
Sayı: 5859Sayfa: 1 Yıl: 18 Fiyatı: 75 Kuruş

Giresun  Trabzon Sahil Yolu
Dereli Kavşağı No: 1 

GİRESUN

EPosta: 
bereket.gubre@hotmail.com 

SANAYi TiCARET LiMiTE ŞiRKETi
BEREKET iNSAAT

GÜNDEM
GiRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI
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GİRESUN BELEDİYE 
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DEPREME NASIL 
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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI
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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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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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kulağımız 
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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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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Palyatif Bakım

ÖNCE BERABER 
YÜRÜYORLAR 

BİRLİKTE ŞARKI 
SÖYLÜYORLAR 
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HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 
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MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
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BİR MİLLETİN 
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HOCALI
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GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN
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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.
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YOK MU?..
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(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

(Yazısı Sayfa 2’de)

HAYATIMIZA 
YENİ SAYFA 

AÇMANIN BEDELİ

YILMAZ’DAN DEViR VE
SATISLARA SERT TEPKi

Giresun Özel İdare’ye ait arsa veya malların hangi kanununa 
göre Giresun Belediyesi’ne devredildiğini soran Yılmaz, “Eski 

Genel Sekreter bu yüzden görevden alınmadı mı?” diye sordu.

Giresun İl Genel 
Meclisi CHP 
Grupbaşkanvekili 

Mehmet Yılmaz köylünün malı 
ve mülkünün satışına karşı 
olduklarını söyledi.

İl Genel Meclisi’nde söz 
alan Yılmaz, “Geçtiğimiz ay 
CHP Grubu olarak  bir sözlü 
soru önergesi ile  gündeme 
taşıdığımız “Zeytinlik Proje-
si” kapsamında onarım ve 
restorasyon ile  bir Milletvekili 
Danışmanına kıyak geçilmesi  
dahil 5 sorumuza   idarenin 
yanıtını beklediğimizi  ifade 
etmek isterim. Diğer taraf-
tan yine daha önce vermiş 

olduğumuz Dereli Yaylacık, 
Eğrianbar ve diğer köylerde-
ki madencilik faaliyetleri ile 
ilgili soru önergemizin yanıtı 
olarak, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünden yapılacak su-
numun bu ay gerçekleşmesini 
umut ediyoruz.”dedi

Yılmaz şöyle konuştu, 
“Yine çok iyi biliyorsunuz, bu 
mecliste en çok karşı oldu-
ğumuz ve ret oyu verdiğimiz 
konular, İl Özel İdaremizin 
dolayısı ile köylümüzün 
malının mülkünün satışı, 
becayişi ile yine bazı yatırım-
ların   Giresun Belediyesi’ne 
bedelsiz devredilmesi olmuş-

tur. Özellikle dolgu alanlarına 
yapılan Özel idare yatırımları-
nın  Belediye’ye devir konusu 
ile ilgili Meclis Başkanımızın, 
CHP Grubunun hizmete karşı 
olduğu yönündeki basın açık-
lamasını tebessümle okuduk.

n 2’DE

GİSİAD Başkanı Gezmiş yap-
tığı yazılı basın açıklama-

sında, Türkiye’de daha önce 1990, 
1994, 2000, 2001, 2008 yıllarında 
da ekonomik krizler yaşandığını, 
ama hiçbirinin içinde bulunulan 
ekonomik kriz kadar tahribat yarat-
madığının altını çizdi. n 4’TE

‘Türkiye gelmiş geçmiş en büyük 
ekonomik krizini yaşamaktadır’
Giresun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Gez-

miş, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük ekonomik krizin içerisinde olduğunu ifade etti.

Sayder, TÜİK veri-
lerini de eleştirdi. 

Sayder, TÜİK tarafından 
açıklanan ısmarlama 
enflasyon oranının me-
mur ve emekli aylıkları-
nın beşte birinden fazla-

sını erittiğini öne sürdü. 
Sayder, bu nedenle ek 
zammın ve enflasyon 
farklarında eşel-mobil 
sitemine geçilmesinin 
zorunlu hale geldiğini 
söyledi.              n 2’DE

SAYDER’DEN CAGRI...
BASK Giresun İl Temsilcisi Cengiz SAYDER, 

çalışanların enflasyon altında ezildiğini söyledi

Keşap Belediyesi 
Nisan Ayı Meclis 

Toplantısı Yapıldı
n SAYFA 2’DE

Ömer Duman’dan destek istediler ve Ankara’ya da dertlerini taşıyacaklarını söylediler

BU SESi DUYAN YOK MU?
İlimizde “ENGELSİZ YAŞAM 

PLATFORMU” adı altında 
faaliyet gösteren engelli aileleri 
Yeniden Refah Partisi Giresun 
il başkanı Ömer Dumanı ziyaret 
ettiler. Başta ENGELSİZ YAŞAM 
MERKEZİ sorunu olmak üzere 
birtakım sorunlarını il başkanıyla 
paylaşan aileler bir an önce Gi-
resun il merkezinde ENGELSİZ 
YAŞAM MERKEZİ açılmasını 
istediler. n SAYFA 3’TE

Giresun Deniz Yıldızı 
Derneği Başkanı Cum-
hur Karahasan, Rama-

zan öncesi il genelinde yaklaşık 
350 TL’lik gıda yardımı yaptıkla-
rını söyledi. Dün, derneğin 2 üst 
düzey yöneticisi Ferhat Deniz ve 
Eyüp Çiftçi ile birlikte ortak basın 
toplantısı düzenleyen Karahasan, 
Deniz Yıldızı Derneği’nin insanlar 
arasında bir köprü görevi görerek 
önemli hizmetler yaptığını söyledi

Derneğe sahip çıkan herkese 
ayrı ayrı teşekkür eden Karaha-
san oldukça şeffaf yönetildiklerini 
ifade ederek önemli mesajlar 
verdi. Karahasan, “Tüm yöneti-
ci arkadaşlarımıza da ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Burada 
herkes canla başla çalışıyor. Biz 
Giresun’da bir köy kadar yeni ev 
yaptık. Bir o kadarını da tamir et-

tik. 17 yılda bu işlere imza atmak 
kolay değil” dedi.

Derneğin efsanelerinden 
Ferhat Deniz ise sistemin nasıl 
işlediğini basın mensuplarıyla ay-
rıntılı şekilde paylaştı. Deniz, “Her 
ilçede yerli marketlerle çalışıyoruz. 
Sermaye il dışına çıkmıyor. Kişi 
başı 1000 TL’lik gıda fişini Rama-

zan öncesi ailelere ulaştırdık”dedi. 
Derneğin emektarlarından Eyüp 
çiftçi ise çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Çiftçi, “Biz dar gelirli tüm 
insanlarımıza gücümüz ölçüsün-
de el atıyoruz. Bu derneğe sahip 
çıkılması lazım. Bu ilde böyle bir 
dernek örneği daha yok” dedi. 

Haber: Mustafa Cici

‘17 YILDA 1 KOY
KADAR EV YAPTIK’
Giresun Deniz Yıldızı Derneği Başkanı Karahasan, Başkan yardımcısı Eyüp Çiftçi ve derneğin bel kemiği Ferhat 

Deniz, Ramazan öncesi yaklaşık 300-350 bin TL civarında gıda yardımında bulunulduğunu açıkladı

TDV KADIN KOLLARI
iZ BIRAKIYOR n

 3
’T

E



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

26 Nisan 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

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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HAYATIMIZA YENİ SAYFA 
AÇMANIN BEDELİ

Elbette hayatımıza yeni bir 
sayfa açarken bu sayfanın 
bir bedeli olacak bir zahmeti 
olacak bir meşakkati ola-
cak öyle kolay yeni sayfalar 
açılmaz. Çünkü yeni sayfalar 
geçmiş dönemdeki mutluluk-
ları yaşamış olduğunuz hayat 
hikayenizi de ki o güzel anları 
beğenmediğiniz o kabul etme-
diğiniz zamanları. Yeni bir 
sayfada eskiyi unutmak yeni 
yaşama anlarına yer vermek-
le olabilir. Ama yeni sayfalar 
her zaman tıkanmış bir yolu 
açmak için en doğru bir ter-
cihtir, dolayısıyla tıpkı bir mola 
gibi insan üstünde oldukça et-
kisi olacaktır mutlaka denen-
melidir. Geriye dönük bütün 
yaşanmışlar üstüne daha iyi 
olması için yeni sayfalara tabii 
ki ihtiyaç var. 

Yeni sayfayı açarken daha 
oturup geriye dönük hikayele-
rimizin üstüne en güzel koya-
bileceğimiz huzuru mutluluğu, 
birliği beraberliği pekiştirmek 
açısından olabildiği kadar 
yeni sayfaların başlıklarını en 
güzel şekilde atmalıyız atmak 
lazımdır. Yeni sayfamızda 
yazabileceğimiz hikayemiz 
mutlaka önceki yıllara ışık 
olacak geleceği karanlıktan 
kurtaracak bir hamle olmalı.

Çünkü Kriz yönetimi birey-
sel ailevi toplumsal işlerde 
en güzel yönetim şeklidir.. 
Bu sürece yeni sayfaları 
yeni umutları yeni hedefleri 
mutlaka müzakere istişare 
gibi kılavuzlarla yol almalıyız. 
Müzakere ve istişare yaptığı-
mız her konu üzerinde önemli 
katkısı etkisi olacağına dair 
bir oluşum mekanizmasıdır. 
Biz insanoğlu çevremizde ve 
kendi hayatımızdaki en kötü 
yaşadığımız hikayeleri her 
gün okumaya çalışıyoruz. 
Oysa yaşadığımız en güzel 

hikayeleri okusaydık kötü 
olan hikayeler aklımıza bile 
gelmezdi mutlaka yeni say-
falarda yaşamış olduğumuz 
kötü hikayelerimizi değil iyi 
hikayelerimizin daha güzelini 
yazabilmek için açmalıyız. 
Öyle kolay unutulmayacak 
anılarımız. Elbette vardır. 
Bizi mutlu edebilen, Şafak 
vaktimiz vardır. Bizi huzura 
kavuşturan mektuplarımız 
telgraflarımız telefonlarımız 
habercilerimiz bize müjde 
vermek için sabırsızlıkla 
bekleyen dostlarımız vardır. 
Hikayemizin başlığı önemlidir. 

Yeni sayfa yeni umutla-
rın daha büyük bir hedefin 
altyapısı ve temel olmalıdır. 
Önceki denediğimiz yeni 
sayfalarımıza bir yenisini 
beklerken her vakit daha iyi 
bir yolculuğu, gönül taşlığı 
temel kültür ahlakını kesinlik-
le sayfamızın özüne indirme-
liyiz. Hayatın önemi ne vurgu 
yapmalıyız. Varlıklarımızı 
paylaşabilecek yeni sayfala-
ra ihtiyacımız var. 

Kendi başımıza bireysel 
üretebileceğimiz yeni say-
falar sadece kendimize dair 
ailemizi çevremizi toplumu-
muzu yönetebilecek yeni 
sayfalar mutlaka bilgiye bilime 
ilime özüne temel atılmalıdır. 
Aceleci bir yeni sayfa açma-
mız bize bir önceki yaptığımız 
hataları yenileyeceği gibi 
daha da keşfi edemeyece-
ğimiz bir takım sıkıntıları da 
aşamayacağımız bir takım so-
runları da getirebilir. O yüzden 
tedbirli olmak her türlü tehlike-
ye iyi zırhlı tedbirli olmalıyız. 
Özellikle yeni sayfalarımızın 
başlığı. Bir önceki başlama-
sından daha vizyonlu daha 
kapsamlı bir başlık olması 
gerekir. Hedefi belirlemesi 
açısından önemlidir.

YILMAZ’DAN DEViR VE
SATISLARA SERT TEPKi
Giresun Özel İdare’ye ait arsa veya malların hangi kanununa göre Giresun Belediyesi’ne devre-

dildiğini soran Yılmaz, “Eski Genel sekreter bu yüzden Görevden alınmadı mı?” diye sordu.

Değerli arkadaşlar, 
dolgu alanlarına yatırım 
yapamayacağımızı biz 

söylemiyoruz.    5302 sayılı İl Özel 
İdaresi kanununun 6.maddesinin b 
fıkrası söylüyor .Belediye sınırları 
içine bu hizmetleri yapamayacağı-
mızı. Yine 13.07.2020 tarihli İçişleri 
Bakanlığı Teftiş Raporu söylüyor. 
Bakın ne söylüyor sayfa:66 ve 67 
de.  ” Merkezi İdare veya Giresun 
Belediyesi tarafından yapılması 
gereken bazı hizmetler idarece 

çok masraf edilerek yapılmış ve 
bunlar hiç bedel alınmadan da 
Giresun Belediyesine devredilmiş-
tir .Giresun Belediyesi sorumluluk 
alanında bulunan (Teyyaredüzü 
Gençlik Merkezi yaklaşık zama-
nında 5.6 Milyon TL harcanarak),-
Hacı Hüseyin Mahallesinde(15 
Temmuz Parkı Gençlik Merkezi 
10 Milyon TL.) ile Gemilerçekeği 
mevkii (Botanik Bahçe 6 Milyon 
TL. harcanarak)olmak üzere top-
lam (3) adet Gençlik Merkezi, Spor 

Alanı gibi rekreasyon alanının 
(tamamen İl Özel İdare kaynak ve 
imkanları ile toplamda zamanında 
25 Milyon TL. harcama ve masraf 
yapılarak) hizmete sunulmuş 
akabinde de 2020 yılında söz 
konusu bu üç yer de Giresun Be-
lediyesi’ne bedelsiz olarak tahsis 
edilerek devredilmiştir.” diyor. 

Yine 14.09.2020 tarihli İçİşleri 
Bakanı Süleyman Soylu imzalı 
,eski Genel Sekreteri görevden 
alma gerekçelerinin 5. Maddesi 

de şöyle  söylüyor: “Merkezi 
İdare veya belediye tarafından 
yapılması gereken bazı yatı-
rımların Özel İdare tarafından 
gerçekleştirilerek, hiçbir bedel 
almadan devredildiği tespitleri-
ne yer verilmektedir.” Maalesef 
bugün de devam ettirilen satış 
furyası ,geçmişte siyasilerin ku-
ruma yaptırdıkları, üzerine afiyet 
olmayan bu hoyrat yatırımların 
ve işlerin  faturasıdır.”

Haber: Osman Yılmaz

YITIK...
Sultan Selim Mahallesi, Osman Ağa caddesi, No:16 

merkez Giresun adresinde faaliyetini gösteren ve Giresun 
vergi Dairesi vergi numarası 5890072453 olan Köşem 

Tarım ürünleri GIDASAN. Dış Tic. Ltd. ŞTİ.’ne ait ortaklar 
pay defterimizi kaybettik .       Hükümsüzdür

SAYDER’DEN CAGRI... BASK Giresun İl Temsilcisi Cengiz 
SAYDER, çalışanların enflasyon 

altında ezildiğini söyledi

SAYDER, basın açıklama-
sında şu hususlara yer 

verdi: “TÜİK tarafından açıklanan 
ısmarlama rakamlara göre, Mart 
ayında enflasyon (TÜFE)  % 5.46 
artmıştır. 2022 yılının ilk üç ayında-
ki (Ocak-Şubat-Mart) TÜFE artışı 
ise kümülatif  % 22.81’dir. 

Bağımsız araştırma grubu olan 
ENAGRUP (Enflasyon Araştırma 
Grubu)’a göre Şubat ayı enflas-
yonu  % 11.93, Aralık ayına göre 
yılın ilk üç aylık enflasyonu ise % 
35.7’dir.

MEMUR VE EMEKLI % 15.31 
ALACAKLI

2022 yılının ilk üç ayında; yılın 
ilk altı ayı için verilen % 7.5 ora-
nındaki artışın üç katından fazlası 
erimiş,  memur ve emeklileri % 
15.31 alacaklı hale gelmiştir.

Açıklanan bu oran vatandaşın 
günlük hayatta bizzat yaşadığı, 
eşine ve çocuklarına ve varsa di-
ğer aile fertlerine karşı mahcup ve 
çaresiz kaldığı gerçek enflasyonu 
değil TÜİK’in açıkladığı ısmarlama 
enflasyonu göstermektedir.

Türk-İş’e göre 4 kişilik bir ailenin 
açlık sınırı Mart ayı için 4928 TL; 
yoksulluk sınırı ise 16.052 TL’ye 
yükselmiştir.

Asgari ücret 4.253,40 TL, bekâr 
bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 
ise 6.474 TL’dir.

Cumhurbaşkanlığı verilerine 
ortalama emekli aylıkları 2.566,20 
TL ile 4.674,40 TL arasında değiş-
mektedir. 

Bu durumda emeklilerin tama-
mına yakını açlık sınırı altında 
aylık almaktadır. 

Memurların tamamına yakını 
ise yoksulluk sınırı altında aylık 
almaktadır. Bu durumda memur ve 
emeklilerinin aile sorumluluklarını 
yerine getirebilmeleri mümkün 
değildir.

SOSYAL DEVLETİ GÖREVE 
ÇAĞIRIYORUZ

Açıklanan resmi ve gayrı resmi 
rakamlar vatandaşların gerçek 
hayatta karşılaştıkları geçim 
sorununun büyüklüğünü yeterince 
açıklamaktadır.

Her ay değil her an temel tüke-
tim maddelerinin fiyatları artmakta, 
buna karşılık satın alma gücünü 
kaybeden memur ve emekli 6 ay 
beklemek zorunda kalmaktadır.

Hükumet piyasada yaptığı gün-
cellemeleri memur ve emekli aylık-
larına da yapmalı, birikmiş enflas-
yon kayıpları EK DÜZENLEME ile 
ödenmeli, enflasyon kayıpları aylık 

(eşel-mobil) karşılanmalıdır.
Sözde yetkili sendikalar sosyal 

medyada muhatabı bile belli 
olmayan açıklamalarla üyelerinin 
ve memurların geçim sorununu 
geçiştirmekte,  yetkiyi kötüye kul-
lanmaktadır.

Sorun yetkili sendikaların insafı-
na bırakılacak kadar basit değildir.

Mart ayında toplanması ge-
reken Kamu Personeli Danışma 
Kurulu, tek maddelik “enflasyon 
kayıplarının karşılanması” gündemi 
ile acilen toplanmalı ve Ek Düzen-
leme hayata geçirilmelidir.

Unutmayalım ki, karşılaştığımız 
sorun, toplu sözleşme masasın-
daki toplu peşkeşin günümüze 
yansımadır. 

Memur ve emekliler merdive-
naltı toplu sözleşme ile kendilerini 
açlığa ve yoksulluğa mahkum 
edenlerden hesap sormalı, yetkiyi 
kötüye kullananlar bunun bedelini 
ödemelidir.

BASK/AR-GE Birimi tarafından 
yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in 
açıkladığı Mart ayı enflasyon ora-
nına göre (aile yardımı hariç) bazı 
unvanlardaki memurların aylıkla-
rındaki erimenin özeti şudur:

12/1 derece ve kadrodaki bir 
hizmetlinin Ocak ayında yılın ilk altı 
ayı için yapılan % 7,5 oranı kar-
şılığı 325,34 TL’lik artışın tamamı 
erimiş, dönemin bitmesine 3 ay 
kala 970,36 TL enflasyon alacağı 
doğmuştur.

Aynı şekilde; 
- 9/1 derece ve kadrodaki bir 

memurun doğan alacağı 1.039,85 
TL,

- 7/1 derece ve kadrodaki 
bir öğretmenin doğan alacağı 
1.179,29 TL,

-  8/3 derece ve kadrodaki bir 
pratisyen doktorun doğan alacağı 
1.700,63 TL,,

- 12/3 derece ve kadrodaki 
bir hemşirenin doğan alacağı 
1.140,91 TL,

- 12/3 derece ve kadrodaki 
bir teknisyenin doğan alacağı 
1.090,33 TL,

- 1/4 derece ve kadrodaki bir 
mühendisin (büro) doğan alacağı 
1.806,38 TL’dir.

Hülasa tüm unvanlardaki kamu 
görevlilerinin aylıklarına Ocak 
ayında yılın ilk altı ayı için yapılan 
% 7,5’lik sefalet artışı dönemin 
bitmesine 3 ay kala tamamen 
erimiş ve bu oranını iki katından 
fazla, % 15.31  enflasyon alacağı 
doğmuştur. 

Dönemin bitmesine 3 ay kala 
memurlar ve emeklilerinin bu şart-
larda hayatlarını sağlıklı sürdürme 
imkanı kalmadığı gibi, bu kayıpları 

sineye çekerek açlık ve yoksullukla 
birlikte yaşamaya devam etmeleri 
mümkün değildir..

Haber: Osman Yılmaz

RAMAZANI YAŞAMAK
Bir heyecan bir telâş, ramazanı beklerken ,
Endişe etme, korkma, Rabbin gönlünde varken 
Huzurlu bir ramazan, riyasız bir ibadet ,
Eller arşa kalkıyor, kalben dua ederken .

Yarâb bu ramazanı, sebep kıl kurtuluşa ,
İnsan böbürlense de, muhtaçtır kurda, kuşa ,
Hatamız ve nefsimiz, bizi sürüklemesin ,
Hak düşmanı, bezirgân, inşallah gelmez başa .

Recep ile şabanı, ihlâs ile yaşadık ,
Kur’anın şavkı ile, aydınlandık, ışıdık ,
Samimi yaşamayı, alışkanlık edindik ,
Umudu yitirmedik, geleceğe taşıdık ..

Yarâbbi hayırlı kıl, bize bu ramazanı ,
Fırsat verme azdırma, huzurumu bozanı ,
Mutlu hayat nasip et, şeytana fırsat verme ,
Bizlerle bütünleştir, namaz ile ezanı .

Düşkün ile öksüzün, yardımına koşalım ,
Bize öyle güç ver ki: küfürle savaşalım ,
Zorluk bizi korkutur, hep kolayı isteriz ,
Nefsin islâhı için, yılmadan çalışalım ...

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
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

Keşap Belediyesi Nisan 
ayı meclis toplantısı 

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür Başkanlığında 
gerçekleşti.

Meclis üyeleri, gündemde 
bulunan maddeleri görüşüp 
karara bağlamak üzere bir 
araya geldi. Toplantı, yok-
lama ile başladı. Ardından 
gündemde yer alan maddeler 

görüşüldü. Başkan Emür 
‘’Gündemde yer alan madde-
ler görüşüldü ve komisyonlara 
havaleleri yapıldı. Meclis üye-
lerimiz ve birim müdürlerimiz-
le belediye olarak yaptığımız 
ve yapacağımız çalışmalarla 
ilgili istişarelerde bulunduk. 
Aldığımız kararların, vatanı-
mıza ve milletimize hayırlar 
getirmesini dilerim.”dedi.

Keşap Belediyesi Nisan 
Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı



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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“Topal Osman değil, Cumhuriyet’in 
banisi Osman Ağa!”  (1)

2 Nisan 1923, 
Osman Ağa ´nın 
ölümü ve Cumhuri-

yet Şehidi....
Ülkemizin ve Giresun 

camiasının ortak değeri 
olan Topal Osman Ağa’mizi 
anma günü OLSUN

2 Nisan 2022 tarih  
cumartesi vefatının 99. 
yılında Osmanağa Meydani 
Anıtında ve kabr-i başında 
dualarla anıldı.

Bundan 32 yıl önce ,
“Anma törenleri için ilk 

adım atanlar bu milletin BÜ-
YÜK vefa borcunu “Osman 
Ağa ve Giresun uşakları 
milli mücadele kahramanla-
rına karşı bir nebzede olsa 
vefasını gösterme imkanı 
ile hayır dualarımız ve gele-
cek kuşaklara aktarılmasını 
sağlayan, “ilk defa 1990 lı 
yılların başında merhum

Erdem Menteşeoğlu 
,Mustafa Dağ ,Ünal Malkoç 
ve Hasan Doğramaci gibi 
konunun sevdalıları tara-
fından “öncülük edenlerin 
girişimleri sonuç alınarak.”-
resmi “anma törenleri ola-
rak kutlanmaya başlanılır.

Böylesine önemli bir hay-
ra, göreve vesile olan

kıymetli büyüklerimiz 
mekânları cennet ruhları 
şad olsun.

Hayata kalan Hasan 
Dogramaci,ya sağlık sela-
mat diliyorum.

“Kimse cesaret ede-
mezken onlar taşın altına 
vücutlarını koyanlar ,takdire 
şayandır.”!!

O günlerde  DYP Gi-
resun il Gençlik Kolları 
Başkanı ve yönetim olarak 
Osman Ağa, ve Giresun 
uşakları, heykeli yaptırmak 
için girişimde bulunmuş 
olmamıza rağmen maddî 
konuda destek bulamadığı-
mız için hayalimizi gerçek-
leştiremedik.

Daha sonra bu konuyla 
ilgili ,gelişme kamu oyunun 
hafızası taptaze durmak-
tadır.

Geldiğimiz noktada eme-
ği geçen herkese şükranlar 
sunarız.

Gazi Mustafa Kemal 
Paşa,1924 yılında Gire-
sun’u ziyareti esnasında 
kalabalıktan biri,

Paşam burası Topal 
Osman Ağanın evi demiştir, 
Mustafa Kemal Paşa sözü 
söyleyen kişiye dönerek 
şöyle demiştir.

Cumhuriyet’in Banisi 
Osman Ağa diyeceksiniz” 
der...!

Erzurum’a geçerken 
Karadeniz’i Osman Ağa  
emanet etmiştir.

“Osman Ağa’nın, Çarşı 
içinde bir yere altından bir 
heykeli yapılsa azdır.”

“Timurlenk gibi bir cenga-
ver” ve gerçek bir Anadolu 
yiğidi olarak anılmaktadır.

Tarihimize adını altın 
harflerle kazıyan öyle kişiler 
vardır ki, bu kişiler hem 
tarihimizde hem günümüz-
de hem de geleceğimizde 
yerini korumaktadır.

Onların yaptıkları ve 
göstermiş oldukları hedef, 
milletimizin her daim önün-
de olmuştur.

Öyle ki bu kişiler birer 
pratik yaratmalarıyla bera-
ber simgeleşmişler ve bu-
gün de gelecekte de kendi 
düşüncelerini ve pratiklerini 
savunan kişilerin bayrağı 
olmuşlardır.

İşte Topal Osman da bu 
kişilerden birisidir. Bugün 
hala daha Vatanseverlerin,

milliyetçilerin, Cumhuri-
yetçilerin bayrağıdır .

Türk Milleti, Türk soyu 
koynundan çok büyük 
adamlar çıkardı.

Cengizler, Atilâlar, Fatih-
ler, Yavuzlar, Kanunîler,A-
tatürkler  başka milletlerin 
tarihinde kâ’bına erişilmi-
yen, benzeri yetiştirilemiyen 
varlıklardır.

Giresun ve Karadeniz’in 
Dalgalari gibi sert, dağları 
gibi dik ,yiğit, yiğitleri Gire-
sun uşakları Topal Osman 
Ağa mert yağız Anadolu 
yiğidi çıkarmıştır.

Atatürk Anadolu adim 
attığında öncelik  Osman 
Ağa ile buluşur ..

29 Mayıs 1919 tarihinde 
Havza’da Mustafa Kemal 
Atatürk ile gizlice buluşmuş. 
Bu buluşmadan sonra Ata-
türk’den aldığı emirler doğ-
rultusunda hareket etmiş, 
ayrıca bu emirler kendisine 
güç verdiği için daha rahat 
hareket etmeye başlamış.

Bulunduğu imkânlar 
dahilinde en büyük eseri 
yaratan adam olarak tarihe 
geçecektir. 

Ardından duyulan tees-
sür, hissedilen acı, bütün 
bu ıstırapların, bütün bu 
acıların kat kat fevkindedir. 

T.C Devletinin ve Mil-
letin bütün fertlerinin vefa 
ve minnet borcu olan, Milli 
Kahramanımız. Atatürk’ün 
muhafız alay komutanı... 
42/47 Gönüllü Alayı Osma-
nağa 2 Nisan anma gününe 
ilan edilsin.! “Cumhuriyet’in 
Banisi”, “Gerçek bir Ana-
dolu yiğidi”, “Nesillerden 
nesillere geçecek efsane 
kahraman” Bu fani dünya-
dan ayrılan Topal Osman 
Ağa’ya ve onun kahraman 
birliğine rahmet olsun. ..

TÜRK Soylu Yarbay Gazi 
Osman Ağa’yı 99. ölüm yıl 
dönümünde rahmet ve min-
netle şükranla anıyoruz.

Devam edecek

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)
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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

Bu kapsamda Milli 
Eğitim, Halk Eğitim, 
Emniyet, Jandarma, 

Cezaevleri ve İŞKUR müdürlük-
leri gibi kurumların yanı sıra özel 
kuruluşlarda seminerler gerçek-
leştirildi.  

Yapılan etkinlikte katılımcıla-
ra hitap eden Giresun Müftüsü 
Ramazan Topcan, “Kardeşlerim! 
Milletleri millet yapan değerler 
vardır. Milletlerin güç kaynakları 
vardır. Bunlardan bir tanesi de 
ailedir. Milletimizi muharebe 
meydanlarında alt edemeyen 
grup, milletimizi can evinden 
vurmaya çalışıyor. Buna asla 
müsaade edilmemelidir. Zira aile 
yıkılınca millet yıkılır. Ailede var 
olan sıkıntı bütün hayatı etkiler. 

Gençler; başarılı bir aile hayatı 
için, asırlık tecrübe sahibi ana 
babalarından ve büyüklerinin 
tecrübelerinden istifade etme-
lidir. Kardeşlerim! Şunu asla 
unutmayalım ki aile olmadan 
ne devlet ne de millet olur. Aile, 
millet varlığımızın temelidir. Aile, 

ilk mekteptir. Kişilik ve sorum-
luluk burada olgunlaşmalıdır.” 
İfadesini kullandı 

Topcan, “Kardeşlerim! İnsan 
olma yönüyle kadın ve erkek 
eşit yarımlardır. Biri olmadan 
diğeri olmaz. Erkek ve kadını 
birbirini tamamlayan bir çift ola-

rak yaratılmıştır. Kadın ve erkek; 
yaratılışta, kulluk mesuliyetinde 
eşittir. Ancak bir takım fizyolojik, 
psikolojik özellik ve kabiliyetler 
açısından farklılık söz konusu-
dur. Kardeşlerim! Bugün burada 
konuştuğumuz sadece kadın 
ile erkeği etkilemiyor. Sadece 
bunlara zarar vermiyor. Bu 
konu, toplumun pek çok kesimi-
ni derinden etkiliyor. Yarınlarımız 
zarar görüyor. Şiddet başta 
olmak üzere toplumun ayrışma-
sına sebep olan bu ve benzere 
toplumsal olaylarla hep birlikte 
mücadele halinde olmalıyız. 
Artık şiddet gündem konusu 
olmaktan çıkmalıdır. Bu neyin 
kavgasıdır?” dedi. 

Haber: Fatma Uğurlu 

MUFTU TOPCAN’DAN SiDDETE
KARSI EGiTiM ATAGI
Giresun İl Müftülüğü, şiddete karşı adeta seferberlik başlattı. İl Müftüsü Ramazan Topcan, aile içi şiddete karşı herkesi 

sorumluluk almaya çağırdı. Topcan bu konuda teşkilatlara uyarıda bulunarak çalışmalara hız verilmesini istedi.

Ömer Duman’dan destek istediler ve Ankara’ya da dertlerini taşıyacaklarını söylediler

BU SESi DUYAN YOK MU?
Yaklaşık 4 yıldır bu 

konuda mücadele et-
tiklerini,  Cumhurbaş-

kanlığına 2500 imza gönderdik-
lerini, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığına, valiliğe, belediyeye 
dilekçeler verdiklerini söyle-
yen aileler kendilerine verilen 
sözlerin tutulmasını istediler . 
Engelli aileleri, ilimizde açılması-
nı istedikleri ENGELSİZ YAŞAM 
MERKEZİ’nin engellilerin sos-
yallesmesine, engelli ailelerinin-
de biraz nefes almasına imkan 

sağlayacaktır dediler. 
Hemen hemen çoğu il ve 

ilçelerde olan merkezlerin ilimiz 
merkezinde olmaması ciddi bir 
eksikliktir diye üzüntülerini dile 

getiren engelli aileleri, ülke-
mizde en fazla engellisi olan 
il Giresun ilimiz olduğu halde 
hiç yok denecek kadar az 
olan sosyal yaşam alanının da 

Giresun da olması  üzücüdür 
“dediler. Aileler, bu eksikliliğin 
bir an önce giderilmesini iste-
diler. Engelli Ailelerini dikkatle 
dinleyen YRP il başkanı Ömer 
Duman; “parti olarak engelli 
ailelerinin sorunlarını biliyoruz , 
.Elimizden ne gelirse bu konu-
da yapacağız” dedi. Ziyaretten 
memnun olarak ayrılan aileler 
gerekirse çalışmalarını bizzat  
Ankara’ya giderek sürdürebile-
ceklerini söylediler. 

Haber: Fatma UĞURLU

TDV KADIN KOLLARI iZ BIRAKIYOR
Bu çerçevede  “Kardeşliği-

miz Zekatla Bereketlen-
sin” temasıyla yardım kampan-
yası başladı.

Kampanya kapsamında yar-
dımsever vatandaşların zekat 
ve bağış katkılarıyla hazırlanan 
iftarlık kumanyaların dağıtımı 
hız kazandı

Giresun İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, kampanyaya destek 
olan herkesi kutladı

Topcan “Kardeşlerimizin 
emanetlerinin mazlum ve 
mağdur kardeşlerimizin yüzün-
de tebessüme dönüştüğünü 
gördük. Yıl boyunca tespit edilen 
ihtiyaç sahiplerine gıda paketi 

ve alışveriş kartlarından oluşan 
yardımlarımız devam edecektir.’’ 
Şeklinde konuştu

Topcan, “Ramazan, sos-
yal hayatın bize emaneti olan 
ihtiyaç sahiplerine, yetimlere ve 
öksüzlere yardım elini uzatma 
ayı olmalıdır. Zekatın mevsimsel 
bir ibadet değil, yılın her ayında, 
her gününde yerine getirilebile-
cek bir ibadet olduğunu unutma-
malıyız. Vatandaşlarımız il ve 
ilçe müftülükleri, TDV şubeleri 
ve din görevlilerimizle iletişi-
me geçerek zekat, fitre, fidye, 
sadaka ve gıda paketi bağışında 
bulunabilirler.’’ İfadesini kullandı.

Haber: Fatma Uğurlu

Giresun İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubesi Örnek çalışmalara devam ediyor

İtfaiyeden Yangın Güvenlik Eğitimi
Giresun Belediyesi İtfaiye 

Müdürlüğü, tarafından 
meydana gelebilecek olası yan-
gınlarda, hazırlıklı olunması ve 
yangınlardan korunma konuları 
hakkında eğitimler verilmeye 
devam ediyor.

Site yöneticilerinin talebi 
üzerine, vatandaşlarımıza olası 

yangın olaylarına karşı alınma-
sı gereken önlemler, yangın 
sırasında yapılması gerekenleri 
anlatılıp, yangın söndürme 
cihazlarının uygulamalı olarak 
kullanımı gösterilerek ücret-
siz Yangın Güvenlik Eğitimi 
düzenlendi.

Eğitimde ilk olarak görsel 

bilgiler verilirken, daha sonra 
saha alanında uygulamalı 
olarak yangın söndürme işlemi 
yapıldı.

İtfaiye Müdürlüğü eğitimleri-
ne, kamu kurum ve kuruluşla-
rında başta olmak üzere talep 
halinde sitelerde de devam 
edeceği kaydedildi.
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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HAYATIMIZA YENİ SAYFA 
AÇMANIN BEDELİ

Elbette hayatımıza yeni bir 
sayfa açarken bu sayfanın 
bir bedeli olacak bir zahmeti 
olacak bir meşakkati ola-
cak öyle kolay yeni sayfalar 
açılmaz. Çünkü yeni sayfalar 
geçmiş dönemdeki mutluluk-
ları yaşamış olduğunuz hayat 
hikayenizi de ki o güzel anları 
beğenmediğiniz o kabul etme-
diğiniz zamanları. Yeni bir 
sayfada eskiyi unutmak yeni 
yaşama anlarına yer vermek-
le olabilir. Ama yeni sayfalar 
her zaman tıkanmış bir yolu 
açmak için en doğru bir ter-
cihtir, dolayısıyla tıpkı bir mola 
gibi insan üstünde oldukça et-
kisi olacaktır mutlaka denen-
melidir. Geriye dönük bütün 
yaşanmışlar üstüne daha iyi 
olması için yeni sayfalara tabii 
ki ihtiyaç var. 

Yeni sayfayı açarken daha 
oturup geriye dönük hikayele-
rimizin üstüne en güzel koya-
bileceğimiz huzuru mutluluğu, 
birliği beraberliği pekiştirmek 
açısından olabildiği kadar 
yeni sayfaların başlıklarını en 
güzel şekilde atmalıyız atmak 
lazımdır. Yeni sayfamızda 
yazabileceğimiz hikayemiz 
mutlaka önceki yıllara ışık 
olacak geleceği karanlıktan 
kurtaracak bir hamle olmalı.

Çünkü Kriz yönetimi birey-
sel ailevi toplumsal işlerde 
en güzel yönetim şeklidir.. 
Bu sürece yeni sayfaları 
yeni umutları yeni hedefleri 
mutlaka müzakere istişare 
gibi kılavuzlarla yol almalıyız. 
Müzakere ve istişare yaptığı-
mız her konu üzerinde önemli 
katkısı etkisi olacağına dair 
bir oluşum mekanizmasıdır. 
Biz insanoğlu çevremizde ve 
kendi hayatımızdaki en kötü 
yaşadığımız hikayeleri her 
gün okumaya çalışıyoruz. 
Oysa yaşadığımız en güzel 

hikayeleri okusaydık kötü 
olan hikayeler aklımıza bile 
gelmezdi mutlaka yeni say-
falarda yaşamış olduğumuz 
kötü hikayelerimizi değil iyi 
hikayelerimizin daha güzelini 
yazabilmek için açmalıyız. 
Öyle kolay unutulmayacak 
anılarımız. Elbette vardır. 
Bizi mutlu edebilen, Şafak 
vaktimiz vardır. Bizi huzura 
kavuşturan mektuplarımız 
telgraflarımız telefonlarımız 
habercilerimiz bize müjde 
vermek için sabırsızlıkla 
bekleyen dostlarımız vardır. 
Hikayemizin başlığı önemlidir. 

Yeni sayfa yeni umutla-
rın daha büyük bir hedefin 
altyapısı ve temel olmalıdır. 
Önceki denediğimiz yeni 
sayfalarımıza bir yenisini 
beklerken her vakit daha iyi 
bir yolculuğu, gönül taşlığı 
temel kültür ahlakını kesinlik-
le sayfamızın özüne indirme-
liyiz. Hayatın önemi ne vurgu 
yapmalıyız. Varlıklarımızı 
paylaşabilecek yeni sayfala-
ra ihtiyacımız var. 

Kendi başımıza bireysel 
üretebileceğimiz yeni say-
falar sadece kendimize dair 
ailemizi çevremizi toplumu-
muzu yönetebilecek yeni 
sayfalar mutlaka bilgiye bilime 
ilime özüne temel atılmalıdır. 
Aceleci bir yeni sayfa açma-
mız bize bir önceki yaptığımız 
hataları yenileyeceği gibi 
daha da keşfi edemeyece-
ğimiz bir takım sıkıntıları da 
aşamayacağımız bir takım so-
runları da getirebilir. O yüzden 
tedbirli olmak her türlü tehlike-
ye iyi zırhlı tedbirli olmalıyız. 
Özellikle yeni sayfalarımızın 
başlığı. Bir önceki başlama-
sından daha vizyonlu daha 
kapsamlı bir başlık olması 
gerekir. Hedefi belirlemesi 
açısından önemlidir.

YILMAZ’DAN DEViR VE
SATISLARA SERT TEPKi
Giresun Özel İdare’ye ait arsa veya malların hangi kanununa göre Giresun Belediyesi’ne devre-

dildiğini soran Yılmaz, “Eski Genel sekreter bu yüzden Görevden alınmadı mı?” diye sordu.

Değerli arkadaşlar, 
dolgu alanlarına yatırım 
yapamayacağımızı biz 

söylemiyoruz.    5302 sayılı İl Özel 
İdaresi kanununun 6.maddesinin b 
fıkrası söylüyor .Belediye sınırları 
içine bu hizmetleri yapamayacağı-
mızı. Yine 13.07.2020 tarihli İçişleri 
Bakanlığı Teftiş Raporu söylüyor. 
Bakın ne söylüyor sayfa:66 ve 67 
de.  ” Merkezi İdare veya Giresun 
Belediyesi tarafından yapılması 
gereken bazı hizmetler idarece 

çok masraf edilerek yapılmış ve 
bunlar hiç bedel alınmadan da 
Giresun Belediyesine devredilmiş-
tir .Giresun Belediyesi sorumluluk 
alanında bulunan (Teyyaredüzü 
Gençlik Merkezi yaklaşık zama-
nında 5.6 Milyon TL harcanarak),-
Hacı Hüseyin Mahallesinde(15 
Temmuz Parkı Gençlik Merkezi 
10 Milyon TL.) ile Gemilerçekeği 
mevkii (Botanik Bahçe 6 Milyon 
TL. harcanarak)olmak üzere top-
lam (3) adet Gençlik Merkezi, Spor 

Alanı gibi rekreasyon alanının 
(tamamen İl Özel İdare kaynak ve 
imkanları ile toplamda zamanında 
25 Milyon TL. harcama ve masraf 
yapılarak) hizmete sunulmuş 
akabinde de 2020 yılında söz 
konusu bu üç yer de Giresun Be-
lediyesi’ne bedelsiz olarak tahsis 
edilerek devredilmiştir.” diyor. 

Yine 14.09.2020 tarihli İçİşleri 
Bakanı Süleyman Soylu imzalı 
,eski Genel Sekreteri görevden 
alma gerekçelerinin 5. Maddesi 

de şöyle  söylüyor: “Merkezi 
İdare veya belediye tarafından 
yapılması gereken bazı yatı-
rımların Özel İdare tarafından 
gerçekleştirilerek, hiçbir bedel 
almadan devredildiği tespitleri-
ne yer verilmektedir.” Maalesef 
bugün de devam ettirilen satış 
furyası ,geçmişte siyasilerin ku-
ruma yaptırdıkları, üzerine afiyet 
olmayan bu hoyrat yatırımların 
ve işlerin  faturasıdır.”

Haber: Osman Yılmaz

YITIK...
Sultan Selim Mahallesi, Osman Ağa caddesi, No:16 

merkez Giresun adresinde faaliyetini gösteren ve Giresun 
vergi Dairesi vergi numarası 5890072453 olan Köşem 

Tarım ürünleri GIDASAN. Dış Tic. Ltd. ŞTİ.’ne ait ortaklar 
pay defterimizi kaybettik .       Hükümsüzdür

SAYDER’DEN CAGRI... BASK Giresun İl Temsilcisi Cengiz 
SAYDER, çalışanların enflasyon 

altında ezildiğini söyledi

SAYDER, basın açıklama-
sında şu hususlara yer 

verdi: “TÜİK tarafından açıklanan 
ısmarlama rakamlara göre, Mart 
ayında enflasyon (TÜFE)  % 5.46 
artmıştır. 2022 yılının ilk üç ayında-
ki (Ocak-Şubat-Mart) TÜFE artışı 
ise kümülatif  % 22.81’dir. 

Bağımsız araştırma grubu olan 
ENAGRUP (Enflasyon Araştırma 
Grubu)’a göre Şubat ayı enflas-
yonu  % 11.93, Aralık ayına göre 
yılın ilk üç aylık enflasyonu ise % 
35.7’dir.

MEMUR VE EMEKLI % 15.31 
ALACAKLI

2022 yılının ilk üç ayında; yılın 
ilk altı ayı için verilen % 7.5 ora-
nındaki artışın üç katından fazlası 
erimiş,  memur ve emeklileri % 
15.31 alacaklı hale gelmiştir.

Açıklanan bu oran vatandaşın 
günlük hayatta bizzat yaşadığı, 
eşine ve çocuklarına ve varsa di-
ğer aile fertlerine karşı mahcup ve 
çaresiz kaldığı gerçek enflasyonu 
değil TÜİK’in açıkladığı ısmarlama 
enflasyonu göstermektedir.

Türk-İş’e göre 4 kişilik bir ailenin 
açlık sınırı Mart ayı için 4928 TL; 
yoksulluk sınırı ise 16.052 TL’ye 
yükselmiştir.

Asgari ücret 4.253,40 TL, bekâr 
bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 
ise 6.474 TL’dir.

Cumhurbaşkanlığı verilerine 
ortalama emekli aylıkları 2.566,20 
TL ile 4.674,40 TL arasında değiş-
mektedir. 

Bu durumda emeklilerin tama-
mına yakını açlık sınırı altında 
aylık almaktadır. 

Memurların tamamına yakını 
ise yoksulluk sınırı altında aylık 
almaktadır. Bu durumda memur ve 
emeklilerinin aile sorumluluklarını 
yerine getirebilmeleri mümkün 
değildir.

SOSYAL DEVLETİ GÖREVE 
ÇAĞIRIYORUZ

Açıklanan resmi ve gayrı resmi 
rakamlar vatandaşların gerçek 
hayatta karşılaştıkları geçim 
sorununun büyüklüğünü yeterince 
açıklamaktadır.

Her ay değil her an temel tüke-
tim maddelerinin fiyatları artmakta, 
buna karşılık satın alma gücünü 
kaybeden memur ve emekli 6 ay 
beklemek zorunda kalmaktadır.

Hükumet piyasada yaptığı gün-
cellemeleri memur ve emekli aylık-
larına da yapmalı, birikmiş enflas-
yon kayıpları EK DÜZENLEME ile 
ödenmeli, enflasyon kayıpları aylık 

(eşel-mobil) karşılanmalıdır.
Sözde yetkili sendikalar sosyal 

medyada muhatabı bile belli 
olmayan açıklamalarla üyelerinin 
ve memurların geçim sorununu 
geçiştirmekte,  yetkiyi kötüye kul-
lanmaktadır.

Sorun yetkili sendikaların insafı-
na bırakılacak kadar basit değildir.

Mart ayında toplanması ge-
reken Kamu Personeli Danışma 
Kurulu, tek maddelik “enflasyon 
kayıplarının karşılanması” gündemi 
ile acilen toplanmalı ve Ek Düzen-
leme hayata geçirilmelidir.

Unutmayalım ki, karşılaştığımız 
sorun, toplu sözleşme masasın-
daki toplu peşkeşin günümüze 
yansımadır. 

Memur ve emekliler merdive-
naltı toplu sözleşme ile kendilerini 
açlığa ve yoksulluğa mahkum 
edenlerden hesap sormalı, yetkiyi 
kötüye kullananlar bunun bedelini 
ödemelidir.

BASK/AR-GE Birimi tarafından 
yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in 
açıkladığı Mart ayı enflasyon ora-
nına göre (aile yardımı hariç) bazı 
unvanlardaki memurların aylıkla-
rındaki erimenin özeti şudur:

12/1 derece ve kadrodaki bir 
hizmetlinin Ocak ayında yılın ilk altı 
ayı için yapılan % 7,5 oranı kar-
şılığı 325,34 TL’lik artışın tamamı 
erimiş, dönemin bitmesine 3 ay 
kala 970,36 TL enflasyon alacağı 
doğmuştur.

Aynı şekilde; 
- 9/1 derece ve kadrodaki bir 

memurun doğan alacağı 1.039,85 
TL,

- 7/1 derece ve kadrodaki 
bir öğretmenin doğan alacağı 
1.179,29 TL,

-  8/3 derece ve kadrodaki bir 
pratisyen doktorun doğan alacağı 
1.700,63 TL,,

- 12/3 derece ve kadrodaki 
bir hemşirenin doğan alacağı 
1.140,91 TL,

- 12/3 derece ve kadrodaki 
bir teknisyenin doğan alacağı 
1.090,33 TL,

- 1/4 derece ve kadrodaki bir 
mühendisin (büro) doğan alacağı 
1.806,38 TL’dir.

Hülasa tüm unvanlardaki kamu 
görevlilerinin aylıklarına Ocak 
ayında yılın ilk altı ayı için yapılan 
% 7,5’lik sefalet artışı dönemin 
bitmesine 3 ay kala tamamen 
erimiş ve bu oranını iki katından 
fazla, % 15.31  enflasyon alacağı 
doğmuştur. 

Dönemin bitmesine 3 ay kala 
memurlar ve emeklilerinin bu şart-
larda hayatlarını sağlıklı sürdürme 
imkanı kalmadığı gibi, bu kayıpları 

sineye çekerek açlık ve yoksullukla 
birlikte yaşamaya devam etmeleri 
mümkün değildir..

Haber: Osman Yılmaz

RAMAZANI YAŞAMAK
Bir heyecan bir telâş, ramazanı beklerken ,
Endişe etme, korkma, Rabbin gönlünde varken 
Huzurlu bir ramazan, riyasız bir ibadet ,
Eller arşa kalkıyor, kalben dua ederken .

Yarâb bu ramazanı, sebep kıl kurtuluşa ,
İnsan böbürlense de, muhtaçtır kurda, kuşa ,
Hatamız ve nefsimiz, bizi sürüklemesin ,
Hak düşmanı, bezirgân, inşallah gelmez başa .

Recep ile şabanı, ihlâs ile yaşadık ,
Kur’anın şavkı ile, aydınlandık, ışıdık ,
Samimi yaşamayı, alışkanlık edindik ,
Umudu yitirmedik, geleceğe taşıdık ..

Yarâbbi hayırlı kıl, bize bu ramazanı ,
Fırsat verme azdırma, huzurumu bozanı ,
Mutlu hayat nasip et, şeytana fırsat verme ,
Bizlerle bütünleştir, namaz ile ezanı .

Düşkün ile öksüzün, yardımına koşalım ,
Bize öyle güç ver ki: küfürle savaşalım ,
Zorluk bizi korkutur, hep kolayı isteriz ,
Nefsin islâhı için, yılmadan çalışalım ...

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
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

Keşap Belediyesi Nisan 
ayı meclis toplantısı 

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür Başkanlığında 
gerçekleşti.

Meclis üyeleri, gündemde 
bulunan maddeleri görüşüp 
karara bağlamak üzere bir 
araya geldi. Toplantı, yok-
lama ile başladı. Ardından 
gündemde yer alan maddeler 

görüşüldü. Başkan Emür 
‘’Gündemde yer alan madde-
ler görüşüldü ve komisyonlara 
havaleleri yapıldı. Meclis üye-
lerimiz ve birim müdürlerimiz-
le belediye olarak yaptığımız 
ve yapacağımız çalışmalarla 
ilgili istişarelerde bulunduk. 
Aldığımız kararların, vatanı-
mıza ve milletimize hayırlar 
getirmesini dilerim.”dedi.

Keşap Belediyesi Nisan 
Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı



Gezmiş, “Çünkü daha 
önceki krizlerde borç-

luluk bu kadar yüksek değildi. 
Son 5 aydır yaşanan ekonomik 
krize hem kamu, hem bireyler, 
hem de şirketler yüksek borçla 

yakalanmıştır. Ekonomik kriz 
demek; gelirlerin ve dolayısıyla 
alım gücünün azalması demek-
tir. Gelirlerin azalması da borç 
ödeme kapasitesinin düşmesi 
ile eşdeğerdir. İşte bu yüzden, 

ekonomik krize yüksek borçla 
yakalanan Türkiye, gelmiş geç-
miş en yüksek tahribatlı krizini 
yaşamaktadır” dedi. 

“İŞLETMELER MAAŞ 
ÖDEYEMEZ, BORÇ DÖN-
DÜREMEZ HALE GELDİ”

Ekonomik kriz nedeniyle işlet-
melerin işçi maaşlarını ödemekte 
ve borçlarını döndürmekte zor-
landığını belirten Gezmiş şunları 
kaydetti;

Pandemi nedeniyle borçla-
rını ötelemek zorunda kalan iş 
dünyası tam yaralarını sarmaya 
hazırlanırken maliyetler bir anda 
beklenmedik şekilde artmış, 
ekonomik kriz zaten yaralı olan iş 
dünyasını mali anlamda güçsüz 
ve hazırlıksız yakalamıştır. Mart 
ayında TÜFE % 61, ÜFE % 115’e 
çıkarak korkutucu seviyelere yük-
selmiştir. Artan fiyatlar nedeniyle 
ticaret durma noktasına gelmiştir. 
Her gün değişen fiyatlar nedeniy-
le ticaret erbabı maliyet analizi 
yapamamaktadır. Kredi faizleri % 
35’lere dayanmış, bankalar sabit 
faizli kredi vermeyi durdurmuştur. 
Artan fiyatlar karşısında işletme 
sermayeleri sürekli erimekte, 
kredi limitleri düşük kalmaktadır. 
Öngörülemez piyasa koşulları 
bankaya verilen teminatların 
neredeyse yok pahasına düşük 
bedelle ekspertiz değerlemesine 
yol açmakta ve ciddi anlamda 
kredibilite sorunu yaşatmaktadır. 
Maaşları ödemekte ve borçlarını 

döndürmekte zorlanan iş dünya-
sı, söz konusu nedenlerle ciddi 
şekilde finansmana erişim sorunu 
yaşamakta ve önünü görmekte 
zorlanmaktadır. Adeta stagflas-
yon durumu vardır. Bu durumdan 
tüm iş hayatı zarar görecek, ön-
lem alınmazsa iflaslar ve işsizlik 
artacaktır. Ekonomide kalıcı ha-
sar oluşmaması ve işsizliğin daha 
da artmaması için acilen destek 
paketlerine ihtiyaç vardır. İçinde 
bulunduğumuz şartlar mücbir 
sebep kabul edilerek üretenler 
ve istihdam sağlayanlar ivedilikle 
desteklenmelidir. Akaryakıt, asga-
ri ücret, elektrikteki vergi yükünün 
azaltılması, vergi-SGK ödemele-
rinin sıfır faizle 1 yıl ertelenmesi 
ve uygun faizli KGF kredilerinin 
uygulamaya alınması zordaki 
işletmelere biraz olsun nefes aldı-
racaktır.”

“ENFLASYON KONT-
ROL ALTINA ALINMALI, 
BELİRSİZ GÜNLER GERİ-
DE KALMALI”

Gezmiş açıklamasının so-
nunda, “İş dünyasının bu kriz 
ortamında, hızla masraflarını 
minimize etmesi, maliyet analizle-
rini piyasa koşulları çerçevesinde 
her gün gözden geçirerek güncel-
lemesi, tabiri caizse “ayağını yor-
ganına göre uzatması” oldukça 
önem arz etmektedir. Umarız en 
kısa sürede enflasyon kontrol 
altına alınır ve bu belirsiz günler 
geride kalır” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

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

Birlikte yiyip-içiyorlar... 
Birlikte yatıp-kalkıyorlar... 
Birlikte nutuk atıyorlar... 
Vatanı birlikte kurtarıyorlar! 
Sonra her nasıl oluyorsa; 
O güzelim birlikteliklerini 

bozuyorlar... 
Ve birdenbire ayrılıyorlar... 
Üç-beş kafadar bir araya 

gelip; 
Başka bir isim altında, yeni 

bir siyasi parti kuruyorlar... 
Yok, yok... 
Kendileri için hiçbir şey iste-

miyorlar... 
Kendileri için bir şey istiyor-

larsa öyle olsun! 
Ne düşünüyorlarsa... 
Ne yapmak istiyorlarsa.. 
Yaptıkları ve yapacakları 

bütün fedakarlıklar; 
Uğruna ölmeye hazır oldukla-

rı bu vatan ve millet için! 
Duydunuz mu bilmem... 
‘Yerin kulağı var’ denildiğine 

göre mutlaka duymuşsunuzdur 

diye düşünüyorum... 
Yeni bir siyasi parti daha 

kurulmuş... 
Ve ‘siyasi parti’ sayımız 130 

olmuş... 
Haberiniz yoksa haberiniz 

olsun... 
Vatana ve necip milletimize 

hayırlı olsun... 
Yeni kurulan siyasi partinin; 
Adının ne olduğunu ve siyasi 

düşünce olarak, hangi kulvarda 
yürüdüğünü mü merak ediyor-
sunuz? 

Canım isminin ne önemi var... 
İsminin önünde ‘Adalet’ 

yazınca; 
Adaletli bir dünyaya kavuşa-

cağımızı mı sanıyorsunuz? 
Partinin adı ‘Demokrat’ 

olunca; 
Herkes demokratik bir ‘kimlik’ 

sahibi olacak ve demokrasimizin 
rayına oturacağını mı düşünü-
yorsunuz? 

Kısacası; 

Bir siyasi parti kendisine “biz 
halkın partisiyiz’ demekle halkın 
partisi mi oluyor?... 

Bizim partinin adı ‘Vatan 
Partisi’ demekle; 

‘Vatan sevgisi’ partiye verilen 
isimle tarif edilmiyor... 

Daha açık ve dobra-dobra 
söyleyecek olursak; 

Sömürü düzeninin temsil 
eden bütün siyasi partilerin 
adının içinde bu toplumdan esir-
genen değerlerin isimleri, siyasi 
bir partinin adıdır.. 

Daha açık konuşursak; 
Ve emekten, özgürlükten, 

demokrasiden yana mücadele 
eden bir elin parmağı kadar olan 
sol ve sosyalistçe düşünen siya-
si partileri tenzih edip, bir kenara 
bırakırsak... 

Ülkemizde yasal olarak 
kurulmuş 125 siyasi partide aynı 
siyasi düşünceye sahip sülale-
dendir... 

Yani, aynı petekten oğul 
atıp, aynı ağacın dalında yuva 
kurmaya çalışanlarıdır! 

Sorsan; 
Hepsi demokrat... 
Hepsi demokrasiden yana... 
Ama hiçbirini demokrasi 

mücadelesi vermek için tabanda 
mücadele verenlerin yanında 
göremezsiniz... 

Sorsan; 
Adaletten ve hukuktan söz 

ediyorlar ama... 
Bu zatı muhteremleri ‘adalet-

sizliğin ve hukuksuzluğun’ kur-

banı olanların yanında saf durup 
mücadele ettiklerine nedense 
hiç tanık olamazsınız... 

Milli gelir dağılımındaki eşit-
likten söz ederler ama; 

Kendileri üç-beş yerden 
maaş alırken... 

Devletin veya özel sektörün 
kapılarında ömrünü çürütenler; 

Emeklilik Yaşına takılırken... 
‘Eşitliği’ kimselere vermeyen-

ler; 
18 yaşında milletvekili seçil-

se, 24 ayda emekliliğe kavuşa-
biliyorlar... 

Ondan sonra da kalkıp; 
Dini-imanı kimseye bırakmı-

yorlar... 
Haramdan-helalden söz 

ediyorlar... 
Namaz, oruç reklamı yapı-

yorlar... 
Ve gözlerimizin içine baka 

baka; 
Hak-hukuk ve adalet nutku 

çekiyorlar... 

Ağlar mısınız, güler misiniz? 
Yoksa hepsini sineye çekip; 
Bu çözümsüzlüğü ve para-

doksu ömür boyu çeker misin? 
Bunun yanıtını da size bırakı-

yorum... 
Ve bu sohbetimizi şöyle özet-

lemek istiyorum; 
Ülkemizde son kurulan siyasi 

parti sayısı 130 olmuş... 
Bu da demek oluyor ki; 
Bazı konuların yokluğunu ve 

yoksulluğunu çeksek de... 
Elhamdülillah, siyasi parti 

konusunda çok zenginiz... 
Hatta bu konuda (demokrasi 

tantanası yapan) birçok ülkeden 
çok çok ilerideyiz... 

Ve birde ‘tarikatçılık’ konu-
sunda çok iddialıyız... 

Bu konuda da istatiksel ra-
kamlarımız şöyle; 

30 büyük tarikatımız var... 
Ve bu 30 tarikatında -silsile 

olarak- 400 kolu bulunuyor... 
Türkiye sathında; 

Bu tarikatlara bağlı 380 bin 
kapasiteli olduğu söylenen 
öğrenci yurdu var... 

Yine istatistikler (eğer yalan 
söylemiyorsa) diyor ki; 

Ülkemizde 4 binin üzerinde 
bulunan ‘özel yurtların’ 2 bin 
480’i tarikatlara bağlı yurtlar... 

Ve bu tarikat yurtlarında da 
225 bin öğrenci kalıyormuş... 

Devlete ait öğrenci yurtlarının 
sayısını mı soruyorsunuz? 

Aaaaa! 
Sizinki de pişmiş aşa su 

katmak doğrusu! 
Yahu kardeşim; 
Hizmet anlayışını önde tutan 

bunca tarikatlar, ülkenin dört-
bir yanına ‘tarikat yurtlarıyla’ 
süslemiş... 

Devlete ‘yurt’ yapacak hiçbir 
alan bırakılmamış ki! 

Her neyse... 
Özetin özeti; 
Parlamentodaki üye sayısı 

650 kişi eğer yanılmıyorsam... 
Seçim Barajları da yakın 

bir zamanda yüzde-7’lere filan 
düşürülecek.... 

Eh, bu durumda geriye bir tek 
şey kalıyor; 

Parlamentodaki milletvekili 
sayısını 800’e filan çıkarmak... 

Ve bu ülkeyi bir an önce kal-
kındırıp, çağın önüne taşımak! 

Sizce de öyle değil mi? 
Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin... 
Bu konudaki görüşlerinizi 

sizlerde söyleyin...

ÖNCE BERABER YÜRÜYORLAR 
BİRLİKTE ŞARKI SÖYLÜYORLAR 

‘Türkiye gelmiş geçmiş en büyük 
ekonomik krizini yaşamaktadır’
Giresun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Gez-

miş, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük ekonomik krizin içerisinde olduğunu ifade etti.



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

56 Nisan 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

32.HAFTA
MALATYASPOR (D)
33.HAFTA
BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA
KARAGÜMRÜK (D)
35.HAFTA

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

Giresunspor’un kalan maçları

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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

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

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 31 ..... 21 .... 8 ..... 2 ......59 .....27 ....32 .....71
2.İ. H. KONYASPOR ............ 31 ..... 17 .... 7 ..... 7 ......51 .....33 ....18 .....58
3.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 31 ..... 16 .... 8 ..... 7 ......54 .....35 ....19 .....56
4.A. ALANYASPOR ............. 31 ..... 15 .... 7 ..... 9 ......57 .....48 ....9 .......52
5.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 31 ..... 15 .... 5 ..... 11 ....43 .....31 ....12 .....50
6.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 31 ..... 13 .... 10 ... 8 ......46 .....32 ....14 .....49
7.ATAKAŞ HATAYSPOR ..... 31 ..... 14 .... 6 ..... 11 ....48 .....46 ....2 .......48
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 31 ..... 12 .... 11 ... 8 ......45 .....40 ....5 .......47
9.F. T. ANTALYASPOR ........ 31 ..... 12 .... 8 ..... 11 ....36 .....37 ....-1 ......44
10.V. F. KARAGÜMRÜK ..... 31 ..... 12 .... 7 ..... 12 ....36 .....45 ....-9 ......43
11.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 31 ..... 11 .... 8 ..... 12 ....47 .....44 ....3 .......41
12.D. GRUP SİVASSPOR ..... 31 ..... 10 .... 11 ... 10 ....42 .....40 ....2 .......41
13.GALATASARAY A.Ş. ..... 31 .....11 .... 8 ..... 12 ....42 .....45 ....-3 ......41
14.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 31 ..... 11 .... 7 ..... 13 ....41 .....44 ....-3 ......40
15.Y. KAYSERİSPOR ........... 31 ..... 10 .... 8 ..... 13 ....43 .....52 ....-9 ......38
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 31 ..... 10 .... 6 ..... 15 ....34 .....39 ....-5 ......36
17.ALTAY .............................. 31 ..... 8 ...... 5 ..... 18 ....32 .....45 ....-13 ....29
18.GÖZTEPE A.Ş. ................. 31 ..... 7 ...... 6 ..... 18 ....36 .....53 ....-17 ....27
19.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 31 ..... 7 ...... 5 ..... 19 ....30 .....57 ....-27 ....26
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 31 ..... 5 ...... 5 ..... 21 ....23 .....52 ....-29 ....20

FiNAL HAFTALARI
Bir hafta önce ligde zirveye oturan Tireboluspor, 

Yağlıdere’deki maçta Espiye temsilcisi Es Esspor’a 
takılınca, liderliği tekrar Espiyespor’a kaptırdı.

Giresun Süper Amatör 
Ligde şampiyonluk 

mücadelesi veren ve geçen 
hafta alınan sonuçlardan 
sonra liderlik koltuğuna 
oturan Tireboluspor, bu hafta 
sonu Yağlıdere’de Espiye 
temsilcisi Es Esspor ile oy-
nadığı önemli mücadeleden 
2-2’lik sonuçla ayrılırken, li-
derliği de 1957 Espiyespor’a 
kaptırmak zorunda kaldı. 

Karşılaşmayı Ertuğrul 
Yılmaz, Mürvet Yavıztürk 
ve Murat Kalpakçıoğlu 
hakem triosu yönetti.   Yağ-
lıdere İlçe Stadı’nda Espiye 
temsilcisi Es Esspor ile 
oynadığı maça iyi başlayan 
ve daha 10’ncu dakikada 
öne geçen Tireboluspor’da, 
sol kanattan geliştirilen 
atakta sol kanattan hücuma 
katılan Ahmet Karapıçak’ın 
kale içine yolladığı topu 
uygun pozisyondaki adaşı 
Ahmet Acar, yakın mesa-
feden Es Esspor filelerine 
gönderirken; maçın ilerle-
yen bölümlerinde yakala-
nan gollük pozisyonlarda 
meşin yuvarlak filelerle 
buluşmadı. Ev sahibi konu-
mundaki Es Esspor, 43’ncü 

dakikada sağ iç boşluğun-
dan kullandığı faul atışı 
sonrasında kaleci Ahmet 
Ergin’in çeldiği topu Tirebo-
luspor defansı uzaklaştıra-
mayınca, arka direkte topla 
buluşan Onur Acar, yakın 
mesafeden gole çevirince 
skor 1-1 oldu ve bu golle 
maçın ilk 45 dakikası karşı-
lıklı gollerle kapandı.

Küçük ölçekli sahada 
normal topunu oynayama-
yan iki takım da bol bol pas 
hatası ve top kaybı yaşa-
dığı mücadelede defans-
larını sağlam tutarak maçı 
kazanmak için çaba gös-
terdi. Maçta oyun üstün-
lüğünü elinde bulunduran 
Tireboluspor, ikinci yarıda 
da gol bulmakta bir hayli 
zorlanırken; karşılaşmanın 
uzatma bölümlerinde Bur-
han Nebioğlu’nun golüyle 
bir kez daha öne geçti.  
90+8’de  Es Esspor’un golü 
geldi ve bu önemli maç 
2-2’lik beraberlikle sona 
erdi. 

Tireboluspor’un şampi-
yon olabilmesi için kalan 
son 2 maçını mutlaka 
kazanması gerekiyor.Giresun Birinci Amatöre Küme C 

Grubunda yer alan ve normal 
sezona ait son maçını Giresun’da So-
kakbaşıspor ile yapan Tirebolu temsil-
cisi Altunsuspor, ligden düşen rakibine 
gol olup yağarken, filelere tam 13 gol 
kaydetti. Ligdeki son maçını 13-3’lük 
gibi tarihi bir farkla kazanan ve gru-
bunda ikinci sırayı garantileyen Sarı-
Lacivertliler, grup ikincileri arasında 
oynanacak play-off maçlarında Süper 
Amatör Kümeye çıkmaya çalışacak.

Giresun temsilcisi Camili 
Örnekspor’un grup birincisi olarak 
doğrudan Süper Amatör Kümeye yük-

seldiği C Grubunda sezonun son ma-
çını, ligden düşen Sokakbaşıspor ile 
oynayan Tirebolu temsilcisi Altunsu’ya 
açık farklı galibiyeti getiren goller 
Muhammet Bektaş ve Alkan 4’er, Hü-
seyin Takır 2, İbrahim Keskin, Soryy 
ve Diallo’dan geldi. İdeal kadrosuyla 
oynayan Altunsu, 13-3 biten maçın 
ilk yarısı 6-1’lik skorla kaparken; 90 
dakikalık bölüm sonunda sezonun en 
çok gol atılan maçını oynadı. Tirebolu 
temsilcisi, play-off’ta diğer grupların 
ikincileriyle yapacağı maçlar sonunda 
Süper Amatöre yükselme vizesi almak 
için mücadele verecek. 

Konuk ettiği Beşiktaş ile 
1-1 berabere kalan Trab-

zonspor, puanını 71’e çıkardı 
ve liderliğini sürdürdü. Haftayı 
galibiyetle tamamlayan İttifak 
Holding Konyaspor 58 puanla 

ikinci, Fenerbahçe ise 56 puanla 
üçüncü sırada yer aldı.

Küme düşme hattında bu-
lunan Altay, Göztepe, Çaykur 
Rizespor ve Yeni Malatyaspor 
ise haftayı puansız kapattı.

Süper Lig’de bu hafta oy-
nanan müsabakaların 5’ini ev 
sahibi takımlar, 2’sini konuk 
ekipler kazandı. Üç karşılaşma 
ise beraberlikle sonuçlandı.

Temsilcimiz Giresunspor , 2-0 

geriye düştüğü karşılaşmada 
Umut Nayir’in kaydettiği gollerle 
Sivasspor karşısında beraberliği 
kurtardı ve 36 puana ulaşarak 
en yakın rakibi ile arasındaki 
farkı 7 puana çıkarmış oldu.

TAM GiRESUNSPOR’UN 
HAFTASI OLDUSpor Toto Süper Lig’de 31. hafta, oynanan 2 maçla 

tamamlandı. Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Atakaş Hatayspor 

ile Adana Demirspor ise 0-0 berabere kaldı

ALTUNSU, SUPER AMATORE KiLiTLENDi
Grubundaki son maçını Giresun’da Sokakbaşıspor ile yapan Tirebolu temsilcisi, ligden 

düşen rakibine farklı şekilde mağlup ederek, ikinciliği garantiledi ve play-off’a kaldı



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: 66 Nisan 2022 Çarşamba

 

 

 

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

PARKENiN 
SULTANLARI 

MORAL 
DEPOLADI

6 Nisan’da Türki-
ye Kupası’nda 

çeyrek final ’de, Yalıka-
vakspor ile karşılaşacak 
olan temsilcimiz Göre-
le’nin Sultanları Görele 
Belediyesi Spor Kulübü 
Hentbol Süper ligde 
sahasında oynadığı An-
kara EGO spor’u 36-32 
yenerek moral buldu.

Görele 13 Şubat 
Kapalı Spor Salonu’nda 
oynanan maçta temsil-
cimiz Görele’nin Sultan-
ları Görele Belediyesi 

Spor Kulübü’nün golle-
rini Perihan Topaloğlu 
Acar (8), Ecem Birben 
(6), Ayşenur Kara (5), 
Özge Yakar (5), Demet 
Sonkaya (4), Sevdanur 
Özkan (3) , Arife Yaşin 
(3) ve Sevgi Kalyoncu-
oğlu (2) attı.

Alınan bu sonuçla 
Görele’nin Sultanları 
puanını 16’ya yükseltti. 
Giresun ekibi,  Cumar-
tesi günü Üsküdar Bele-
diyespor deplasmanına 
gidecek. 

Eynesil Belediye 
Başkanı Ahmet Latif 
Karadeniz” Hem şehir 

hem taraftar hem yönetim hem 
teknik heyet ve futbolcularımız 
inanılmaz kenetlenmiş durum-
dalar. Bu havayı bozmadan bu 
seneyi zirvede bitirmeyi umut 
ediyoruz” dedi.

Tarihinde ilk kez katıldığı 
BAL liginde bitime bir hafta 
kala şampiyonluğun en büyük 
adaylarından lider Eynesil 
Belediyespor, ligin son maçın-
da sahasında ligden düşmesi 
kesinleşen Söğütlü Hilalspor ile 

şampiyonluk maçına çıkacak.
Spor Toto Bölgesel Ama-

tör Lig 2. Bölge 2. Grubun 
17. Haftasında deplasmanda 
Erdoğduspor’u Samet Aydın’ın 
attığı golle yenen lider Eynesil 
Belediyespor, normal sezonda 
oynayacağı son karşılaşmayı 
bekliyor.

Eynesil Belediye Başkanı 
Ahmet Latif Karadeniz” Bu 
takım tarihinde ilk kez katıldığı 
BAL liginde bitime bir hafta 
kala şampiyonluğun en büyük 
adaylarından çok mutluyum. 
Her sezon bir üst ligi hedefleyip, 

bunu başararak bu noktalara 
kadar geldik. Sözümüzü belli bir 
raddeye kadarda tutmuş olduk. 
Eynesil için ne kadar kolay 
olduğunu tüm herkese göster-
diler. Bu sezon bizi buralara 
taşıyan teknik heyetimize, her 
futbolcumuza, bütün ekibimize 
ve bizi yalnız bırakmayan cefa-
kar taraftarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Takımımız bu sene 
sonunda hedeflediği yerde 3. 
Ligde şehrimizi gururlandırmaya 
devam edecektir. Ben bunun ilk 
başkan olduğumdan beri hep 
sözünü vermiştim.Tabii çok zor 

günler de yaşadık geçtiğimiz 
dönemlerde. İnşallah ivmemiz 
artarak devam edecek. Hem 
taraftarımıza hem bütün şehre, 
herkese bütün destekleri için 
çok teşekkür ediyorum. Hem 
şehir hem taraftar hem yönetim 
hem teknik heyet ve futbolcu-
larımız inanılmaz kenetlenmiş 
durumdalar” dedi 

Spor Toto Bölgesel Amatör 
Lig 2. Bölge 2. Grubunda oy-
nadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 
beraberlik ve 1 mağlubiyet alan 
lider Eynesil Belediyespor, 42 
puanla zirvede yer alıyor.

3. LiG iCiN 
KENETLENDiLER
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 
2. Grubun 17. Haftasında deplasmanda 

Erdoğduspor’u Samet Aydın’ın attığı 
golle yenen lider Eynesil Belediyespor, 

normal sezonda oynayacağı son 
karşılaşmayı bekliyor.

Spor Toto Süper Lig’de 
milli aranın ardından 

evinde Fraport Tav Antal-
yaspor’a 2-1 yenilen düşme 
potasındaki Altay’da hesap 
devri başladı. Kurtuluş bölge-
sindeki GZT Giresunspor’un 
7 puan gerisinde bulunan 
siyah-beyazlılar, kalan 7 maç 
için umudunu kaybetmedi. 
Antalyaspor maçıyla göreve 
başlayan teknik direktör Sinan 
Kaloğlu, asla pes etmeyecek-
lerini dile getirdi. 

Önlerinde 21 puan oldu-
ğunu ifade eden Kaloğlu, 

“Sonuna kadar mücadelemizi 
göstereceğiz, savaşacağız” 
diye konuştu.

Bu hafta Adana De-
mirspor’la deplasmanda 
karşı karşıya gelecek Altay, 
7 maçın 4’ünü evinde oyna-
yacak. Adana deplasmanının 
ardından Medipol Başakşehir 
ve Galatasaray’ı Alsancak 
Mustafa Denizli Stadı’nda 
konuk edecek siyah-beyazlılar 
Atakaş Hatayspor (D), GZT Gi-
resunspor, Trabzonspor (D) ve 
Kasımpaşa maçlarıyla sezonu 
tamamlayacak.

iSLERi COK ZOR!


