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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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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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MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 
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BARAJI AŞAMAMIŞ
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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?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de
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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

BANDO PROVALARI 
BAŞLAMIŞ 

DEMEKKİ BAYRAM 
YAKLAŞMIŞ
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VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Türk Polis 
Teşkilatı 

177 yaşında

(Yazısı Sayfa 3’te)

Durmuş, demiryolunun böl-
ge ve Giresun için hayati 

önem taşıdığını ifade ederek 
yetkilileri göreve çağırdı.

Durmuş, Son genel seçim-
de il genelinde Ak Parti’nin 

%53.57 oy alarak şehrimizi 
temsil edecek 4 vekil arasın-
dan 3 vekil hakkı kazandığını 
ancak vekillerimizin şehrimize 
mega projeler kazandıramadı-
ğını belirtti.      n SAYFA 2’DE

DEVA: GİRESUN BİR LİMAN ŞEHRİDİR, DEMİRYOLU OLMADAN LİMAN BÜYÜYEMEZ”

DURMUS’TAN DEMiRYOLU VE LiMAN TEPKiSi
Deva Partisi Giresun Merkez İlçe 
Başkanı Onur Saldun DURMUŞ, 
Demiryolu projesinin devre dışı 

bırakıldığını belirterek iktidarı eleştirdi

Karadeniz Düşünce Kurulu-
şu Basın Müşaviri Dr.Öğr.

Üyesi  Tuğrul Kesicioğlu, Ulaştırma 
Bakanlığının 2053 Vizyonu içinde 
sözü edilen hızlı tren hatları içinde 
Giresun’un olmaması nedeniyle bir 
açıklama yaptı.       n SAYFA 2’DE

KESİCİOĞLU “GİRESUN ÜST KİMLİĞİMİZ İLE HER İŞİ BAŞARIRIZ“

HIZLI TREN iCiN ONERi VAR
n 4’TE

İlyasoğlu ve ekibi Ankara’da 
Giresun Kültürünü Tanıttı

n 3’TE

BİLGE’YE SORDUK
Dün konuyla ilgili görüşlerini 

aldığımız İl Başkanı Fikri Bilge, 
gazeteci Ufuk Kekül’ün kamu-
oyuna duyurduğu protokolü 
doğruladı ve “İçeriği hakkında 
bilgi veremem. Basına nasıl sızdı 
bilmiyorum. Fakat protokol doğru. 
Bu aşamada benim demeç ver-
mem yanlış olur ” dedi.

Öte yandan 4 yöneticinin krizi 
çözmek için yaptığı toplantıya 16 
ilçe Başkanı, 3 belediye Başkanı, 
İl Genel Meclisi ve Belediye Mec-
lisi üyelerinin çağrılmamasının 
teşkilatlarda ciddi şekilde hayal 
kırıklığı yarattığı öne sürülüyor… 
İstifa eden 14 ismin de krizi çöz-
me toplantısına davet edilmediği 
gelen bilgiler arasında yer alıyor. 

Protokolde yeni yönetime girecek 
kişilerin 4 kişi tarafından belir-
leneceği yönündeki taleplerin  
tabanda ciddi şekilde rahatsız-
lık yarattığı da iddia ediliyor. 
Daha önce 11 ilçe başkanı ve 
teşkilatı, mevcut başkan Fikri 
Bilge’nin göreve devam etmesi-
ni istediği ancak 4’lü toplantıda 
bazı isimlerin 11 ilçe teşkilatının 
görüşünün aksine yeni yönetim 
kurulu oluşturulmasını istedikleri 
ve bu görüşlerini Genel merkeze 
sundukları dile getiriliyor.

11 ilçe teşkilatının 
talebi yok mu sayılacak?

Genel merkezin, 11 ilçe 
teşkilatının Fikri Bilge’nin göreve 
devam kararını yok sayıp sayma-

yacağının ilk MKY toplantısında 
ortaya çıkacağını ifade eden 
partililer, bu krizin nasıl aşılaca-
ğını kendilerinin de bilmediklerini 
ifade ediyorlar. Bazı partililer, 
“11 İlçe Teşkilatı, seçim öncesi 
kongre ve değişim istemiyor. 
4’lü toplantıda aksi fikirler var. 
Kararı Genel Merkez verecek 
ama parti uzun yıllardır böyle bir 
kriz görmedi. Kongre olacaksa da 
delegelerle değil üyelerle olmalı. 
Yoksa partide ciddi kopuşlar olur. 
Memleket Partisi zaten bu tür 
krizler doğru yönetilmediği için 
kuruldu. Yoksa hangi taraf galip 
gelirse gelsin işin sonunda parti 
kaybedecek gibi görünüyor” diye 
konuştular.

Haber: Mustafa Cici

11 ilçe teşkilatının Fikri Bilge’nin devamını istediği ancak 4’lü zirvede kongre talebinin de protokole yazıldığı ortaya çıktı.2 ayrı 
görüşün de Genel merkeze sunulduğu, ilk MKY toplantısında 11 ilçe ile, istifa eden 14 yöneticinin talebinin oylanacağı öğrenildi.

CHP BU PROTOKOLU KONUSUYOR
CHP’de 14 kişinin istifasıyla başlayan kriz giderek derinleşiyor. Usta Gazeteci Ufuk 
Kekül tarafından yayınlanan belge partide adeta deprem etkisi yarattı. 4 ismin krizi 

çözmek için bir araya geldikleri ve ortak protokol imzadıkları öne sürülüyor.

SOFRALARINA KONUK OLUYOR
BASKAN SENLiKOGLU iFTAR



Açıklama şöyle: “Ulaştır-
ma Bakanlığı 2053 Viz-

yonu adı altında yeni yapıla-
cak hızlı tren hatlarını açıkladı. 
Açıklanan vizyon planında 
Giresun ve Ordu illerimizin 
olmadığını gördük. Her alanda 
çok başarılı çalışmalar yapan 
hükümetimizden özellikle 2053 
Vizyonu hızlı tren hattına Gire-
sun ilimizinde dahil edilmesini 
buradan altını kalın çizgilerle 
çizerek vurgulamak isteriz. 

Demiryolu ulaşımı ve Yük-

sek Hızlı Tren Sistemleri eko-
nomik ve sosyal yapı üzerinde 
yarattığı doğrudan ve türev 
etkiler ile önemli bir ulaşım 
alternatifi ve yatırım alanıdır. 
İktisadi ve sosyal yapı üzerin-
de çok yönlü etkileri demiryolu 
ulaşımı ve Yüksek Hızlı Tren 
sistemleri hem ilimiz için hem 
de bölgemiz için önemli bir 
ulaşım sistemi olacaktır. 

Giresun öteden beri Sam-
sun-Sarp-Batum demiryolu 
projesini istemektedir. Ulaş-

tırma bakanlığı 2053 Vizyonu 
adı altında yeni yapılacak hızlı 
tren hatları ile ilgili hazırladığı 
bu vizyon programı bir tasarı 
veya bir düşüncedir. Bizce bu 
vizyon programı değişebilir. 

Bunun için hepimiz el birliği 
yapıp birlik içinde çalışmalıyız. 
Bu plan revize edilebilir yeter 
ki istismar etmeden Giresun-
luluk üst kimliği ile hareket 
edelim” dedi.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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.
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Soner Karademir ve 
ekibi bir ilke imza attı

Giresun Barosu, 
büyük vefa göstere-

rek ebediyete intikal eden 
avukatları mezarları başın-
da andı. Başkan Soner Ka-
rademir, her mezara çiçek 
diktiklerini söyledi.

Karademir, “Avukatlar Haf-
tası etkinlikleri kapsamında, 
ilimizde vefat eden avukat-
ları iki gün boyunca Eynesil, 
Görele, Tirebolu, Güce, 
Keşap, Bulancak, Giresun 
Şehir Mezarlığı ve köylerde 
bulunan kabirleri başında 9 
Nisan 2022 Cumartesi günü; 
Giresun Barosu Başkanı 
Av. Soner KARADEMİR, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Av. 

Ayşegül ÇAKIR HIDIR, Av. 
Sinan BAYRAM, Av. Meh-
met KURT, ziyarete katılan 
avukatlar Av. Ahmet HIDIR, 
Av. Eren Naci AKSOY, Baro 
Müdürü Soner CİVCAN, Baro 
Personeli Murat ÖKSÜZ’ün; 
10 Nisan 2022 Pazar günü 
Giresun Barosu Başkanı Av. 
Soner KARADEMİR, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Av. Hatice 
AYDIN, Av. Fatih GÜVEN, Av. 
Sinan BAYRAM, Baro Müdürü 
Soner CİVCAN, Baro Perso-
nelleri Murat ÖKSÜZ ve Ünal 
ÇİLESİZOĞLU’nun katılımları 
ile ziyaret edip mezarlarına 
çiçek diktiler.”dedi.

Haber: Hakan Çelebi

DEVA: GİRESUN BİR LİMAN ŞEHRİDİR, 
DEMİRYOLU OLMADAN LİMAN BÜYÜYEMEZ”

DURMUS’TAN DEMiRYOLU
VE LiMAN TEPKiSi

Deva Partisi Giresun Merkez İlçe Başkanı Onur Saldun DURMUŞ, 
Demiryolu projesinin devre dışı bırakıldığını belirterek iktidarı eleştirdi

Belli bir süredir güzer-
gahı Erzincan-Gü-
müşhane-Torul-Tire-

bolu-Trabzon olarak belirtilen 
bir projenin iptal edilip Erzin-
can-Bayburt-Çaykara-Of-Trab-
zon olarak Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından kabul edilmesinin 
şehrimiz açısından ve şehri-
mizi temsil eden vekillerimiz 
açısından başarısızlık olduğu-
nu açıkladı. Bu şehrin insanı 
%53.57 oyunu Ak Parti’ye 
verdi ise ciddi yatırımların şeh-
rimize de kazandırılacağına 
inandığı için verdiğini açıkla-
yan Durmuş, maalesef iktidar 
temsilcilerinin şehrimize bu 
gibi mega projeleri kazandıra-
madığını, etkin olamadıklarını 
açıkladı. Ulaştırma bakanlığı-
nın 2053 hedefli toplamda 52 
ili kapsayacak demiryolu pro-
jesinde dahi Giresun’un adının 
geçmemesi var olan iktidar ile 
iktidar temsilcilerinin sorgulan-
masına yeteceğini ifade etti.

Durmuş, Giresun’un res-
men üvey evlat muamelesine 
maruz kaldığını açıkladı. Son 
dönemde yaşanan limandaki 
gelişmelere rağmen Gire-
sun’un bir liman kenti olduğu-

nu, liman ile bütünleşen bir 
demiryolunu ağının bölgeye 
çok ciddi ekonomik güç katıp 
ticari hacmin artmasına yol 
açacağını vurguladı. Durmuş 
yapmış olduğu açıklamada Ti-
rebolu üzerinden geçecek olan 

demiryolunun 3 şehre direkt 
faydası olacağını ancak alınan 
karar ile Bayburt-Trabzon 
illerinin faydalanacağını belirtti. 
Ayrıca Erzurum-Rize arasına 
yapılmak istenen demiryolu 
projesine de dikkat çekerek, 

bu projelerin tamamen siyasi 
projeler olduğunu ifade eden 
Durmuş, maksimum faydadan 
ziyade siyasi lobilerin aldıkları 
kararı seyrettiklerini ifade etti. 

Ordu merkezde çevre yo-
lunun yeni etapları ihale edilip 
başlarken, Trabzon’da demir-
yolu projesi onaylanırken Gire-
sun Ak Parti Milletvekilleri’nin 
tek başlarına iktidar temsilcisi 
olarak şehrimize ulaştırma 
adına neyi kazandırdıklarını 
sordu. 20 Yılı aşkın süren De-
reli Eğribel Şebinkarahisar yol 
inşaatı ile Batlama vadisinde 
tamamlanmış 1.5 kilometrelik 
yolun bir başarı olamayaca-
ğını, şehrin gelişimi için mega 
projelere ihtiyaç duyduğunu 
ifade etti. Durmuş ayrıca asıl 
güzergahın Samsun-Sarp sınır 
kapısı arasında olması gerekti-
ğini, bölge insanının sahillerde 
yaşadığını ve şehirleşmenin 
sahil boyunca geliştiğini ifade 
ederek, Samsun’dan Sarp Sı-
nır Kapısı’na kadar yapılacak 
bir demiryolu projesi ile birlikte 
6 şehrin birbirine direkt bağla-
nıp hem ticari hem de ulaşım 
alanında çok ciddi katkılar 
sağlayacağını belirtti.

KESİCİOĞLU “GİRESUN ÜST KİMLİĞİMİZ İLE HER İŞİ BAŞARIRIZ“

HIZLI TREN iCiN ONERi VAR
geleneği yaşatılıyor
TDV Giresun Şubesi Osmanlı döne-
minden günümüze kadar gelen “diş 
kirası” geleneğini devam ettiriyor

Giresun İl Müftü-
lüğü ve Türkiye 

Diyanet Vakfı Giresun 
Şubesi iftarda üniversite 
öğrencilerini ağırladı.     

Türkiye Diyanet Vakfı 
Giresun Kadın Kolları 
organizesinde Seyyit 
Mehmet Paşa Kapu Ca-
mii Kur’an Kursu’nda iftar 
sofrası kuruldu.  

Ramazan ayının 
önemi hakkında yapılan 
konuşmanın ardından 
akşam ezanının okun-
masıyla birlikte tutulan 
oruçlar açıldı. İftar ye-

meğinin ardından davet-
li öğrencilere “diş kirası” 
hediyesi takdim edildi. 
Osmanlı döneminde 
iftarın ardından ev 
sahibinin, yemeğe gelen 
misafirlerine “diş kirası” 
ismi altında hediyeler 
sunduğu anımsatıldı.    

Teravih namazının 
kılınmasıyla tamamlanan 
programa TDV Giresun 
Kadın Kolları Başkanı Ni-
hal Kasap, İl Göç Koordi-
natörü Huriye Topşir, TDV 
gönüllüleri, vatandaşlar 
ve öğrenciler katıldı.

DiS KiRASI
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Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
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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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Türk Polis Teşkilatı 
177 yaşında

 “Binlerce yıllık medeniyet 
geçmişi ile dünyaya yön vere-
rek, mihenk olan, büyük Türk 
Milletinin, bağrından çıkan 
Türk Polis Teşkilatı’nın, 177. 
kuruluş yıl dönümü.”

Devletimiz büyük ve güç-
lüdür.

Türk Milleti büyük ve güç-
lüdür. Milletinin evlatları olan, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
Polisi de büyüktür ve güçlüdür.

Türk polisi kanunlardan 
ve milletimizden aldığı güçle 
devletine ve milletine karşı bu 
görevleri yürüterek devletimizin 
diğer kurumları ile de iş birliği 
içerisinde ve ahenkle görev 
yapmaktadır.

Vatandaşlarımızın huzuru 
ve güveni için mesai mefhumu 
gözetmeksizin asayiş, terör, 
kaçakçılık, siber suçlar ve 
daha bir çok alanda fedakarca 
görev yapan ve amansız bir 
mücadele veren Polis Teşkilatı, 
her türlü takdirin üzerinde bir 
mücadele ortaya koymaktadır.

Sizlerle ,kendinizle ne kadar 
gurur duysanız o kadar azdır.

Sizi ne kadar anlatsak keli-
meler yetmez...!
Ülkemizin ve milletimizin 

huzur ve refahı için görev-

lerini büyük bir özveriyle 
ve insan sevgisiyle yerine 
getirmekte olan tüm emni-
yet mensuplarımızın polis 
haftasını ve emniyet teşki-
latımızın kuruluşunun 177.
yılını kutluyorum.

Tüm emniyet mensupları-
mızı takdirle ve sevgiyle se-
lamlıyor,

bu vesileyle vatan için 
canlarını feda etmiş olan bütün 
şehitlerimizi hürmetle, rahmet-
le, minnetle yâd ediyorum.

Gazilerimize sıhhat, afiyet 
ve uzun ömürler diliyorum.

Tüm Şehit Polislerimiz, ga-
zilerimiz ve cephede çarpışan 
yiğitlerimiz olmak üzere tüm 
Polis teşkilatımızın Polis hafta-
sını kutluyorum .

Giresun Demokratlar1946 
Derneği .

ANADOLU DEMOKRAT 
DERNEKLERİ FEDERASYO-
NU

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)
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(Yazısı Sayfa 3'te)
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Hüseyin TATAR

Giresun İl Müftülüğü ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
iş birliğinde ortaokul ve 

liselerde eğitim gören öğrencilere 
“Değerler Eğitimi” seminerleri 
gerçekleştiriliyor.

Giresun İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, Giresun Merkez Fatih 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
ile Piraziz İmam Hatip Ortaoku-
lu’nda gerçekleştirilen seminerle-
re konuşmacı olarak katıldı.   

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
2022 Ramazan Ayı temasını, 
“Ramazan ve Doğruluk” olarak 
belirlediğini hatırlatan İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, “Sevgili Genç-
ler! Bu Ramazan biz doğruluğu 
konuşuyoruz. Doğruluk, insanı 
insan eden erdemlerin başı-
dır. Doğru olmak; haktan yana 
olmaktır.  Doğru olmak; zalime 
hasım, mazluma hısım olmaktır. 
Doğru olmak; sosyal hayatın 
içerisinde bizi yıkan yalandan, 

fesattan, hasetten, zalimden, 
zulümden ayrı kalmaktır.  Sevgili 
Gençler! Ağaç yaprakları ile güç-
lüdür. Ağaç yapraklarından ayrı-
lınca gücünü kaybeder. Gücünü 
kaybetmekle kalmaz güzelliğini 
de kaybeder. Yaprak da dalda 
güçlüdür, dalda güzeldir. Dal-
dan düşünce rüzgârın oyuncağı 
haline dönüşür. Nereden eserse 

o tarafa doğru gider. İnsan da 
böyledir. İnsan aile ocağında 
güçlüdür, ailesi ile güçlüdür. Ora-
dan ayrılınca gücünü kaybeder, 
başkalarının oyuncağı haline 
gelir.” diye konuştu.   

Gençlere her zaman değer 
verdiklerini belirten Müftü Top-
can, “Okullarımızda yürüttüğü-
müz bu güzel çalışmalarımızla 

sevgili gençlerimizin değerlerimi-
zi hatırlamalarını, değerlerimizle 
buluşmalarını sağlıyoruz. 

Metodumuz; öğreterek eğlen-
dirmek. Amacımız; öğrencilerin 
milli ve manevi değerlerine bağlı 
bireyler olarak yetişmesini sağla-
mak. Yürüttüğümüz bu projelere 
sevgili gençlerimizin aktif olarak 
katılımını sağlamaktır.” dedi.

‘DEGERLER EGiTiMi SART’
Giresun İl Müftülüğü, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Değerler Eğitimi” seminerleri düzenliyor.

Giresun Kültür sanat ve 
Turizm Derneği Baş-

kanı İbrahim İlyasoğlu, Anka-
ra’da oldukça yararlı ziyaretler 
yaptıklarını söyledi. Ankara’da 
verilen iftara da katıldıkları-
nı anlatan İlyasoğlu, Ahmet 
Temür başta olmak üzere bu 
etkinliği organize eden her-
kese teşekkür etti. İlyasoğlu, 
“Ankara, Bürokratlar ve Sivil 
Toplum Kuruluşları iftarına 
katıldık. 

Ankara Giresunlular Plat-
formu Başkanı Ahmet Temür 
ve Memur Sen Gen. Başkanı 
Soner Can Tufanoğlu tarafın-
dan düzenlenen organizasyon 
gayet güzel oldu, kendilerine 
teşekkür ediyoruz. Hemşeri-
lerimiz ile tanışma kaynaşma 
fırsatı yakaladık. Bürokrasideki 
genç arkadaşlarımızdan gurur 
duyduk. Sayıları çoğaltılmalı. “ 
şeklinde konuştu.

Haber: Hakan Çelebi

İlyasoğlu ve ekibi Ankara’da 
Giresun Kültürünü Tanıttı

Karabiber, “Rahmet, 
merhamet ve di-
ğergamlık ayı olan 

Ramazan ayı içerisindeyiz.
Ramazan demek; aşsızların 

derdini hissetmek, yoksulların 
kapısını çalıp sofrasına misafir 
olmak, nefsin arzularını dizgin-
leyip kulluğu yakından hisset-
mek demektir.” dedi.

Karabiber şöyle konuştu, “Sof-
ralarımızı mükellef şekilde dol-
dururken karnını doyuramayan 
insanlarımızdan habersiz olmak, 
yoksulun ve muhtaçların hanesi-
ne yoldaş olamamak Ramazan 
ayını anlamamış olmaktır.
Kendimizden geçip başka-

larını düşündüğümüz, elimizde 
olanı herkes ile paylaştığımız, 
ümitsizlik ve kedere boğulan-
lara gülümseme olabildiğimiz 
zaman Ramazan’ın ruhunu ve 
manasını anlamış sayılırız.

Bu minvalde, milli gençlik/
anadolu gençlik olarak ihtiyaç 
sahibi insanlarımız ve lise-üni-
versite okuyan genç kardeşle-
rimiz için vakıf merkezimizde 
günlük olarak 100 kişilik iftar 

programı düzenlemekteyiz.
Soframız ve gönlümüz 

herkese açık, iftar programı-
mıza bütün kardeşlerimizi de 
bekleriz. Muhtaçların ve gönlü 
kırıkların yüzünün güldüğü bir 

ramazan olması temennisiyle  
Ramazan-ı Şerifinizi tebrik 
eder hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ederim.” 
şeklinde konuştu.

Haber: Fatma Uğurlu

TAHiR KARABiBER’DEN
YARDIMLASMA CAGRISI
AGD ve MGV Giresun Şube başkanı Tahir KARABİBER, Ramazan ayının çok 

değerli bir rahmet ayı olduğunu ifade ederek yardımlaşma çağrısı yaptı.

Açıklama şöyle: “Ulaştır-
ma Bakanlığı 2053 Viz-

yonu adı altında yeni yapıla-
cak hızlı tren hatlarını açıkladı. 
Açıklanan vizyon planında 
Giresun ve Ordu illerimizin 
olmadığını gördük. Her alanda 
çok başarılı çalışmalar yapan 
hükümetimizden özellikle 2053 
Vizyonu hızlı tren hattına Gire-
sun ilimizinde dahil edilmesini 
buradan altını kalın çizgilerle 
çizerek vurgulamak isteriz. 

Demiryolu ulaşımı ve Yük-

sek Hızlı Tren Sistemleri eko-
nomik ve sosyal yapı üzerinde 
yarattığı doğrudan ve türev 
etkiler ile önemli bir ulaşım 
alternatifi ve yatırım alanıdır. 
İktisadi ve sosyal yapı üzerin-
de çok yönlü etkileri demiryolu 
ulaşımı ve Yüksek Hızlı Tren 
sistemleri hem ilimiz için hem 
de bölgemiz için önemli bir 
ulaşım sistemi olacaktır. 

Giresun öteden beri Sam-
sun-Sarp-Batum demiryolu 
projesini istemektedir. Ulaş-

tırma bakanlığı 2053 Vizyonu 
adı altında yeni yapılacak hızlı 
tren hatları ile ilgili hazırladığı 
bu vizyon programı bir tasarı 
veya bir düşüncedir. Bizce bu 
vizyon programı değişebilir. 

Bunun için hepimiz el birliği 
yapıp birlik içinde çalışmalıyız. 
Bu plan revize edilebilir yeter 
ki istismar etmeden Giresun-
luluk üst kimliği ile hareket 
edelim” dedi.
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…
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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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Soner Karademir ve 
ekibi bir ilke imza attı

Giresun Barosu, 
büyük vefa göstere-

rek ebediyete intikal eden 
avukatları mezarları başın-
da andı. Başkan Soner Ka-
rademir, her mezara çiçek 
diktiklerini söyledi.

Karademir, “Avukatlar Haf-
tası etkinlikleri kapsamında, 
ilimizde vefat eden avukat-
ları iki gün boyunca Eynesil, 
Görele, Tirebolu, Güce, 
Keşap, Bulancak, Giresun 
Şehir Mezarlığı ve köylerde 
bulunan kabirleri başında 9 
Nisan 2022 Cumartesi günü; 
Giresun Barosu Başkanı 
Av. Soner KARADEMİR, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Av. 

Ayşegül ÇAKIR HIDIR, Av. 
Sinan BAYRAM, Av. Meh-
met KURT, ziyarete katılan 
avukatlar Av. Ahmet HIDIR, 
Av. Eren Naci AKSOY, Baro 
Müdürü Soner CİVCAN, Baro 
Personeli Murat ÖKSÜZ’ün; 
10 Nisan 2022 Pazar günü 
Giresun Barosu Başkanı Av. 
Soner KARADEMİR, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Av. Hatice 
AYDIN, Av. Fatih GÜVEN, Av. 
Sinan BAYRAM, Baro Müdürü 
Soner CİVCAN, Baro Perso-
nelleri Murat ÖKSÜZ ve Ünal 
ÇİLESİZOĞLU’nun katılımları 
ile ziyaret edip mezarlarına 
çiçek diktiler.”dedi.

Haber: Hakan Çelebi

DEVA: GİRESUN BİR LİMAN ŞEHRİDİR, 
DEMİRYOLU OLMADAN LİMAN BÜYÜYEMEZ”

DURMUS’TAN DEMiRYOLU
VE LiMAN TEPKiSi

Deva Partisi Giresun Merkez İlçe Başkanı Onur Saldun DURMUŞ, 
Demiryolu projesinin devre dışı bırakıldığını belirterek iktidarı eleştirdi

Belli bir süredir güzer-
gahı Erzincan-Gü-
müşhane-Torul-Tire-

bolu-Trabzon olarak belirtilen 
bir projenin iptal edilip Erzin-
can-Bayburt-Çaykara-Of-Trab-
zon olarak Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından kabul edilmesinin 
şehrimiz açısından ve şehri-
mizi temsil eden vekillerimiz 
açısından başarısızlık olduğu-
nu açıkladı. Bu şehrin insanı 
%53.57 oyunu Ak Parti’ye 
verdi ise ciddi yatırımların şeh-
rimize de kazandırılacağına 
inandığı için verdiğini açıkla-
yan Durmuş, maalesef iktidar 
temsilcilerinin şehrimize bu 
gibi mega projeleri kazandıra-
madığını, etkin olamadıklarını 
açıkladı. Ulaştırma bakanlığı-
nın 2053 hedefli toplamda 52 
ili kapsayacak demiryolu pro-
jesinde dahi Giresun’un adının 
geçmemesi var olan iktidar ile 
iktidar temsilcilerinin sorgulan-
masına yeteceğini ifade etti.

Durmuş, Giresun’un res-
men üvey evlat muamelesine 
maruz kaldığını açıkladı. Son 
dönemde yaşanan limandaki 
gelişmelere rağmen Gire-
sun’un bir liman kenti olduğu-

nu, liman ile bütünleşen bir 
demiryolunu ağının bölgeye 
çok ciddi ekonomik güç katıp 
ticari hacmin artmasına yol 
açacağını vurguladı. Durmuş 
yapmış olduğu açıklamada Ti-
rebolu üzerinden geçecek olan 

demiryolunun 3 şehre direkt 
faydası olacağını ancak alınan 
karar ile Bayburt-Trabzon 
illerinin faydalanacağını belirtti. 
Ayrıca Erzurum-Rize arasına 
yapılmak istenen demiryolu 
projesine de dikkat çekerek, 

bu projelerin tamamen siyasi 
projeler olduğunu ifade eden 
Durmuş, maksimum faydadan 
ziyade siyasi lobilerin aldıkları 
kararı seyrettiklerini ifade etti. 

Ordu merkezde çevre yo-
lunun yeni etapları ihale edilip 
başlarken, Trabzon’da demir-
yolu projesi onaylanırken Gire-
sun Ak Parti Milletvekilleri’nin 
tek başlarına iktidar temsilcisi 
olarak şehrimize ulaştırma 
adına neyi kazandırdıklarını 
sordu. 20 Yılı aşkın süren De-
reli Eğribel Şebinkarahisar yol 
inşaatı ile Batlama vadisinde 
tamamlanmış 1.5 kilometrelik 
yolun bir başarı olamayaca-
ğını, şehrin gelişimi için mega 
projelere ihtiyaç duyduğunu 
ifade etti. Durmuş ayrıca asıl 
güzergahın Samsun-Sarp sınır 
kapısı arasında olması gerekti-
ğini, bölge insanının sahillerde 
yaşadığını ve şehirleşmenin 
sahil boyunca geliştiğini ifade 
ederek, Samsun’dan Sarp Sı-
nır Kapısı’na kadar yapılacak 
bir demiryolu projesi ile birlikte 
6 şehrin birbirine direkt bağla-
nıp hem ticari hem de ulaşım 
alanında çok ciddi katkılar 
sağlayacağını belirtti.

KESİCİOĞLU “GİRESUN ÜST KİMLİĞİMİZ İLE HER İŞİ BAŞARIRIZ“

HIZLI TREN iCiN ONERi VAR
geleneği yaşatılıyor
TDV Giresun Şubesi Osmanlı döne-
minden günümüze kadar gelen “diş 
kirası” geleneğini devam ettiriyor

Giresun İl Müftü-
lüğü ve Türkiye 

Diyanet Vakfı Giresun 
Şubesi iftarda üniversite 
öğrencilerini ağırladı.     

Türkiye Diyanet Vakfı 
Giresun Kadın Kolları 
organizesinde Seyyit 
Mehmet Paşa Kapu Ca-
mii Kur’an Kursu’nda iftar 
sofrası kuruldu.  

Ramazan ayının 
önemi hakkında yapılan 
konuşmanın ardından 
akşam ezanının okun-
masıyla birlikte tutulan 
oruçlar açıldı. İftar ye-

meğinin ardından davet-
li öğrencilere “diş kirası” 
hediyesi takdim edildi. 
Osmanlı döneminde 
iftarın ardından ev 
sahibinin, yemeğe gelen 
misafirlerine “diş kirası” 
ismi altında hediyeler 
sunduğu anımsatıldı.    

Teravih namazının 
kılınmasıyla tamamlanan 
programa TDV Giresun 
Kadın Kolları Başkanı Ni-
hal Kasap, İl Göç Koordi-
natörü Huriye Topşir, TDV 
gönüllüleri, vatandaşlar 
ve öğrenciler katıldı.

DiS KiRASI
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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

412 Nisan 
2022 Salı www.giresungundem.com

On bir ayın sultanı 
Ramazan ayında, 
aileleri ve öğrencileri 

evlerinde ziyaret eden Başkan 
Şenlikoğlu mübarek ayın güzel-
liğini hemşerileriyle paylaşıyor, 
çocuklara da oyuncak vererek 
sevindiriyor.

Ev ziyaretlerinin ardından her 
akşam farklı bir mahallede vatan-

daşlarla birlikte teravih namazını 
kılan Başkan Aytekin Şenlikoğlu, 
teravih sonrası çay sohbetlerin-
de de vatandaşlar ile hasbihal 
ediyor. Ramazan ayında aileler 
ile bir araya gelmeyi çok çok 
önemsediklerini belirten Başkan 
Şenlikoğlu: “Ramazan, güzellikle-
ri paylaşmak, hayatı paylaşmak, 
sofraları paylaşmak, hatıraları 

paylaşmak ve güzel hatıralar 
biriktirmektir. Vatandaşlarımızla 
iftar öncesi ve sonrası bir araya 
gelerek hasbihal edip ramazanın 
bereketini paylaşıyoruz” dedi. 

Vatandaşlarla gönül sof-
rasında buluşmaya gayret 
edeceklerini belirten Başkan 
Şenlikoğlu: “Ramazan ayı bo-
yunca şehrimizde ziyaretlerde 
bulunacağız. Ben tüm hem-
şehrilerimin ve İslam âleminin 
Ramazan-ı Şerif’ini tebrik 
ediyor, tuttukları oruçların ve 
edilen duaların kabul olmasını 
niyaz ediyorum. Adım atılmadık 
sokak, gönüllere dokunmadığı-
mız hane kalmayıncaya kadar 
durmak yok” şeklinde konuştu.

SOFRALARINA KONUK OLUYOR
BASKAN SENLiKOGLU iFTAR
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu Ramazan ayında iftar sofralarına konuk oluyor

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Nuri Bereket

Kazım Memiç
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Ali Okusal
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Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Önce uzaktan; 
Davul-trampet sesleri geliyor 

kulaklarına... 
Sonra ‘boru seslerini’ duyu-

yorsun... 
Gelen seslere doğru yakla-

şıyorsun; 
En önde bir öğrencinin elin-

deki süslenmiş ‘Asa’ ile arka-
sında yürüyen ‘Bando Takımı’ 
arkadaşlarını yönlendirdiğini 
görüyorsun... 

Yaptığı işi önceden iyi bilen 
öğrenciler;

Trampetin çubuğunu yanlış 
tutan acemiler! 

Kısacası; 
Kimi öğrenciler, davul ve 

trampet seslerini öne çıkarı-
yor... 

Kimi öğrenciler, acemilikle-
rini boru sesleriyle bastırmaya 
çalışıyor!

Kimileri;
Heyecanını saklamaya ça-

balarken eli-ayağına dolaşıyor!
Kimileri de;
Dışa vuran yürek sesle-

rini ‘boru-trampet’ seslerinin 
arasında saklayıp ritim tutmaya 
çabalıyor! 

Vesaire, vesaire... 
Bu devinimi kısaca özetleye-

cek olursak; 
Ne zaman bir yerde öğrenci-

lerin ‘Bando Takımını’ görsem... 
Ne zaman ki, uzaklardan bir 

‘Boru-Trampet’ sesleri duy-
sam... 

Birdenbire kendi öğrencilik 
yıllarım aklıma geliverir... 

Ve birdenbire ortaokul ve 
öğretmen okulları yıllarımı 
anımsarım..

Nasıl anımsamam; 
Üç yıl ortaokul ve iki yılda 

öğretmen okulu olmak üzere... 
Toplamda (5) beş yıl ‘Bando 

Takımında’ davulculuk yapmı-
şım... 

Yani bu heyecanı az-buçuk 
bende yaşamışım...

Öğretmen olunca; 
Çalıştığım birçok okulda 

bende ‘Bando Takımı’ çalıştır-
mışım.. 

Neyse... 
Daha fazla uzatmayalım... 
Küçük torunum Giresun 

Doğa Koleji-Ana Sınıfına 
gidiyor... 

Annesi bana; “Baba, Egeyi 
akşam okuldan sen alır mısın?” 
dedi.. 

Bende alabileceğimi söyle-
dim... 

Ve okula zamanından erken 
gittim... 

Okula yaklaştığımda; 
Uzaktan trampet ve boru 

sesleri duymaya başladım... 
Ve arabamı kenara çekip, 

biraz onların provaların seyret-
tim... 

Sonra ‘bando takımını’ ça-
lıştıran öğretmenlerle tanışmak 
istedim... 

Ve yarlarına yaklaşarak, 
önce kendimi tanıttıktan onlar-
da kendilerini tanıttılar... 

Bu disiplinli ‘bando takımını’ 
çalıştıran öğretmenlerin birisi 
aynı zamanda benim torunu-
mun da müzik öğretmeni olan; 
Selin Akşen Mutlu.. 

Diğer sorumlu öğretmenler 
ise; 

Beden Eğitimi Öğretmeni 
Cansu Angun ile Tolga Meli-
koğlu imiş... 

Ne yalan söyleyeyim; 
Doğa Koleji öğrenci ve 

öğretmenlerinin çok titiz bir 
şekilde ‘23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’ için 
yaptıkları bu titiz ve disiplinli bir 
şekilde yapılan ‘Bando Takımı-

nın’ provaları beni çok etkileri... 
Ve aynı zamanda da çok 

duygulandırdı... 
Ancak, izninin olursa... 
Bu araya günümüzde 

günden-güne bozulan eğitim 
sisteminden hareketle -geçmi-
şe yönelik- özeleştiri babında 
buraya özel bir not düşmek 
istiyorum... 

Şöyle ki; 
Bende eski bir eğitimci ve 68 

kuşağının içinde yer alan birisi 
olarak ‘Özel Okullara’ ve ‘Kolej’ 
tipi okullara karşı çıkanların 
arasındaydım... 

(Ki, hala aynı düşüncede-
yim) 

Ancak, günümüzdeki devlet 
okullarının eğitim-öğretim siste-
mini ölçü alırsak; (konu parası 
olanları kapsasa da) 

Gördüğüm ve tespit ettiğim 
kadarıyla; 

Özel kolejlerin eğitim-öğre-
tim anlayışı, devlet okulların-
dan kat-kat ileride... 

Örneğin, kimsenin yanlış 
anlamasını istemem... 

Üstelik kimsede -durumdan 
vazife çıkartıp-öküzün altında 

buzağı aramaya kalkmasın... 
(Üstelik bana inanmayanlar, 

bu okula gidip bizzat kendi 
gözleriyle görebilir) 

Okulun dış-alanlarında 
öğrencilerin gereksinimlerini 
karşılayacak sosyal tesisler ve 
modern donatılar olduğu gibi... 

Okulun iç mekanında da 
öğrencilerin her türlü sosyal ve 
kültürel gereksinimlerini sağla-
yacak salonlar ve üniteler var... 

Her bir koridorda ve geniş 
antrelerde; 

Devlet okullarının duvarlarına 
asmaya korkup ve çekindikleri 
ünlü edebiyatçıların ve sanat 
adamlarının fotoğraf ve biyogra-
fileri var... 

Her katın salonunda; 
Birbirinden farklı ve kompo-

zisyonla düzenlenmiş ‘Atatürk 
Köşeleri’ ve ‘Özdeyişlerle, fel-
sefi sözlerle’ süslenmiş’ köşeler 
ve panolar var... 

Kısacası; 
Çağın karanlık tünellerine 

girmek için değil... 
Çağa ayak uydurmak için 

bilimi ve bilimselliği öne çıkar-
mayı hedef almışsa bir eğitim 
kurumu... 

Ben nasıl hakkını teslim 
etmem o kurumun? 

Bu işi keşke devlet okulları 
yapsa da; 

Onunda hakkını teslim ede-
rek anlatsak... 

Her neyse... 
Konu başka yerlere dağıl-

madan en iyisi konu başlığına 

tekrar geri dönerek sonlandır-
mak... 

Özetlersek; 
Milli Bayramlarımızın her 

birisi bir kesime hitap etmek-
te olup ve biriside ‘kutlanası’ 
güzel bayramlar... 

Ancak nedendir bilmem; 
23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı bana -her 
nedense-daha çok anlamlı ve 
güzelmiş gibi geliyor... 

Kim bilir; 
Belki dünyada tek ‘Çocuk 

Bayramı’ olduğu içindir... 
Belki de ‘egemenliği’ padi-

şahlıktan, sultanlıktan kurtarıp 
ve millete teslim edildiği için 
önemsemişte olabilirim... 

Veya da;
1920’de yeni bir ülke kurmak 

için temeli atılan TBMM kuru-
luşunu kutlama mutluluğunu 
çocuklara verdiği için belleğim-
den silememiş ve günümüze 
kadar taşımışta olabilirim... 

Son söz;
23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramına daha iki 
hafta var... 

Umarım o gün hava çok 
güzel olurda... 

Çocuklarımız ‘kutlamak’ 
istedikleri ‘bayramlarını’ gönül-
lerinde doya doya kutlamanın 
sevincini yaşarlar... 

Hoş kalın.. 
Hoşça kalalım.. 
Sağlık ve esenlik içinde ola-

lım... Her günümüzü ‘bayram’ 
tadında yaşayalım...

BANDO PROVALARI BAŞLAMIŞ 
DEMEKKİ BAYRAM YAKLAŞMIŞ



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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On bir ayın sultanı 
Ramazan ayında, 
aileleri ve öğrencileri 

evlerinde ziyaret eden Başkan 
Şenlikoğlu mübarek ayın güzel-
liğini hemşerileriyle paylaşıyor, 
çocuklara da oyuncak vererek 
sevindiriyor.

Ev ziyaretlerinin ardından her 
akşam farklı bir mahallede vatan-

daşlarla birlikte teravih namazını 
kılan Başkan Aytekin Şenlikoğlu, 
teravih sonrası çay sohbetlerin-
de de vatandaşlar ile hasbihal 
ediyor. Ramazan ayında aileler 
ile bir araya gelmeyi çok çok 
önemsediklerini belirten Başkan 
Şenlikoğlu: “Ramazan, güzellikle-
ri paylaşmak, hayatı paylaşmak, 
sofraları paylaşmak, hatıraları 

paylaşmak ve güzel hatıralar 
biriktirmektir. Vatandaşlarımızla 
iftar öncesi ve sonrası bir araya 
gelerek hasbihal edip ramazanın 
bereketini paylaşıyoruz” dedi. 

Vatandaşlarla gönül sof-
rasında buluşmaya gayret 
edeceklerini belirten Başkan 
Şenlikoğlu: “Ramazan ayı bo-
yunca şehrimizde ziyaretlerde 
bulunacağız. Ben tüm hem-
şehrilerimin ve İslam âleminin 
Ramazan-ı Şerif’ini tebrik 
ediyor, tuttukları oruçların ve 
edilen duaların kabul olmasını 
niyaz ediyorum. Adım atılmadık 
sokak, gönüllere dokunmadığı-
mız hane kalmayıncaya kadar 
durmak yok” şeklinde konuştu.

SOFRALARINA KONUK OLUYOR
BASKAN SENLiKOGLU iFTAR
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu Ramazan ayında iftar sofralarına konuk oluyor

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Mustafa Kıran
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Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Önce uzaktan; 
Davul-trampet sesleri geliyor 

kulaklarına... 
Sonra ‘boru seslerini’ duyu-

yorsun... 
Gelen seslere doğru yakla-

şıyorsun; 
En önde bir öğrencinin elin-

deki süslenmiş ‘Asa’ ile arka-
sında yürüyen ‘Bando Takımı’ 
arkadaşlarını yönlendirdiğini 
görüyorsun... 

Yaptığı işi önceden iyi bilen 
öğrenciler;

Trampetin çubuğunu yanlış 
tutan acemiler! 

Kısacası; 
Kimi öğrenciler, davul ve 

trampet seslerini öne çıkarı-
yor... 

Kimi öğrenciler, acemilikle-
rini boru sesleriyle bastırmaya 
çalışıyor!

Kimileri;
Heyecanını saklamaya ça-

balarken eli-ayağına dolaşıyor!
Kimileri de;
Dışa vuran yürek sesle-

rini ‘boru-trampet’ seslerinin 
arasında saklayıp ritim tutmaya 
çabalıyor! 

Vesaire, vesaire... 
Bu devinimi kısaca özetleye-

cek olursak; 
Ne zaman bir yerde öğrenci-

lerin ‘Bando Takımını’ görsem... 
Ne zaman ki, uzaklardan bir 

‘Boru-Trampet’ sesleri duy-
sam... 

Birdenbire kendi öğrencilik 
yıllarım aklıma geliverir... 

Ve birdenbire ortaokul ve 
öğretmen okulları yıllarımı 
anımsarım..

Nasıl anımsamam; 
Üç yıl ortaokul ve iki yılda 

öğretmen okulu olmak üzere... 
Toplamda (5) beş yıl ‘Bando 

Takımında’ davulculuk yapmı-
şım... 

Yani bu heyecanı az-buçuk 
bende yaşamışım...

Öğretmen olunca; 
Çalıştığım birçok okulda 

bende ‘Bando Takımı’ çalıştır-
mışım.. 

Neyse... 
Daha fazla uzatmayalım... 
Küçük torunum Giresun 

Doğa Koleji-Ana Sınıfına 
gidiyor... 

Annesi bana; “Baba, Egeyi 
akşam okuldan sen alır mısın?” 
dedi.. 

Bende alabileceğimi söyle-
dim... 

Ve okula zamanından erken 
gittim... 

Okula yaklaştığımda; 
Uzaktan trampet ve boru 

sesleri duymaya başladım... 
Ve arabamı kenara çekip, 

biraz onların provaların seyret-
tim... 

Sonra ‘bando takımını’ ça-
lıştıran öğretmenlerle tanışmak 
istedim... 

Ve yarlarına yaklaşarak, 
önce kendimi tanıttıktan onlar-
da kendilerini tanıttılar... 

Bu disiplinli ‘bando takımını’ 
çalıştıran öğretmenlerin birisi 
aynı zamanda benim torunu-
mun da müzik öğretmeni olan; 
Selin Akşen Mutlu.. 

Diğer sorumlu öğretmenler 
ise; 

Beden Eğitimi Öğretmeni 
Cansu Angun ile Tolga Meli-
koğlu imiş... 

Ne yalan söyleyeyim; 
Doğa Koleji öğrenci ve 

öğretmenlerinin çok titiz bir 
şekilde ‘23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’ için 
yaptıkları bu titiz ve disiplinli bir 
şekilde yapılan ‘Bando Takımı-

nın’ provaları beni çok etkileri... 
Ve aynı zamanda da çok 

duygulandırdı... 
Ancak, izninin olursa... 
Bu araya günümüzde 

günden-güne bozulan eğitim 
sisteminden hareketle -geçmi-
şe yönelik- özeleştiri babında 
buraya özel bir not düşmek 
istiyorum... 

Şöyle ki; 
Bende eski bir eğitimci ve 68 

kuşağının içinde yer alan birisi 
olarak ‘Özel Okullara’ ve ‘Kolej’ 
tipi okullara karşı çıkanların 
arasındaydım... 

(Ki, hala aynı düşüncede-
yim) 

Ancak, günümüzdeki devlet 
okullarının eğitim-öğretim siste-
mini ölçü alırsak; (konu parası 
olanları kapsasa da) 

Gördüğüm ve tespit ettiğim 
kadarıyla; 

Özel kolejlerin eğitim-öğre-
tim anlayışı, devlet okulların-
dan kat-kat ileride... 

Örneğin, kimsenin yanlış 
anlamasını istemem... 

Üstelik kimsede -durumdan 
vazife çıkartıp-öküzün altında 

buzağı aramaya kalkmasın... 
(Üstelik bana inanmayanlar, 

bu okula gidip bizzat kendi 
gözleriyle görebilir) 

Okulun dış-alanlarında 
öğrencilerin gereksinimlerini 
karşılayacak sosyal tesisler ve 
modern donatılar olduğu gibi... 

Okulun iç mekanında da 
öğrencilerin her türlü sosyal ve 
kültürel gereksinimlerini sağla-
yacak salonlar ve üniteler var... 

Her bir koridorda ve geniş 
antrelerde; 

Devlet okullarının duvarlarına 
asmaya korkup ve çekindikleri 
ünlü edebiyatçıların ve sanat 
adamlarının fotoğraf ve biyogra-
fileri var... 

Her katın salonunda; 
Birbirinden farklı ve kompo-

zisyonla düzenlenmiş ‘Atatürk 
Köşeleri’ ve ‘Özdeyişlerle, fel-
sefi sözlerle’ süslenmiş’ köşeler 
ve panolar var... 

Kısacası; 
Çağın karanlık tünellerine 

girmek için değil... 
Çağa ayak uydurmak için 

bilimi ve bilimselliği öne çıkar-
mayı hedef almışsa bir eğitim 
kurumu... 

Ben nasıl hakkını teslim 
etmem o kurumun? 

Bu işi keşke devlet okulları 
yapsa da; 

Onunda hakkını teslim ede-
rek anlatsak... 

Her neyse... 
Konu başka yerlere dağıl-

madan en iyisi konu başlığına 

tekrar geri dönerek sonlandır-
mak... 

Özetlersek; 
Milli Bayramlarımızın her 

birisi bir kesime hitap etmek-
te olup ve biriside ‘kutlanası’ 
güzel bayramlar... 

Ancak nedendir bilmem; 
23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı bana -her 
nedense-daha çok anlamlı ve 
güzelmiş gibi geliyor... 

Kim bilir; 
Belki dünyada tek ‘Çocuk 

Bayramı’ olduğu içindir... 
Belki de ‘egemenliği’ padi-

şahlıktan, sultanlıktan kurtarıp 
ve millete teslim edildiği için 
önemsemişte olabilirim... 

Veya da;
1920’de yeni bir ülke kurmak 

için temeli atılan TBMM kuru-
luşunu kutlama mutluluğunu 
çocuklara verdiği için belleğim-
den silememiş ve günümüze 
kadar taşımışta olabilirim... 

Son söz;
23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramına daha iki 
hafta var... 

Umarım o gün hava çok 
güzel olurda... 

Çocuklarımız ‘kutlamak’ 
istedikleri ‘bayramlarını’ gönül-
lerinde doya doya kutlamanın 
sevincini yaşarlar... 

Hoş kalın.. 
Hoşça kalalım.. 
Sağlık ve esenlik içinde ola-

lım... Her günümüzü ‘bayram’ 
tadında yaşayalım...

BANDO PROVALARI BAŞLAMIŞ 
DEMEKKİ BAYRAM YAKLAŞMIŞ

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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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

ALTUNSUSPOR, 
Süper Yolunda: 4-1

Giresun Birinci Amatör 
Küme Futbol Liginde 

Sanayispor ile oynadığı 
play-off maçını 4-1 kazanan 
Tirebolu temsilcisi, haftaya 
Pirazizspor ile final maçı 
oynayacak ve bu maçı da 
kazandığı takdirde Süper 
Amatör Kümeye çıkacak…

Giresun Birinci Amatör 
Küme Futbol Liginde bu se-
zon yer aldığı C Grubunda 
ikinci sırayı alan ve play-
off’a kalan Tirebolu temsil-
cisi Altunsuspor, play-off’un 
ilk ayağında  Giresun’da 
Sanayispor ile oynadığı 
önemli maçı 4-1’lik skorla 
galip bitirerek, kura sonucu 
tur atlayan Pirazizspor ile fi-
nal oynamaya hak kazandı. 

Giresun 15 Temmuz 
Stadı’nda oynanan Altunsu-
Sanayispor maçında ilk ya-
rıyı 1-1’lik eşitlikle kapayan 
Sarı-Lacivertliler, ikinci ya-
rıda bulduğu gollerle farka 
gitti ve bu zorlu mücadeleyi 
4-1’lik skorla galip bitirdi.İki 
takım için de büyük önem 
taşıyan maça adeta golle 
başlayan Altunsu, daha 
birinci dakikada Diallo’nun 
vuruşuyla 1-0 öne geçer-
ken; bu golün santrasını 

yapan Sanayispor, ikinci 
dakikada Miraç’ın ayağın-
dan beraberliği yakaladı. 
Maçın ilk yarısında her iki 
takım da yakaladığı gollük 
fırsatları değerlendireme-
yince, ilk 45 dakika karşılıklı 
atılan gollerle 1-1 kapandı.
İkinci yarıda her iki takım da 
eşitliği bozmak ve finale çık-
mak için mücadele verdi. Bu 
yarıda bire süre gol olma-
yan maçta sonradan oyuna 
giren Muhammet Bektaş, 
takımını 2-1 öne geçiren 
golü attı. Bu golle daha da 
morallenen Altunsu, 80’nci 
dakikada Hüseyin Takır’ın 
golüyle farkı 2’ye çıkardı. 
Skor 3-1 olduktan sonra iyi-
ce rahatlayan Tirebolu tem-
silcisi, uzatma dakikalarında 
bir de penaltı kazandı, atışı 
kullanan tecrübeli oyuncu 
Yusuf Ziya, yaptığı şık vu-
ruşla maçın skorunu belirle-
yen isim oldu: 4-1. Böylece, 
play-off’un ilk ayağında 
rakibi Sanayispor’u saf dışı 
bırakan Altunsu, hafta sonu 
yine Giresun’da Pirazizspor 
ile final maçı oynayacak 
ve bu maçı kazanan taraf 
yeni sezonda Süper Amatör 
Kümede oynayacak. 

Yeni Malatyaspor 
Teknik Direktörü Cihat 
Arslan, kendi sahala-

rında kaybetmek istemedikleri 
bir maç olduğunu belirterek, “İlk 
korner gol oldu ve daha dik-
katli davranabilirdik sonra çok 
fiziksel olarak karşılık vermeye 
başladık birkaç pozisyon var. 

Direkten dönen pozisyon var 
en azından beraberliği yakala-
yabilirdik. Tabi ki alternatif an-
lamda eksiklerin olması da bizi 
sadece kulübede genç oyun-
cular var, hamle şansımız yok, 
bazı mevkilerde oyuncumuz 
olmadığı için. Geldiğimizden 
beri 5 oyuncu gitti, Dong, Meh-

di, Sadık, Mounir, Haddadi gitti. 
Bir takım için kolay değil tabi 
bu. Matematiksel olarak düştü-
nüz ne diyorsunuz diyorlar. 

Düşeceğiniz aşağı yuka-
rı belliydi, bizde diyoruz ki 
bu çocuklarla birlikte takı-
mın küme düşmesi değil de 
Malatyaspor’un uzun vadede 
yaşaması için buradayız, onun 
mücadelesini veriyoruz. Şu an 
oluşan tabloda sahaya çıkabi-
liyoruz, 11 kişi sahaya çıkıyor-
sak kendimizi şanslı görüyoruz, 
bu kolay değil hem psikolojik 
olarak hem de teknik olarak. 

Sadece teknik direktörlük 
yapmıyoruz burada, tesislerde 
hem psikolojik olarak da çocuk-
ları elimizde tutma adına biraz 
daha baba gibi abi gibi davran-
maya çalışıyoruz. Malatya’nın 
geleceği açısından mücadele-
mize devam etmemiz gereki-
yor. Ama şehrin da dinamikler 
vardır, Malatyasporu sahipsiz 
bırakmayacaklardır, şuan bir 
boşluk var ama inşallah bu 
boşluk da kısa sürede dolar. 
Fiziksel olarak değil de mental 
olarak tutmaya çalışıyoruz. 
Çünkü 2-3 futbolcu daha var 
gidebilir. Yani biz işin fiziksel 
tarafı değil de işin psikolojisi 

tarafındayız. Çok fazla kiralık 
oyuncu var. 

Çok genç oyuncu var, Ben 
Malatyaspor’un ligden düştü 
ama gelecek olarak futbolcu 
havuzu konusunda geleceği 
karanlık değil. İçeride de gide-
cek oyuncuları durdurabilirsek 
seneye bir sıkıntı yaşama-
dan yolumuza devam ederiz. 
Biz oluruz başkası olur ama 
müdahale acil yapılması lazım, 
hasta komaya girerse dönüşü 
zor olur. Ben karar almadım 
düşünmüyorum, futbolcular 
bizi terk etmeyi düşünmedikçe 
bende onları terk etmeyece-
ğim. Tüm personelle kader 
birliği yaptım. Bunu duygusal 
olarak değil gerçek olarak 
söylüyorum. Malatyaspor’u sa-
hada temsil etme derdindeyiz 
çok zor maçlar oynayacağız 
Galatasaray Konya, Alanya 
bizim çok üst segmentteki 
takımlar. Burada çocukların 
tek başına sırtlayacağı bir şey 
değil, biraz daha destek lazım. 
En azından psikolojik olarak 
ama 4-5 oyuncu daha gider 
sahaya çıkacak oyuncu kal-
mazsa bizim de teknik direktör 
olarak yapacağımız şeyler 
sınırlı” diye konuştu.

ARSLAN ‘MALATYASPOR
KOMAYA GiRMEMELi’

Giresun Süper Amatör Fut-
bol Liginde bu sezon he-

defini yüksek tutan ve şampiyon-
luk için yola çıkan Tireboluspor, 
sezonun bitimine bir hafta kala 
kendi evinde oynadığı Espiyespor 
maçını 2-0 kazanırken; şampiyon-
luk sevinci yaşadı. 

Tirebolu İlçe Stadı’ndaki tarihi 
maça büyük ilgi gösteren Tire-
bolulu ve Espiyeli sporseverler, 
90 dakika boyunca çılgınca 
takımlarını desteklediler. Sonu-

ca ikinci yarıda giden ev sahibi 
takıma şampiyonluk yolunda 3 
puan getiren goller Çetin Akde-
niz ve Burhan Nebioğlu’ndan 
geldi. Maçı Tirebolu Kaymakamı 
Dr. Muhammed Lütfi Kotan ile 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan 
Bulut, Giresun ASKF Başkanı 
Sinan Işık ve Futbol İl Temsilcisi 
Mustafa Kasap‘ta izledi.Bu arada, 
Tireboluspor’a yaptıkları maddi ve 
manevi desteklerle ön plana çıkan 
Belediye Başkan Yardımcıları Ka-

zım Tarakçı ile Temel Cırıt, Espi-
yespor ile oynanan maç öncesi ve 
maç esnasında Mavi-Beyazlı ca-
mianın başarısı için büyük emek 
sarf ederlerken; maç sonunda da 
futbolcuları ve teknik heyeti tebrik 
ederek, akşamleyin de Doğancı 
Köyündeki Emrah Usta Et-Mangal 
Tesisleri‘nde kulübe topluca iftar 
yemeği verdiler.

Süper Amatörde yılın maçı 
olarak bakılan Tirebolu-Espiye 
mücadelesinde oyunun mutlak 
hakimi olan ev sahibi Tirebolus-
por, ilk yarıda yakaladığı gollük 
pozisyonları değerlendiremez-
ken; 38’nci dakikada Burhan 
Nebioğlu’nun sağ kanattan 
taşıyıp arka direğe çıkardığı 
topu yakın mesafeden auta atan 
Mert Can Kuru, ilk 45 dakikanın 
golsüz kapanmasına neden oldu. 

Oyunun ikinci yarısına fırtına gibi 
giren ve maç başlar başlamaz ra-
kip kaleye yüklenen Tireboluspor, 
47’nci dakikada geliştirdiği atakta 
Çetin Akdeniz’in füzesiyle 1-0 
öne geçti. Bu gol takımı ve tribün-
leri dolduran seyircileri daha da 
coştururken; sahada tempolu bir 
mücadele ortaya çıktı ve her iki 
takım da kora kor oyun oynama-
ya başladı. Konuk takım Espiyes-
por, beraberlik golü peşinde ko-
şarken; ev sahibi Tireboluspor’da 
seyircisinin yoğun desteğiyle 
ikinci golü atıp rahatlama peşin-
deydi. Nitekim karşılaşmanın 
73’ncü dakikasında organize bir 
atak geliştiren Tireboluspor, ilk 
golün kahramanı Çetin Akdeniz’in 
asistinde golcü oyuncusu Burhan 
Nebioğlu’nun golüyle tribünleri 
bir kez daha ayağa kaldırdı ve 
skoru 2-0 yaptı. Bundan sonraki 
dakikalarda tansiyonu daha da 
artan oyunda bol bol kart çıka-
rılırken; Tireboluspor’da uzatma 
dakikalarında Emrah Aslan çift 
sarı karttan kırmızı kartla oyun 
dışı oldu ve bu önemli karşılaşma 
Tireboluspor’un zaferiyle sona 
erdi.Espiye galibiyetiyle tekrar 
liderliğe yükselen ve puanını 35’e 
çıkaran Tireboluspor, son haftada 
Bulancak’ta İhsaniyespor ile 
yapacağı maçla sezonu tamam-
layacak ve bu maçı kazanması 
halinde şampiyonluğunu resmen 
ilan edecek. 

(Mahmut BORA/Tirebolu 
Ekspres-TİREBOLU)

Tirebolu’da Şampiyonluk Bayramı!
Giresun Süper Amatör Kümede bitime bir hafta kala Espiyespor’u 2-0 yenen ve şampiyonluk yo-
lunda büyük avantaj yakalayan Tireboluspor’da, maç sonrası adeta bayram coşkusu yaşandı…

HAKEMLER: Ertuğrul Yılmaz 3, Onur Tatar 3, Umut Türkeş 3.
TİREBOLUSPOR: Ahmet 3 – H. İbrahim 2, Hasan 3, Erdoğan 4, A. Hasan 3 – Emrah 

Arslan 2, Numan 3 (Kemal 2), Çetin 4, Ahmet Acar 3 (Batuhan 2) – Burhan Nebioğlu 3.
ESPİYESPOR: Ahmet 2 – Temel Bekçi 1 (Celil 2), Tolunay 2, Oğun 2, Engin 2 (Eren 

Yılmaz 1) – Eren Çolak 2, Yusuf 2, Ertuğrul 2, Onur 2, M. Çayan 2 – Mustafa 1.
SARI KARTLAR: A. Acar, Emrah Aslan, Çetin ve Burhan (Tirebolu); Engin, Yusuf, T. 

Bekçi ve Eren (Espiye).
KIRMIZI KART: Emrah Aslan (Dk. 90+3 Tireboluspor).
GOLLER: Dk. 47 Çetin Akdeniz, dk. 73 Burhan Nebioğlu (Tireboluspor: 2 – Espi-

yespor: 0).

2-0



GÜNDEM
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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: 612 Nisan 2022 Salı

 

 

 

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: 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

Welinton, 
Giresunspor 

deplasmanında 
oynayamayacak
Spor Toto Süper 

Lig’in 32. haf-
tasında Alanyaspor’u 
konuk eden Beşiktaş’ta 
Brezilyalı savunmacı 
Welinton, ikinci yarının 
hemen başında gördüğü 
sarı kartla cezalı duruma 
düştü. Bu sezonki 8. sarı 
kartını gören ve ilk olarak 
16. haftadaki Kayse-
rispor karşılaş-
masında sarı kart 
cezası nedeniyle 
forma giyeme-
yen Welinton, bu 
hafta Giresunspor 
deplasmanında 
da takımını yalnız 
bırakacak. 

25. haftada 
Adana Demirspor 

deplasmanında, 26. 
haftada Altay karşılaş-
masında ve 27. haftada 
Sivasspor deplasmanın-
da üst üste gördüğü sarı 
kartlarla sınırda olan 
Welinton, Alanyaspor 
karşısında gördüğü sarı 
kartla, bu sezon ikinci 
kez sarı kart cezalısı 
durumuna düştü.

GZT Giresunspor, Spor 
Toto Süper Lig’in 32. 
haftasında deplasman-

da karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 
1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın 
ardından Giresunspor Teknik 
Direktörü Hakan Keleş basın top-
lantısında açıklamalarda bulundu. 
Keleş, matematiksel olarak küme 
düşen Yeni Malatyaspor’a geçmiş 
olsun dileklerini dileterek, “Güçlü 
bir camia, İnşallah en yakın za-
manda tekrar lige gelirler” dedi.

“Bu kadar pozisyon 
veren bir takım değiliz”

Karşılaşmayı kazanmak 
isteyen taraf olduklarını belir-
ten Hakan Keleş, “Bugün kötü 
oynayarak kazandık, rakibe 
bu kadar çok pozisyon verme-
memiz gerekiyordu. Kırılma 
anları vardı, 2-0 öne geçseydik, 
rakibin direncini kırabilirdik ama 
onu yakalayamadık. Pozisyon-
lar verdik, biz bu kadar pozisyon 
veren bir takım değiliz. Oyun 
olarak çok iyi oynadığımızı 
düşünmüyorum ama kazanılan 
3 puan bizim için çok değerli. 
Ama bu zor günlere rağmen 

oyuncularımız fedakarlıklar ya-
parak bugünlere kadar geldiler” 
değerlendirmesini yaptı.

“Beşiktaş maçını kazana-
rak rahatlamak istiyoruz”

Deneyimli çalıştırıcı, ligde 39 
puana çıktıklarını hatırlatarak, 
“Oyuncularıma güveniyorum 
ligde kalma hedefimiz vardı. İn-
şallah önümüzde Beşiktaş maçı 
var ona hazırlanacağız. Orada 
da iyi bir sonuç alırsak biz de 
matematiksel olarak rahatlamak 
istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Oyuncularım ellerinden 
gelen her şeyi yapıyor”

Ligin son haftalarına ka-
dar mücadelelerinin devam 
edeceğinin altını çizen Keleş, 
“Biz kredimizi çok kullanmak 
istemiyoruz daha da artırmak 
istiyoruz. Biz de zor oyuncu 
kaybediyoruz, sıkıntılar yaşıyo-
ruz ama ona rağmen oyuncu-
larım ellerinden gelen her şeyi 
yapıyor, bizi bu zamana kadar 
mahcup etmediler. İnşallah lig 
sonunda da mahcup etmeye-
cekler” şeklinde konuştu.

SUPER LiG’E 
TUTUNDUK
Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan alarak 
ligde kalma adına önemli bir avantaj sağlayan 
GZT Giresunspor’da teknik direktör Hakan 
Keleş, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş 
karşılaşmasını kazanarak matematiksel olarak 
rahatlamak istediklerini söyledi

Yeni Malatyaspor ile GZT 
Giresunspor ligdeki 

sekizinci randevularına hafta 
sonu çıktılar.

İki takım arasında  daha 
önce  oynanan yedi maçın 
üçünde Giresunspor, ikisinde 
ise Yeni Malatyaspor sevindi. 
İki mücadelede ise eşitlik vardı. 

Malatya’da oynadığı son iki 
maçta sahadan bir beraberlik 
bir de yenilgi ile ayrılan Çota-
naklar bu kez 3 puana sahip 
olarak ligde kalma yolunda 
önemli bir adım attı.

8. Randevu Çotanakların
Giresunspor maçı öncesi, Yeni 

Malatyasporlu oyuncular, pan-
kart açarak Türk Polis Teşkilatı’nın 177. 
kuruluş yıl dönümü kutladı.

Yeni Malatyasporlu futbolcuların bu 
anlamlı organizasyonuna ise Malatya İl 
Emniyet Müdürlüğü’nün resmi sos-
yal medya hesaplarından “Türk Polis 
Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümünü 
kutlayan Yeni Malatyaspor’a başarılar 
dileriz” paylaşımıyla cevap verildi.

Polis Teşkilatı Unutulmadı


