk 3 maçını da galibiyetle geçiren 

Tireboluspor, Giresun’da Batlamaspor 
ile oynadığı kritik maçta rakibine 

takılarak 2 puan kaybetti.

Giresun Süper 
Amatör Ligde 
şampiyonluğu 

kovalayan Tireboluspor, 
14’ncü haftada Giresun’da 
Batlama ile oynadığı 
kritik maçta 2-2 berabere 
kalarak, zirve yolunda yara 
aldı. Giresun 15 Temmuz 
Stadı’nda oynanan ve sarı 
kart rekorunun kırıldığı 
maçta çok sayıda gol 
pozisyonundan yararlana-
mayan Tireboluspor, 90 
dakikası 2-2 biten mücade-
leden bir puanla ayrılmak 
zorunda kaldı.

Karşılaşmaya iyi 

başlayan ve 6’ncı dakika-
da Burhan Nebioğlu’nun 
ceza alanı içinde düşürül-
mesiyle penaltı kazanan 
Mavi-Beyazlı ekipte kaptan 
Hasan Namazcı, düzgün 
bir vuruşla topu ağlara 
gönderdi ve skor 1-0 oldu. 
Skor avantajını yakalayan 
Tireboluspor, ikinci golü 
bulup rakibinin gardını kıra-
mayınca, ilerleyen dakika-
larda uzun toplarla hücuma 
çıkan ev sahibi Batlamas-
por, 30’ncu dakikada yaka-
ladığı kontratak sonrasında  
Emre Cömert’in golüyle 
beraberliği yakaladı. İlk 

yarısı 1-1 kapanan maçın 
ikinci yarısında Tirebolus-
porlu oyuncular yaka-
ladıkları gollük fırsatları 
değerlendiremeyince, ev 
sahibi ekip 55’nci dakikada 
Oğulcan’ın ayağından 2-1 
öne geçen golü attı.Hücum 
üstünlüğünü sürdüren 
Tireboluspor’da panik 
havası yaşanırken; yine 
üst üste kaçırılan pozis-
yonlar devam etti. Maçın 
77’nci dakikasında oyuna 
ikinci yarıda giren Emrah 
Aslan’ın harika golü skoru 
2-2’ye getirdi. Bir hayli 
sert ve tempolu geçen 
mücadelede 3’ncü golü 
atamayan Tireboluspor, 
kaderine razı oldu ve sa-
hadan çok önemli 2 kayıp 
puanla ayrıldı. Lider 1957  
Espiyespor’un kazanma-
sıyla arasındaki puan farkı 
3’e çıkan Tireboluspor’un, 
15’nci haftada evinde 
Keşap Belediyespor ile 
oynayacak.

HAKEMLER: Enes Ömer Beşirlioğlu 1, Hasan Uzun 1, 
Nevzat Tomak 1.

BATLAMASPOR: Hakan 3 – Bünyamin 2, Caner 2, Re-
cep 3, Doğukan 2 – Yasin 2, Ferhat 2, Oğulcan 2, H. Cem 
2, Kadir 1 (Mustafa Kemal 2) – Emre Cömert 3.

TİREBOLUSPOR: Ahmet 2 – Yağız 1, Hasan 3, Erdo-
ğan 3, Emrah 1 (Ahmet Acar 1) – Batuhan 1 (Emrah Aslan 
2), Metin 1 (A. Hasan 1), Çetin 2 (Semih 1), Numan 2 – 
Burhan 2, Mert Can 2.

SARI KARTLAR: Caner, Kadir, Hakan, Recep, Mustafa, 
Ferhat (Batlama); Çetin, Mert Can (Tirebolu).

GOLLER: Dk. 6 Hasan (PA), dk. 30 E. Cömert, dk. 55 
Oğulcan, dk. 77 Emrah (Batlama: 2 – Tirebolu: 2).



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: 69 Mart 2022 Çarşamba
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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: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

ÇOK GEÇ 
KALDILAR…

Spor Toto Süper 
Lig’de düşme hat-

tında bulunan Gözte-
pe, Sırp teknik adam 
Nestor El Maestro ile 
yollarını ayırdı.Göztepe 
Kulübünden yapılan 
açıklamada, yollarını 
ayırdıkları El Maestro 
ve ekibine sarı-kırmızılı 
takıma katkılarından 
ötürü teşekkür edilerek, 
devam eden kariye-
rinde başarı dileğinde 
bulunuldu.

Sezona teknik di-
rektör Ünal Karaman’la 
başlayan Göztepe, ilk 3 
haftada aldığı 2 beraber-

lik ve 1 yenilginin ardın-
dan Karaman’la yolla-
rını ayırdı. Karaman’ın 
yerine gelen Nestor El 
Maestro yönetiminde 
ligde 25 müsabakada 7 
galibiyet, 4 beraberlik ve 
14 mağlubiyet yaşayan 
sarı-kırmızılı ekip, bu sü-
reçte 31 gol atıp kalesin-
de 40 gol gördü.Çıktığı 
son 5 müsabakada galip 
gelemeyen Göztepe, 
27 puanla 17. sırada 
bulunduğu ligde, düşme 
hattının üzerindeki GZT 
Giresunspor ve Kasım-
paşa’nın 5 puan gerisin-
de yer alıyor.

BU KADARINA
PES DOGRUSU
Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 28 haftada, kulüpler 21 teknik adamla yollarını 

ayırdı. 3 büyükler de 20 hafta içerisinde teknik adam değişikliği yaşadı

28. hafta itibarıyla 
takımlar toplam 21 
teknik adamla yollarını 

ayırdı. İlk değişikliği 1. hafta-
da Kasımpaşa yaparken, 3. 
haftada Kayserispor, Adana 
Demirspor, Göztepe ve Alan-
yaspor da teknik direktörleri ile 
yollarını ayırdı. Sezona Bülent 
Uygun ile başlayan Rizespor 
6. haftada, sezona Aykut 
Kocaman ile başlayan Başak-
şehir 8. haftada, sezona Ersun 
Yanal ile başlayan Antalyaspor 
ise yine 8. haftada hoca deği-
şikliğine gitti.

Kasımpaşa 3 kez 
değişikliğe gitti

Süper Lig takımlarından 
Kasımpaşa 13 haftada 3. 
kez teknik direktör değiştirdi. 
Sezona Şenol Can ile başla-
yan Kasımpaşa, göreve gelen 
Cihat Arslan ile de 10. haftada 
yolları ayırırken, daha sonra 
takımın başına geçen Hakan 
Kutlu 3 hafta sonra takımdan 
ayrıldı.2’şer kez teknik direktör 

değişikliğine giden takımlar 
Rizespor, Altay ve Yeni Malat-
yaspor oldu.

Aynı sezonda 
2 farklı takım

Bu sezon 15. hafta Çaykur 
Rizespor’dan ayrılan Bülent 
Korkmaz; 26. hafta takımdan 
ayrılan Hamza Hamzaoğlu’nun 
yerine koltuğa oturmuştu. 
Sezona Karagümrük Teknik 
Direktörü olarak başlayan 
Francesco Farioli, ligin 2. 
yarısı itibarıyla Alanyaspor’un 
başına geçti. Geçtiğimiz hafta 
Yeni Malatyaspor ile anlaşan 
Cihat Arslan ise sezon ba-
şında Kasımpaşa’da görev 
yapmıştı.

3 büyüklerden 
bir ilk

Bu sezon şampiyon-
luğun uzağında kalarak 
taraftarlarını hayal kırık-
lığına uğratan Beşiktaş, 
Fenerbahçe ve Galatasa-
ray da teknik direktör deği-

şikliğine gitti. Siyah-beyazlılar, 
geçen sezonu çifte kupayla 
kapattıkları Sergen Yalçın ile 
15. haftada yolları 
ayırdı. Sarı-la-
civertli yö-
netim ise 
5 sene 
sonra 
takımın 
başına 
yeniden 
geçen 
Vi-
tor 

Pereira’yı 17. hafta sonunda 
gönderdi. Sarı-kırmızılılar Fa-
tih Terim ile 20. haftada yolları 
ayırırken, Terim’in 4. dönemi 
de sona ermiş oldu. 3 büyük-

ler lig tarihinde ilk kez aynı 
dönem teknik direktörsüz 
kalmıştı.

6 takım kaldı
Ligde lider konumda 

olan Trabzonspor ile birlik-
te Konyaspor, Hatayspor, 

Gaziantep FK, Sivasspor ve 
Giresunspor sezona 

başladığı teknik 
adamlarla yola 
devam ediyor.
Süper Lig’de bu 
sezon Kayse-
rispor, Adana 
Demirspor, 
Başakşehir, 
Antalyaspor 
ve Fatih Ka-
ragümrük de 
1’er kez teknik 

adam değişikli-
ğine gitti

Spor Toto Süper Lig ekip-
lerinden GZT Giresunspor’un 
yönetim kurulu, kulübe mali 
destek amacıyla düzenlenecek 
etkinliğe destek çağrısında bu-
lundu. Kulüpten yapılan yazılı 
açıklamada, 12 Mart Cumarte-

si akşamı İstanbul’da, kulübe 
destek için etkinlik gerçekleşti-
rileceği belirtildi.

Bilet satışlarının devam 
ettiği aktarılan açıklamada, 
“Etkinlik aynı zamanda Gire-
sunspor’un birlik ve beraberliği 

açısından büyük önem taşıyor. 
Geceye katılan ve destek olan 
herkes Giresunspor’un yanın-
da bulunduğunu tescillemiş 
olacak.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gire-
sunspor’un, il ve il dışında 
yaşayan yaklaşık 2 milyon 
Giresunlu’nun ortak paydası 
ve markası olduğu vurgula-
narak, şunlar kaydedildi:” Bu 
arma ve markaya bugün sahip 
çıkmanın tam zamanıdır. Gi-
resunspor sevgisini içinde ve 
yüreğinde yaşayan tüm iş in-
sanlarımızı, siyasilerimizi, sivil 
toplum kuruluşlarımızı ve tün 
Giresunspor sevdalılarını des-
tek ve dayanışma gecemizde 
yanımızda görmek istiyoruz. 
Haydi Giresun, vakit takıma 
destek olmak zamanıdır.”

GiRESUNSPOR GECE iCiN DESTEK iSTEDi


