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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(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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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 
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YAZ MEVSİMİNİN 
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(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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SAĞLIK 
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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Palyatif Bakım

Giresun İl Emniyet 
Müdürlüğünde 

Nöbet Değişimi!..
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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(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
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 
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EYT
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Palyatif Bakım

TEŞEKKÜR

Ferhat GÜNAYDIN
(Yazısı Sayfa 3’te)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 
Başkanı Ekrem Erdem dün Gire-
sun’a geldi..Giresun Uygulama 

otelinde bir konfrens veren Erdem dostla-
rıyla da hasret giderdi..İlginin yüksek oldu-
ğu konferansa,AK Parti Giresun Milletve-
kili Sabri Öztürk de katıldı..Türkiye’de 19 
şubelerinin olduğunu anlatan Erdem,dilin 
önemine vurgu yaptığı konuşmasında 
iletişimin insan hayatındaki rolünü anlattı.

Uzun süre Ak Parti’de teşkilat başkanlı-
ğı da yapan Erdem,Milli birlik ve beraber-
lik vurgusu yaptı. SAYFA 3’TE

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün de katıldığı konferansta dilin kimlik üzerindeki önemi anlatıldı

EKREM ERDEM’DEN GiRESUN’DA 
BiRLiKTELiK CAGRISI

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Ordu-Gire-

sun Havalimanı’nın 2022 yılı 
Temmuz ayına ait hava yolu 
uçak, yolcu ve yük verilerini 
açıkladı

Buna göre; Ordu-Giresun 
Havalimanı’nda Temmuz’da 
iç hat yolcu trafiği 83.262, 
dış hat yolcu trafiği 5.666 
oldu. Böylece Temmuz’da 
toplam 88.928 yolcuya hiz-
met verildi. 2’DE

Ordu ve Giresun illerinin kenetlenerek kurduğu Havaalanına ilgi 
artarken,yurt dışı direkt yolcu sefer sayısında artış isteniyor

Ordu-Giresun Havalimanı Coştu

Giresun İl Müftülüğü Aşure Günü 
konusunda ki etkinlikleriyle dikkat 
çekiyor..Müftülük ve Diyanet Vakfı bu 
kapsamda Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.. 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle start alan 
etkinlikte günün önemi anlatıldı. 2’DE

Müftü Topcan, Muharrem Ayının önemine dikkat çekti

Müftülük Ve TDV Yaşlıları Unutmadı Şenlikoğlu Çocukları Kutladı
Giresun Belediyesi’nin gele-

neksel olarak düzenlediği 
sünnet şöleni yine coşku içinde 
gerçekleşti. Atapark’ta toplanan 
çocuklar aileleri ile birlikte konvoy 
eşliğinde şehir turu attı.

Şehir turunun ardından Botanik 
Park’ta gerçekleşen programa katılan 
aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi. 
Renkli görüntülerin yaşandığı sünnet 
şöleninde çocuklara oyuncak dağı-
tıldı, ardından ailelere ve çocuklara 
yemek ikramında bulunuldu. 3’TE

‘Asfalt Serim Çalışmaları 
Aralıksız devam ediyor’2’DE

Dilekçe Gözyaşları İle Uğurlandı 3’
TE

Dülger Ve Ekibine Tam Not..
ENDOSKOPİDE RANDEVU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

SAYFA 3’TE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                         İletişim: 0 542 314 35 34
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Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde 
Nöbet Değişimi!..

Hoş Geldiniz Recep GÜ-
ZELYAZICI,

Güle güle gidiniz Saruhan 
KIZILAY

***
Sayın Saruhan KIZILAY 

Giresun’a veda ederken Sayın 
Recep GÜZELYAZICI teşrif 
ediyorlar…

Sayın Recep GÜZELYAZI-
CI’ya hoş geldiniz diyor, Sayın 
Saruhan KIZILAY’a güle güle 
diyoruz.

***
Bakanlık oluruyla Giresun 

İl Emniyet Müdür Sn. Saru-
han KIZILAY Emniyet Genel 
Müdürlüğü Belge Yönetimi ve 
Koordinasyonu Daire Başkan-
lığına, 

Giresun İl Emniyet Mü-
dürlüğüne ise Emniyet Genel 
Müdürlüğü Belge Yönetimi ve 
Koordinasyonu Daire Başkanı, 
1. Sınıf Emniyet Müdürü Sn. 
Recep GÜZELYAZICI atandı.

İl Emniyet Müdürümüz Sn. 
Saruhan KIZILAY Beyefendiye 
Giresun’da bulunduğu bir yıllık 
gibi kısa sürede Giresun’a ve 
Giresunlulara verdikleri güzel 
hizmetler ve güzel dostlukları 
için teşekkür ediyor, yeni göre-
vinin hayırlı hizmetlere vesile 
olması dileğiyle başarılarının 
devamını diliyorum…

***
Giresun’umuza atanan yeni 

İl Emniyet Müdürümüz Sn. 
Recep GÜZELYAZICI Beye-
fendiye görev süresinin uzun 
olması ve hayırlı güzel hiz-
metlere vesile olması dileğiyle 
hoş geldiniz diyor, başarılar 
diliyorum…

***
“Leyla’nın güzelliğine ancak 

Mecnun’un gözüyle bakmalı-
sın ki, onu seyretmenin sırrı 
sana da görünsün.” (Sadî-i 
Şirazî)

Vesselam…

Ordu ve Giresun illerinin kenetlenerek kurduğu Havaalanına ilgi 
artarken,yurt dışı direkt yolcu sefer sayısında artış isteniyor

Ordu-Giresun Havalimanı Coştu
Söz konusu ay içinde 

Ordu-Giresun Havalima-
nı’na iniş-kalkış yapan 

uçak trafiği iç hatlarda 666, dış 
hatlarda 50 olmak üzere toplamda 
716’ya ulaştı.

Yük trafiği ise Temmuz ayında 
toplamda 989 ton oldu.

7 Aylık (Ocak-Temmuz dönemi) 
Gerçekleşmeler…

7 aylık (ocak-temmuz) dönemde 
ise Ordu-Giresun Havalimanı’nda 
yolcu trafiği 445.534, uçak trafiği 
3.619, yük trafiği (kargo+posta+ba-
gaj) ise 3.848 ton olarak gerçekleş-
ti.  Haber: Osman Yılmaz

Müftü Topcan, Muharrem Ayının önemine dikkat çekti

Müftülük Ve TDV Yaşlıları Unutmadı
Müftü Topcan, 

“Muharrem ayı 
hem tarihimizde 

hem kültürümüzde farklı bir 
öneme sahip olan kıymetli ve 
müstesna bir aydır. Bu ay, Hz. 
Peygamber (s.a.s.) Efendimiz 
tarafından Allah’ın ayı ola-
rak nitelendirilmiş bir aydır. 
Muharrem ayı, ilahi bereket ve 
feyzin, Rabbani ihsan ve kere-
min coştuğu bir aydır. Kerbela 
olarak hafızalarda yer alan 
İslam tarihinin en acı olayı 
bu ay içinde gerçekleşmiştir. 
Muharrem ayı; kanın bulaştığı, 
kardeşliğin yaralandığı aydır.  

Kerbela; Efendimizin, 
(s.a.s.) ‘Cennet gençlerinin 
efendisidir’ diyerek yücelttiği 
torunu Hazret-i Hüseyin (r.a.) 
Efendimizin ve ehl-i beytten 
takriben 72 kişinin şehit düş-
tüğü yerdir. Kerbela; hak ile 
batılın mücadelesidir. Kerbela; 
Zalime hasım, mazluma hısım 
olmaktır. Haktan, hakikat-

ten yana olmaktır. Kerbela; 
Dünyevi hırsların, şeytani 
duyguların ve saltanat sevgisi-
nin öne çıktığı yerdir. Kerbela; 
bölünmek değil, birleşmektir, 
bir olmaktır. Bizim kaybetmeye 
mecalimiz kalmadı, biz bir ve 
beraber olmak zorundayız. 
Zorlukların üstesinde hep 
birlikte gelmek zorundayız. Biz 
medeniyetimizi bizden sonra 
gelecek kuşaklara taşımak için 
elbette bedeller ödeyeceğiz. 
Bu etkinliğin asıl amaçlarından 
bir tanesi de kardeşliğimizin 
yeniden neşv ü nema bulması-
na vesile olmasıdır.  

Bu duygu ve düşüncelerle 
Yüce Rabbimden Aşure gününü 
içerisinde barındıran bu müba-
rek ayda yapacağımız ibadetle-
rin kabul olmasını niyaz ediyor, 
Muharrem ayının milletimiz ve 
tüm İslam âlemi için birlik ve 
kardeşliğe vesile olmasını diliyo-
rum.” Şeklinde konuştu.

Haber:Fatma Uğurlu

Keşap Belediyesi yaz 
etkinlikleri kapsamında Kent 
Meydanında seyyar şişme 
oyun parkı havuzu kuruldu. 
Keşap’ta çocuklar şişme oyun 
parkında doyasıya eğlendi.

Keşap Belediye Başka-
nı Mehmet Emür,’’ Sosyal 
belediyecilik anlamında yaz 
etkinliklerini ilçemizde devam 
ettiriyoruz. Çocuklarımız için 
Kent Meydanımızda şişme 
oyun parkı havuzu kurduk. 
Şişme oyun parkını ziyaret 

edip çocuklarımızın eğlencesi-
ne ve yaşadığı coşkuya ortak 
olduk. Çocuklarımız güzel 
ve neşeli vakit geçiriyorlar. 
Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın eğlenmeleri ve 
yaz ayını daha güzel geçirme-
leri için etkinliklerimiz devam 
edecek. Tüm çocuklarımızı 3 
gün boyunca Cuma akşamıda 
dahil 15:00- 20:00 arasında 
ücretsiz şişme oyun parkı 
havuzuna bekliyoruz. Tüm 
halkımız davetlidir. ‘’ dedi.

‘Çocuklarımızın Kalbine Dokunuyoruz’
Şehrimizin birçok nok-

tasında asfalt çalış-
ması gerçekleştiren Giresun 
Belediyesi, vatandaşların 
daha kaliteli ve konforlu 
seyahat etmesi için başlattığı 
asfalt atağına her geçen gün 
yenilerini ekliyor.

Bu kapsamda; Teyyaredü-
zü Mahallesi Yüksel Sokak’ta 
ve Osmaniye Mahallesi Top-
rak Sokak’ta geniş kapsamlı 
asfalt çalışması gerçekleşti-
riliyor. Modern fiziki altyapıyı 
oluşturmak ve vatandaşla-
rın yaşam kalitesine katkı 
sağlamak amacıyla asfalt 
çalışmalarının şehrin muhtelif 
yerlerinde devam edeceği 

bildirildi.
Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu, asfalt 
serim çalışmalarının belir-
lenen program dâhilinde 
devam ettiğini belirterek, 
“Ekiplerimiz çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Hava 
şartları da arkadaşlarımızın 
hızlı ilerlemesine yardımcı 
oluyor. Bozuk olan yollar yeni 
asfaltla hem modernleşiyor 
hem de daha kullanışlı bir 
hale geliyor. Vatandaşlarımız 
her zaman en iyi hizmeti hak 
ediyor. Hizmet seferberliği 
adını verdiğimiz bu çalışma-
lar devam edecek.” ifadelerini 
kullandı.

‘Asfalt Serim Çalışmaları 
Aralıksız devam ediyor’



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

311 Ağustos 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

TEŞEKKÜR

Espiye ve Tirebolu Kitap 
Fuarlarının Ardından 

Önce Espiye İlçemizde 
başlayıp daha sonra Tire-
bolu’da devam eden kitap 
fuarları, bu ilçelerimizde bir ilk 
olması açısından tek kelime 
ile mükemmel bir organizas-
yon olmuştur. İnsanlarımıza 
kitap sevgisi aşılama ve kitap 
okuma alışkanlığı kazandırma 
bakımından yakılan bu meşale 
diğer il ve ilçelerimize örnek 
teşkil edecektir. 30’a yakın 
yerel yazarımızın katıldığı bu 
mini fuar yabana atılmamalı. 
Zamanlama açısından insanla-
rımızın hasat mevsimi olması 
hasebiyle bahçe altı temizle-
me, yayla şenliklerine katılma, 
denize gitme zamanlarına 
denk gelmesine ve bir takım 
eksikliklerin olmasına rağmen 
yinede istenilen hedefe ulaş-
mıştır. Bundan sonraki yıllarda 
yapılacak fuarlarda bu yıl görü-
len eksiklikkerin giderileceğini, 
zamanamanın da okulların 
açık olduğu dönemlere denk 

getirileceğini umuyorum.
Öncelikle İlçelerinde yapılan 

Kitap Fuarlarına destek veren 
Belediyelere, Espiye Der-
nekler Federasyonu’na ve 
yetkililerine, Tirebolu Dernekler 
Federasyonu (Tidef)’e ve yet-
kililerine, Espiye Gençlik Spor 
ve Gençlik Merkezi Müdürü’ne, 
Gençlik Merkezi personelle-
rine,

Ayrıca Fuarı Organize 
eden Kişisel Gelişim Uzma-
nı - Yazar Zekeriya Beşirli 
Bey’e, Yardım ve çabaların-
dan dolayı şair - yazar Murat 
Bayrak kardeşime, fuara 
katılan şair ve yazar arka-
daşlarıma, ilgi ve alakalarını 
esirgemeyen Espiye ve Tire-
bolu kitap severlerine, Fuar 
süresince bizleri ziyarette 
bulunan tüm dost, akraba ve 
arkadaşlarıma sonsuz teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

Daha sonraki fuarlarda 
buluşup, görüşmek dileklerim-
le sevgi, saygı ve selamlarımı 
iletiyorum. 

Ayhan Yüksel
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Emekli Öğretmen / Halk Şairi

Erdem, “Bazıları milli 
birliğimizi hedef alıyor.
Bunlara fırsat verme-

yeceğiz.Buraya katılan herkese 
teşekkür ediyorum. Dilimizi tahrif 
ederek, kuşaklar arasındaki 
iletişimi yok etmek ve birbirini 
anlamayan nesiller yaratmak 
istiyorlar. Günümüzde tahrifat 
kurumsallaştırıldı. Dil tahrifatını 

içselleştirdik, tahrifatın gönüllü 
elamanları haline geldik. Milletçe 
yabancı kelimesiz bir tek cüm-
le kuramıyoruz. Daha kötüsü 
son yıllarda teknolojideki hızlı 
gelişmeler, yabancı dille eği-
tim, yabancı dil öğretimindeki 
özensizlikten beslenen yabancı 
dil hayranlığının neticesi olarak 
bugün yarı Türkçe, yarı İngilizce 

bir dil üretildi. Maalesef İngilizce- 
Türkçe karışımı uydurma cüm-
lelerle konuşan bir nesil geliyor. 
Dilimizin karşı karşıya kaldığı so-
runları yalnız bir dil sorunu olarak 
görmemek gerekir. Burada asıl 
kaybolmakla karşı karşıya olan 
dilimiz değil, milli kimliğimizdir. 
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, 
‘Dilimiz, Kimliğimizdir’ şiarıyla, 

22 Mayıs 2008’de kuruldu. 13 
yılı geride bırakan derneğimiz 
amaçları doğrultusunda bugüne 
kadar birçok güzel faaliyete imza 
attı. Dili, millî bir mesele olarak 
ele alan derneğimiz, bugün yurt 
genelinde 19 şubesi ile faaliyet-
lerini yürütmektedir”ifadelerini 
kullandı. 

Haber: Mustafa Cici

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün de katıldığı konferansta dilin kimlik üzerindeki önemi anlatıldı

EKREM ERDEM’DEN GiRESUN’DA 
BiRLiKTELiK CAGRISI

Şenlikoğlu Çocukları Kutladı

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğ-
lu, sosyal belediyecilik 

anlayışını ilke edinerek çalıştık-
larını belirterek: “Bu kapsamda 
düzenlediğimiz sünnet şöleni 

ile birlikte çocuklarımızın sevin-
cine ortak olduk. Evlatlarımızın 
delikanlılığa ilk adımı olan sün-
netlerinin sonrasında bir araya 
gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Belediyemize başvuru yapan 

28 ailemizin çocuklarının yapı-
lan sağlık kontrollerinden sonra 
sünnet olmasına vesile olduk. 
Çocuklarımız bu şehrin geleceği, 
biz de evlatlarımızın geleceği 
adına her zaman yanlarındayız. 

Çocuklarımızın çok daha güzel 
günlerinde, sağlıkla afiyetle birlik-
te olalım. Düğünlerinde beraber 
olalım, onlarla birlikte övünelim. 
Dilerim ki askerlikleri ve evlilikle-
rinde da beraber oluruz.” dedi.

GİRESUN (AA) - Giresun’da 
lunaparkta trenin raydan çık-
ması sonucu yaşanan kazada 
hayatını kaybeden komiser yar-
dımcısı Sinem Gülşen Dilekçe 
için tören düzenlendi.

Dilekçe’nin cenazesi, polis 
eskortu eşliğinde hastaneden 
alınarak Hükümet Konağı 
önündeki tören alanına getirildi. 
Burada Giresun Valisi Enver 
Ünlü, Dilekçe’nin ailesi ve 
yakınlarına baş sağlığı 
diledi. Saygı duruşunda 
bulunulmasıyla başlayan 
törende 27 yaşındaki 
Dilekçe’nin öz geçmişi 
okundu.

İl Emniyet Müdürü Re-
cep Güzelyazıcı, burada 

yaptığı konuşmada, Dilekçe’nin 
kaybının sevenlerine ve meslek-
taşlarına verdiği acının tarifsiz 
olduğunu söyledi.

Sinem Gülşen Dilekçe’nin 
ailesi ve yakınlarına baş sağlığı 
dileyen Güzelyazıcı, “Kendisi 
9 Ekim 2021 tarihinde ilimize 
atanmış, Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü’nde başarılı çalışma-
lara imza atmış bir kardeşimiz 

olup teşkilat içerisinde sevilen 
ve sayılan bir yapıya sahip oldu-
ğunu burada tekrar vurgulamak 
istiyorum.” dedi.

Konuşmanın ardından İl Müf-
tüsü Ramazan Topcan tarafın-
dan dua edildi.

Daha sonra Dilekçe’nin 
cenazesi, tören mangası ve 
çevik kuvvet polislerince cenaze 
aracına konularak memleketi 

Ordu’nun Kumru ilçesine 
gönderildi.

Törene Dilekçe’nin eşi 
Samet Dilekçe’nin yanı 
sıra AK Parti Giresun 
Milletvekili Kadir Aydın, 
Giresun Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Yılmaz Can, 
İl Jandarma Komutanı 

Albay Muhammet Sevinç, Gire-
sun Belediye Başkan Yardımcısı 
Osman Öden, kurum müdürleri, 
siyasi parti ve sivil toplum örgütü 
temsilcileri ile polisler katıldı.

Hacı Hüseyin Mahallesi’nde 
faaliyet gösteren bir lunaparkta, 
eğlence treni raydan çıkarak 
yere düşmüş, kazada komi-
ser yardımcısı Sinem Gülşen 
Dilekçe ve Özel Harekat Şube 
Müdürlüğünde görevli polis 
memuru eşi Samet Dilekçe, 
Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş 
yaralanmıştı.

Sinem Gülşen Dilekçe, 112 
Acil Servis ekiplerince kaldırıldı-
ğı Giresun Eğitim ve Araştırma 
Hastanesindeki müdahaleye 
rağmen kurtarılamamıştı.

Bir eğlence yerinde meydana gelen kaza Giresun’da büyük üzüntüye neden oldu

Komiser Yardımcısı Dilekçe 
Gözyaşları İle Uğurlandı

Giresun Üniversitesi Araştırma 
Hastanesi,Endoskopideki randevu 
sorununu çözmek için düğmeye bas-
tı.Hastaneden yapılan açıklamada 
yeni düzenleme hakkında bilgi verildi

Açıklamada”Hastanemiz Endos-
kopi Ünitesinde Gastroenteroloji uz-
manı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger 
hocamızın ve Endoskopi ekibimizin 

üstün çabası ve Genel Cerrahi Klini-
ği’ nin desteğiyle ayda 400-500 arası 
işlem yapılmaktadır. Buna rağmen 
talep yoğunluğu sebebiyle randevu 
süreleri uzamaktadır. Bu doğrultuda 
Genel Cerrah sayımızın artması 
ile birlikte, Genel Cerrahi Kliniğinin 
Endoskopi ünitesindeki desteği artırı-
larak günlük olarak hem Gastroente-

roloji hem de Genel Cerrahi Kliniği-
nin Endoskopi işlemlerini yapacak 
düzenleme getirilmiştir. Hocalarımıza 
ve tüm Endoskopi ekibimize muaz-
zam çalışmaları ve özverileri sebebi 
ile teşekkür eder, düzenlemenin 
hastanemize ve şehrimize hayırlı 
olmasını dilerim.”denildi.

Haber:Hakan Çelebi

Endoskopide 
Randevu 
Sorunu 

Çözülüyor Dülger Ve Ekibine Tam Not...
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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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“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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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                         İletişim: 0 542 314 35 34

İŞ İLANI

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

Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde 
Nöbet Değişimi!..

Hoş Geldiniz Recep GÜ-
ZELYAZICI,

Güle güle gidiniz Saruhan 
KIZILAY

***
Sayın Saruhan KIZILAY 

Giresun’a veda ederken Sayın 
Recep GÜZELYAZICI teşrif 
ediyorlar…

Sayın Recep GÜZELYAZI-
CI’ya hoş geldiniz diyor, Sayın 
Saruhan KIZILAY’a güle güle 
diyoruz.

***
Bakanlık oluruyla Giresun 

İl Emniyet Müdür Sn. Saru-
han KIZILAY Emniyet Genel 
Müdürlüğü Belge Yönetimi ve 
Koordinasyonu Daire Başkan-
lığına, 

Giresun İl Emniyet Mü-
dürlüğüne ise Emniyet Genel 
Müdürlüğü Belge Yönetimi ve 
Koordinasyonu Daire Başkanı, 
1. Sınıf Emniyet Müdürü Sn. 
Recep GÜZELYAZICI atandı.

İl Emniyet Müdürümüz Sn. 
Saruhan KIZILAY Beyefendiye 
Giresun’da bulunduğu bir yıllık 
gibi kısa sürede Giresun’a ve 
Giresunlulara verdikleri güzel 
hizmetler ve güzel dostlukları 
için teşekkür ediyor, yeni göre-
vinin hayırlı hizmetlere vesile 
olması dileğiyle başarılarının 
devamını diliyorum…

***
Giresun’umuza atanan yeni 

İl Emniyet Müdürümüz Sn. 
Recep GÜZELYAZICI Beye-
fendiye görev süresinin uzun 
olması ve hayırlı güzel hiz-
metlere vesile olması dileğiyle 
hoş geldiniz diyor, başarılar 
diliyorum…

***
“Leyla’nın güzelliğine ancak 

Mecnun’un gözüyle bakmalı-
sın ki, onu seyretmenin sırrı 
sana da görünsün.” (Sadî-i 
Şirazî)

Vesselam…

Ordu ve Giresun illerinin kenetlenerek kurduğu Havaalanına ilgi 
artarken,yurt dışı direkt yolcu sefer sayısında artış isteniyor

Ordu-Giresun Havalimanı Coştu
Söz konusu ay içinde 

Ordu-Giresun Havalima-
nı’na iniş-kalkış yapan 

uçak trafiği iç hatlarda 666, dış 
hatlarda 50 olmak üzere toplamda 
716’ya ulaştı.

Yük trafiği ise Temmuz ayında 
toplamda 989 ton oldu.

7 Aylık (Ocak-Temmuz dönemi) 
Gerçekleşmeler…

7 aylık (ocak-temmuz) dönemde 
ise Ordu-Giresun Havalimanı’nda 
yolcu trafiği 445.534, uçak trafiği 
3.619, yük trafiği (kargo+posta+ba-
gaj) ise 3.848 ton olarak gerçekleş-
ti.  Haber: Osman Yılmaz

Müftü Topcan, Muharrem Ayının önemine dikkat çekti

Müftülük Ve TDV Yaşlıları Unutmadı
Müftü Topcan, 

“Muharrem ayı 
hem tarihimizde 

hem kültürümüzde farklı bir 
öneme sahip olan kıymetli ve 
müstesna bir aydır. Bu ay, Hz. 
Peygamber (s.a.s.) Efendimiz 
tarafından Allah’ın ayı ola-
rak nitelendirilmiş bir aydır. 
Muharrem ayı, ilahi bereket ve 
feyzin, Rabbani ihsan ve kere-
min coştuğu bir aydır. Kerbela 
olarak hafızalarda yer alan 
İslam tarihinin en acı olayı 
bu ay içinde gerçekleşmiştir. 
Muharrem ayı; kanın bulaştığı, 
kardeşliğin yaralandığı aydır.  

Kerbela; Efendimizin, 
(s.a.s.) ‘Cennet gençlerinin 
efendisidir’ diyerek yücelttiği 
torunu Hazret-i Hüseyin (r.a.) 
Efendimizin ve ehl-i beytten 
takriben 72 kişinin şehit düş-
tüğü yerdir. Kerbela; hak ile 
batılın mücadelesidir. Kerbela; 
Zalime hasım, mazluma hısım 
olmaktır. Haktan, hakikat-

ten yana olmaktır. Kerbela; 
Dünyevi hırsların, şeytani 
duyguların ve saltanat sevgisi-
nin öne çıktığı yerdir. Kerbela; 
bölünmek değil, birleşmektir, 
bir olmaktır. Bizim kaybetmeye 
mecalimiz kalmadı, biz bir ve 
beraber olmak zorundayız. 
Zorlukların üstesinde hep 
birlikte gelmek zorundayız. Biz 
medeniyetimizi bizden sonra 
gelecek kuşaklara taşımak için 
elbette bedeller ödeyeceğiz. 
Bu etkinliğin asıl amaçlarından 
bir tanesi de kardeşliğimizin 
yeniden neşv ü nema bulması-
na vesile olmasıdır.  

Bu duygu ve düşüncelerle 
Yüce Rabbimden Aşure gününü 
içerisinde barındıran bu müba-
rek ayda yapacağımız ibadetle-
rin kabul olmasını niyaz ediyor, 
Muharrem ayının milletimiz ve 
tüm İslam âlemi için birlik ve 
kardeşliğe vesile olmasını diliyo-
rum.” Şeklinde konuştu.

Haber:Fatma Uğurlu

Keşap Belediyesi yaz 
etkinlikleri kapsamında Kent 
Meydanında seyyar şişme 
oyun parkı havuzu kuruldu. 
Keşap’ta çocuklar şişme oyun 
parkında doyasıya eğlendi.

Keşap Belediye Başka-
nı Mehmet Emür,’’ Sosyal 
belediyecilik anlamında yaz 
etkinliklerini ilçemizde devam 
ettiriyoruz. Çocuklarımız için 
Kent Meydanımızda şişme 
oyun parkı havuzu kurduk. 
Şişme oyun parkını ziyaret 

edip çocuklarımızın eğlencesi-
ne ve yaşadığı coşkuya ortak 
olduk. Çocuklarımız güzel 
ve neşeli vakit geçiriyorlar. 
Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın eğlenmeleri ve 
yaz ayını daha güzel geçirme-
leri için etkinliklerimiz devam 
edecek. Tüm çocuklarımızı 3 
gün boyunca Cuma akşamıda 
dahil 15:00- 20:00 arasında 
ücretsiz şişme oyun parkı 
havuzuna bekliyoruz. Tüm 
halkımız davetlidir. ‘’ dedi.

‘Çocuklarımızın Kalbine Dokunuyoruz’
Şehrimizin birçok nok-

tasında asfalt çalış-
ması gerçekleştiren Giresun 
Belediyesi, vatandaşların 
daha kaliteli ve konforlu 
seyahat etmesi için başlattığı 
asfalt atağına her geçen gün 
yenilerini ekliyor.

Bu kapsamda; Teyyaredü-
zü Mahallesi Yüksel Sokak’ta 
ve Osmaniye Mahallesi Top-
rak Sokak’ta geniş kapsamlı 
asfalt çalışması gerçekleşti-
riliyor. Modern fiziki altyapıyı 
oluşturmak ve vatandaşla-
rın yaşam kalitesine katkı 
sağlamak amacıyla asfalt 
çalışmalarının şehrin muhtelif 
yerlerinde devam edeceği 

bildirildi.
Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu, asfalt 
serim çalışmalarının belir-
lenen program dâhilinde 
devam ettiğini belirterek, 
“Ekiplerimiz çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Hava 
şartları da arkadaşlarımızın 
hızlı ilerlemesine yardımcı 
oluyor. Bozuk olan yollar yeni 
asfaltla hem modernleşiyor 
hem de daha kullanışlı bir 
hale geliyor. Vatandaşlarımız 
her zaman en iyi hizmeti hak 
ediyor. Hizmet seferberliği 
adını verdiğimiz bu çalışma-
lar devam edecek.” ifadelerini 
kullandı.

‘Asfalt Serim Çalışmaları 
Aralıksız devam ediyor’



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

411 Ağustos 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

Yağlıdere Belediye 
Başkanı Yaşar İbaş: - 
“Amerika’daki vatan-

daşlarımızın yaklaşık yüzde 
70’i şu an işveren pozisyonun-
da. New York Long Island tara-
fında akaryakıt istasyonlarının 
çok büyük bir kısmı Yağlıdereli-
ler tarafından işletilir”

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN 
YETGİN - Giresun’un Yağlıde-
re ilçesinden Amerika Birleşik 
Devletleri’ne (ABD) göç edip 
azimle çalışarak çoğu iş yeri 
sahibi olan gurbetçiler, yaz 
mevsimini özlemini duydukları 
memleketlerinde geçiriyor.

Yıllar önce Yağlıdere’den 
ABD’ye başlayan göç ikinci ne-
sille de devam ediyor. Akraba-
ları ve yakınlarının vasıtasıyla 
ABD’ye göç eden Yağlıdereli-
ler, genellikle New York, New 
Jersey ve Massachusetts’te 
yoğunluk oluşturuyor.

Memleket özlemleri hiç bit-
meyen gurbetçiler, yaz mevsi-
mini köylerinde geçirmeyi tercih 
ediyor.

Yağlıdere Belediye Başkanı 
Yaşar İbaş, AA muhabirine, 
1970’li yıllarda bir Rum göçe-
besinin Yağlıdere’yi ziyaretinde 
bir kişiyi ABD’ye götürmesi son-
rası göçün başladığını söyledi.

ABD’ye giden kişilerin daha 
sonra akrabalarını, yakınları-
nı yanlarında götürmeleriyle 
göçün devam ettiğini aktaran 
İbaş, bunun sonucunda da 
ABD’de yoğun bir Yağlıdereli 
nüfusu oluştuğunu belirtti.

İbaş, Yağlıdere nüfusunun 
şu anda 15 bin 800 olduğunu 
ifade ederek, “Şu anda resmi 
olarak konsoloslukta işlem ya-

pan 21 bin civarında Yağlıdereli 
var, tabii oturum müsaadesini 
almamış olanları da sayar-
sak yaklaşık 30 bin civarında 
Yağlıdereli var. Yani mevcut 
nüfusumuzun iki katı kadar 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
vatandaşımız var.” dedi.

“Giden kişi köyde aile-
sine bir ev yaptırıyor”

Yaz mevsiminde ilçe nüfusu-
nun 50 bin civarına yükseldiği-
ne dikkati çeken İbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Gençliği burada geçen 
vatandaşlarımız hepsi yıllık 
mutlak suretle buraya gelir-
ler. Hepsinin köyde, yaylada, 
il merkezinde, ilçede bir evi 
vardır yani 100 kilometrelik 
bir alan içerisinde durumu iyi 
olanların 5 evi vardır. Bu bir 

yatırımdır tabii, çoğu parayı 
buraya yönlendiriyor. Buradan 
ilk giden kişi köyde ailesine bir 
ev yaptırıyor, ahde vefa da var 
tabii.”

İbaş, Yağlıdere’nin göç alan 
bir ilçe olmadığı halde bin ko-
nuta ihtiyacı olduğunu kayde-
derek, “Amerika’da yaşayan bir 
vatandaş ‘Ailem rahat etsin, kı-
şın asansörlü bir evde otursun, 
odun, kömür taşımasın.’ diye 
bir ev almak istiyor.” ifadesini 
kullandı.

“Yüzde 90 civarında 
hepsi Amerika’nın iyi 
üniversitelerinde eği-
timlerini görüyorlar”

ABD’ye giden vatandaşların 
çok girişken olduğunu vurgula-
yan İbaş, şöyle devam etti:

“Amerika’daki vatandaşla-
rımızın yaklaşık yüzde 70’i şu 
an işveren pozisyonunda. New 
York Long Island tarafında 
akaryakıt istasyonlarının çok 
büyük bir kısmı bizim Yağlıde-
reliler tarafından işletilir. New 
Jersey tarafında boya sek-
töründe, akaryakıt istasyonu 
sektöründe, Massachusetts 
ile Connecticut’ta pizza ve 
restoran sektöründe yoğun bir 
şekilde çalışıyorlar.”

Yaşar İbaş, ABD’ye giden 
ikinci neslin üniversite mezunu 
olduğuna işaret ederek, “Ailele-
rinden sonra oraya gitmiş, orta-
okul ve lise eğitimini orada gör-
müş vatandaşlarımızın tamamı 
üniversite mezunu. Yüzde 90 
civarında hepsi Amerika’nın iyi 
üniversitelerinde eğitimlerini 
görüyorlar.” diye konuştu.

Yağlıdere esnafının yaz 
mevsimini dört gözle beklediği-
ni dile getiren İbaş, tadilat için 
inşaat sektöründe, düğünler 
için kuyumcularda, lokantalarda 
ve marketlerde büyük hareketli-
lik yaşandığını kaydetti.

“Memlekete döviz 
kazandırmaya çalışıyo-
ruz.”

ABD’de 22 yıldır yaşayan Ali 
Top (53), ekonomik nedenlerle 
ABD’ye gitme kararı verdiğini 
belirterek, 2000 yılında gemiyle 
yolculuk yaparak New York’a 
ayak bastığını anlattı.

Kendisinin şu anda benzin 
istasyonu, market ve ikinci el 
araç sektörlerinde iş yerlerinin 
olduğunu aktaran Top, “Kazan-
cımız iyi, Allah’a şükür. Mem-
leketimize de yatırımlarımızı 
yaptık, elimizden geldiği kadar 
memlekete döviz kazandırma-
ya çalışıyoruz.” dedi.

Gurbeti, “özlemin hiç bitme-
diği bir yer” olarak tanımladığını 
dile getiren Top, şöyle konuştu:

“Biz her zaman buranın 
özlemiyle, sevgisiyle oralarda 
yaşayan insanlarız. Amerika’da 
okul tatil olunca hemen buraya 
gelmenin hesaplarını yapıyo-
ruz. Eşimle gelirken plan yap-
tık, ‘iki gün Bodrum’da, iki gün 
Marmaris’te kalırız, Fethiye’de 
takılırız’ dedik. Memlekete gel-
dik, buranın cennet olduğunu 
görünce ‘Daha ne yapacağız 
Bodrum’u, Marmaris’i’ dedik ve 
gitmekten vazgeçtik. Burada 
‘yaylaya gideriz, denize gideriz’ 
dedik. Oğlumuz da memleketin 
kültürünü görsün, insanların 
sevgisini, saygısını görsün 

istedik, yazın tamamını burada 
geçirmeye karar verdik.”

“Çocuklarımızı ülkemi-
ze alıştırmaya çalışıyo-
ruz”

20’li yaşlarda ABD’ye giden 
Fatma Özbay (44) ise Giresun-
lu olan eşiyle ABD’de evlenip 
yaşantısını kurduğunu söyledi.

Tatili için Yağlıdere’ye 
geldiklerini ifade eden Özbay, 
“Çocuklarımıza kültürümüzü 
öğretmek, vatanımızı unuttur-
mamak önemli. Amerika’da 
doğan çocuklar tabii ki aileler 
öğretmedikleri, farklı bir yerde 
yaşadıkları için kültürümüzü 
bilmiyorlar. Biz burada onlara 
yöremizi, Türkiye’nin farklı 
yerlerini gezdiriyoruz, çocuk-
larımızı ülkemize alıştırmaya 
çalışıyoruz.” diye konuştu.

Özbay, iki çocuğunun da 
Karadeniz yaylalarını çok sev-
diğini, çayırlarda gezmekten ve 
orman kokusundan çok keyif 
aldıklarını dile getirdi.

Sevim Kahveci ise ilk olarak 
babasının, daha sonra kendi-
sinin ABD’ye gittiğini anlatarak, 
“Amerika’ya gittikten sonra 6 
yıl eşimden ayrı kaldım. Tabii 
bu sürede Türkiye’ye gidip 
geldim, 6 yıl sonra eşim Ame-
rika’ya geldi, New Jersey’de 
yaşıyoruz. Yazın memlekete 
geliyoruz, yaz mevsiminde 
Amerika’da kalmak istemiyo-
ruz.” dedi.

Erol Kahveci de 6 yıl sonra 
eşine kavuştuğunu anlatarak, 
“Gittim orada çalıştım, kendi 
işimi kurdum, şimdi boya şirke-
tim var. Memleketi özlüyoruz, 
geldik, özlem gideriyoruz. Ge-
nellikle yazın geliyoruz. Yayla 
şenlikleri çok güzel oluyor, 
yaylaya çıkıyoruz, temiz hava, 
soğuk sular, cennet gibi ortam.” 
ifadelerini kullandı.

“Geliş amacımız aile-
miz, özlem, arkadaşla-
rımızı görmek”

ABD’de 7 yıldır yaşayan 
Feyyaz Bıyık (32), turist olarak 
gittiği ABD’ye evlenerek yerleş-
tiğini belirterek, “Orada pizza 
işinde çalışıyorum. 7 yıl sonra 
ilk kez geldim, geliş amacımız 
ailemiz, özlem, arkadaşlarımızı 
görmek. Ben daha çok yaylalar, 
köy ve ilçe merkezinde zama-
nımı geçiriyorum. Geliş planımı 
fındığa göre yaptım, Ege ve 
Akdeniz’de tatil yapmak yerine 
memleketimi tercih ettim.” diye 
konuştu.

Yağlıdere’de kuyumculuk ya-
pan Durmuş Ünlü, ilçe ekono-
misinde gurbetçilerin etkisinin 
önemli olduğuna işaret ederek, 
Amerika’dan gelenlerin alışve-
rişlerini ilçede yapmayı tercih 
ettiğini, Yağlıdere’ye azımsa-
namayacak derecede katkıları 
olduğunu vurguladı.

Yağlıdereliler akaryakıt istasyonu 
ve restoran sektöründe etkin!..

Giresun’un Yağlıdere ilçesinden 1970’li yıllardan itibaren ABD’ye başlayan göç ile sayıları yaklaşık 
30 bine ulaşan Yağlıdereliler, New York, New Jersey ve Massachusetts’te yoğunluk gösteriyor
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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

411 Ağustos 
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Yağlıdere Belediye 
Başkanı Yaşar İbaş: - 
“Amerika’daki vatan-

daşlarımızın yaklaşık yüzde 
70’i şu an işveren pozisyonun-
da. New York Long Island tara-
fında akaryakıt istasyonlarının 
çok büyük bir kısmı Yağlıdereli-
ler tarafından işletilir”

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN 
YETGİN - Giresun’un Yağlıde-
re ilçesinden Amerika Birleşik 
Devletleri’ne (ABD) göç edip 
azimle çalışarak çoğu iş yeri 
sahibi olan gurbetçiler, yaz 
mevsimini özlemini duydukları 
memleketlerinde geçiriyor.

Yıllar önce Yağlıdere’den 
ABD’ye başlayan göç ikinci ne-
sille de devam ediyor. Akraba-
ları ve yakınlarının vasıtasıyla 
ABD’ye göç eden Yağlıdereli-
ler, genellikle New York, New 
Jersey ve Massachusetts’te 
yoğunluk oluşturuyor.

Memleket özlemleri hiç bit-
meyen gurbetçiler, yaz mevsi-
mini köylerinde geçirmeyi tercih 
ediyor.

Yağlıdere Belediye Başkanı 
Yaşar İbaş, AA muhabirine, 
1970’li yıllarda bir Rum göçe-
besinin Yağlıdere’yi ziyaretinde 
bir kişiyi ABD’ye götürmesi son-
rası göçün başladığını söyledi.

ABD’ye giden kişilerin daha 
sonra akrabalarını, yakınları-
nı yanlarında götürmeleriyle 
göçün devam ettiğini aktaran 
İbaş, bunun sonucunda da 
ABD’de yoğun bir Yağlıdereli 
nüfusu oluştuğunu belirtti.

İbaş, Yağlıdere nüfusunun 
şu anda 15 bin 800 olduğunu 
ifade ederek, “Şu anda resmi 
olarak konsoloslukta işlem ya-

pan 21 bin civarında Yağlıdereli 
var, tabii oturum müsaadesini 
almamış olanları da sayar-
sak yaklaşık 30 bin civarında 
Yağlıdereli var. Yani mevcut 
nüfusumuzun iki katı kadar 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
vatandaşımız var.” dedi.

“Giden kişi köyde aile-
sine bir ev yaptırıyor”

Yaz mevsiminde ilçe nüfusu-
nun 50 bin civarına yükseldiği-
ne dikkati çeken İbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Gençliği burada geçen 
vatandaşlarımız hepsi yıllık 
mutlak suretle buraya gelir-
ler. Hepsinin köyde, yaylada, 
il merkezinde, ilçede bir evi 
vardır yani 100 kilometrelik 
bir alan içerisinde durumu iyi 
olanların 5 evi vardır. Bu bir 

yatırımdır tabii, çoğu parayı 
buraya yönlendiriyor. Buradan 
ilk giden kişi köyde ailesine bir 
ev yaptırıyor, ahde vefa da var 
tabii.”

İbaş, Yağlıdere’nin göç alan 
bir ilçe olmadığı halde bin ko-
nuta ihtiyacı olduğunu kayde-
derek, “Amerika’da yaşayan bir 
vatandaş ‘Ailem rahat etsin, kı-
şın asansörlü bir evde otursun, 
odun, kömür taşımasın.’ diye 
bir ev almak istiyor.” ifadesini 
kullandı.

“Yüzde 90 civarında 
hepsi Amerika’nın iyi 
üniversitelerinde eği-
timlerini görüyorlar”

ABD’ye giden vatandaşların 
çok girişken olduğunu vurgula-
yan İbaş, şöyle devam etti:

“Amerika’daki vatandaşla-
rımızın yaklaşık yüzde 70’i şu 
an işveren pozisyonunda. New 
York Long Island tarafında 
akaryakıt istasyonlarının çok 
büyük bir kısmı bizim Yağlıde-
reliler tarafından işletilir. New 
Jersey tarafında boya sek-
töründe, akaryakıt istasyonu 
sektöründe, Massachusetts 
ile Connecticut’ta pizza ve 
restoran sektöründe yoğun bir 
şekilde çalışıyorlar.”

Yaşar İbaş, ABD’ye giden 
ikinci neslin üniversite mezunu 
olduğuna işaret ederek, “Ailele-
rinden sonra oraya gitmiş, orta-
okul ve lise eğitimini orada gör-
müş vatandaşlarımızın tamamı 
üniversite mezunu. Yüzde 90 
civarında hepsi Amerika’nın iyi 
üniversitelerinde eğitimlerini 
görüyorlar.” diye konuştu.

Yağlıdere esnafının yaz 
mevsimini dört gözle beklediği-
ni dile getiren İbaş, tadilat için 
inşaat sektöründe, düğünler 
için kuyumcularda, lokantalarda 
ve marketlerde büyük hareketli-
lik yaşandığını kaydetti.

“Memlekete döviz 
kazandırmaya çalışıyo-
ruz.”

ABD’de 22 yıldır yaşayan Ali 
Top (53), ekonomik nedenlerle 
ABD’ye gitme kararı verdiğini 
belirterek, 2000 yılında gemiyle 
yolculuk yaparak New York’a 
ayak bastığını anlattı.

Kendisinin şu anda benzin 
istasyonu, market ve ikinci el 
araç sektörlerinde iş yerlerinin 
olduğunu aktaran Top, “Kazan-
cımız iyi, Allah’a şükür. Mem-
leketimize de yatırımlarımızı 
yaptık, elimizden geldiği kadar 
memlekete döviz kazandırma-
ya çalışıyoruz.” dedi.

Gurbeti, “özlemin hiç bitme-
diği bir yer” olarak tanımladığını 
dile getiren Top, şöyle konuştu:

“Biz her zaman buranın 
özlemiyle, sevgisiyle oralarda 
yaşayan insanlarız. Amerika’da 
okul tatil olunca hemen buraya 
gelmenin hesaplarını yapıyo-
ruz. Eşimle gelirken plan yap-
tık, ‘iki gün Bodrum’da, iki gün 
Marmaris’te kalırız, Fethiye’de 
takılırız’ dedik. Memlekete gel-
dik, buranın cennet olduğunu 
görünce ‘Daha ne yapacağız 
Bodrum’u, Marmaris’i’ dedik ve 
gitmekten vazgeçtik. Burada 
‘yaylaya gideriz, denize gideriz’ 
dedik. Oğlumuz da memleketin 
kültürünü görsün, insanların 
sevgisini, saygısını görsün 

istedik, yazın tamamını burada 
geçirmeye karar verdik.”

“Çocuklarımızı ülkemi-
ze alıştırmaya çalışıyo-
ruz”

20’li yaşlarda ABD’ye giden 
Fatma Özbay (44) ise Giresun-
lu olan eşiyle ABD’de evlenip 
yaşantısını kurduğunu söyledi.

Tatili için Yağlıdere’ye 
geldiklerini ifade eden Özbay, 
“Çocuklarımıza kültürümüzü 
öğretmek, vatanımızı unuttur-
mamak önemli. Amerika’da 
doğan çocuklar tabii ki aileler 
öğretmedikleri, farklı bir yerde 
yaşadıkları için kültürümüzü 
bilmiyorlar. Biz burada onlara 
yöremizi, Türkiye’nin farklı 
yerlerini gezdiriyoruz, çocuk-
larımızı ülkemize alıştırmaya 
çalışıyoruz.” diye konuştu.

Özbay, iki çocuğunun da 
Karadeniz yaylalarını çok sev-
diğini, çayırlarda gezmekten ve 
orman kokusundan çok keyif 
aldıklarını dile getirdi.

Sevim Kahveci ise ilk olarak 
babasının, daha sonra kendi-
sinin ABD’ye gittiğini anlatarak, 
“Amerika’ya gittikten sonra 6 
yıl eşimden ayrı kaldım. Tabii 
bu sürede Türkiye’ye gidip 
geldim, 6 yıl sonra eşim Ame-
rika’ya geldi, New Jersey’de 
yaşıyoruz. Yazın memlekete 
geliyoruz, yaz mevsiminde 
Amerika’da kalmak istemiyo-
ruz.” dedi.

Erol Kahveci de 6 yıl sonra 
eşine kavuştuğunu anlatarak, 
“Gittim orada çalıştım, kendi 
işimi kurdum, şimdi boya şirke-
tim var. Memleketi özlüyoruz, 
geldik, özlem gideriyoruz. Ge-
nellikle yazın geliyoruz. Yayla 
şenlikleri çok güzel oluyor, 
yaylaya çıkıyoruz, temiz hava, 
soğuk sular, cennet gibi ortam.” 
ifadelerini kullandı.

“Geliş amacımız aile-
miz, özlem, arkadaşla-
rımızı görmek”

ABD’de 7 yıldır yaşayan 
Feyyaz Bıyık (32), turist olarak 
gittiği ABD’ye evlenerek yerleş-
tiğini belirterek, “Orada pizza 
işinde çalışıyorum. 7 yıl sonra 
ilk kez geldim, geliş amacımız 
ailemiz, özlem, arkadaşlarımızı 
görmek. Ben daha çok yaylalar, 
köy ve ilçe merkezinde zama-
nımı geçiriyorum. Geliş planımı 
fındığa göre yaptım, Ege ve 
Akdeniz’de tatil yapmak yerine 
memleketimi tercih ettim.” diye 
konuştu.

Yağlıdere’de kuyumculuk ya-
pan Durmuş Ünlü, ilçe ekono-
misinde gurbetçilerin etkisinin 
önemli olduğuna işaret ederek, 
Amerika’dan gelenlerin alışve-
rişlerini ilçede yapmayı tercih 
ettiğini, Yağlıdere’ye azımsa-
namayacak derecede katkıları 
olduğunu vurguladı.

Yağlıdereliler akaryakıt istasyonu 
ve restoran sektöründe etkin!..

Giresun’un Yağlıdere ilçesinden 1970’li yıllardan itibaren ABD’ye başlayan göç ile sayıları yaklaşık 
30 bine ulaşan Yağlıdereliler, New York, New Jersey ve Massachusetts’te yoğunluk gösteriyor

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

511 Ağustos 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

ÜMRANİYESPOR	 -	 FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR
KONYASPOR	 -	 MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK
YUKATEL	KAYSERİSPOR	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
GALATASARAY	A.Ş.	 -	 GİRESUNSPOR
GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.	 -	 MKE	ANKARAGÜCÜ
ALANYASPOR	 -	 BEŞİKTAŞ	A.Ş.
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	 FENERBAHÇE	A.Ş.
ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.	 -	 DEMİR	GRUP	SİVASSPOR
TRABZONSPOR	A.Ş.	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR

2. HAFTA
MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK	 -	 YUKATEL	KAYSERİSPOR
FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR	 -	 TRABZONSPOR	A.Ş.
ÜMRANİYESPOR	 -	 GALATASARAY	A.Ş.
BEŞİKTAŞ	A.Ş.	 -	 V.	FATİH	KARAGÜMRÜK
FENERBAHÇE	A.Ş.	 -	 ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.
İSTANBULSPOR	A.Ş.	 -	 KONYASPOR
DEMİR	GRUP	SİVASSPOR	 -	 ALANYASPOR
GİRESUNSPOR	 -	 KASIMPAŞA	A.Ş.
ATAKAŞ	HATAYSPOR	 -	 GAZİANTEP	F.	KULÜBÜ	A.Ş.

3. HAFTA

GAZİANTEP	F.	KULÜBÜ	A.Ş.	 -	 FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR
YUKATEL	KAYSERİSPOR	 -	 GİRESUNSPOR
ALANYASPOR	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.	 -	 ÜMRANİYESPOR
TRABZONSPOR	A.Ş.	 -	 GALATASARAY	A.Ş.
VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK	 -	 MKE	ANKARAGÜCÜ
KONYASPOR	 -	 FENERBAHÇE	A.Ş.
BEŞİKTAŞ	A.Ş.	 -	 DEMİR	GRUP	SİVASSPOR
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR

4. HAFTA
MKE	ANKARAGÜCÜ	 -	 BEŞİKTAŞ	A.Ş.
ÜMRANİYESPOR	 -	 TRABZONSPOR	A.Ş.
DEMİR	GRUP	SİVASSPOR	 -	VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK
GİRESUNSPOR	 -	 KONYASPOR
ATAKAŞ	HATAYSPOR	 -	 ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.
MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK	 -	 ALANYASPOR
FENERBAHÇE	A.Ş.	 -	 YUKATEL	KAYSERİSPOR
GALATASARAY	A.Ş.	 -	GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.
FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR	 -	 KASIMPAŞA	A.Ş.

5. HAFTA
YUKATEL	KAYSERİSPOR	 -	 FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR
GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.	 -	 ÜMRANİYESPOR
BEŞİKTAŞ	A.Ş.	 -	 MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK
DEMİR	GRUP	SİVASSPOR	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK	 -	 GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	 GALATASARAY	A.Ş.
ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.	 -	 TRABZONSPOR	A.Ş.
ALANYASPOR	 -	 MKE	ANKARAGÜCÜ
KONYASPOR	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR

6. HAFTA
MKE	ANKARAGÜCÜ	 -	 DEMİR	GRUP	SİVASSPOR
ATAKAŞ	HATAYSPOR	 -	 YUKATEL	KAYSERİSPOR
İSTANBULSPOR	A.Ş.	 -	 BEŞİKTAŞ	A.Ş.
MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK	 -	VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK
FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR	 -	 ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.
GALATASARAY	A.Ş.	 -	 KONYASPOR
ÜMRANİYESPOR	 -	 KASIMPAŞA	A.Ş.
FENERBAHÇE	A.Ş.	 -	 ALANYASPOR
TRABZONSPOR	A.Ş.	 -	GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.

7. HAFTA

8. HAFTA
KONYASPOR	 -	 ÜMRANİYESPOR
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.
ALANYASPOR	 -	 GİRESUNSPOR
VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
MKE	ANKARAGÜCÜ	 -	 MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK
ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.	 -	 GALATASARAY	A.Ş.
BEŞİKTAŞ	A.Ş.	 -	 FENERBAHÇE	A.Ş.
YUKATEL	KAYSERİSPOR	 -	 TRABZONSPOR	A.Ş.
DEMİR	GRUP	SİVASSPOR	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR

ÜMRANİYESPOR	 -	 YUKATEL	KAYSERİSPOR
MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK	 -	 DEMİR	GRUP	SİVASSPOR
İSTANBULSPOR	A.Ş.	 -	 MKE	ANKARAGÜCÜ
GİRESUNSPOR	 -	 BEŞİKTAŞ	A.Ş.
FENERBAHÇE	A.Ş.	 -	VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK
FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR	 -	 KONYASPOR
GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.	 -	 ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.
TRABZONSPOR	A.Ş.	 -	 KASIMPAŞA	A.Ş.
ATAKAŞ	HATAYSPOR	 -	 ALANYASPOR

9. HAFTA
ALANYASPOR	 -	 FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR
KONYASPOR	 -	GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.
MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
DEMİR	GRUP	SİVASSPOR	 -	 GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	 ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.
YUKATEL	KAYSERİSPOR	 -	 GALATASARAY	A.Ş.
MKE	ANKARAGÜCÜ	 -	 FENERBAHÇE	A.Ş.
BEŞİKTAŞ	A.Ş.	 -	 TRABZONSPOR	A.Ş.
VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR

10. HAFTA
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	 YUKATEL	KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR	A.Ş.	 -	 DEMİR	GRUP	SİVASSPOR
GİRESUNSPOR	 -	 MKE	ANKARAGÜCÜ
ATAKAŞ	HATAYSPOR	 -	 BEŞİKTAŞ	A.Ş.
ÜMRANİYESPOR	 -	VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK
ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.	 -	 KONYASPOR
FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
FENERBAHÇE	A.Ş.	 -	 MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK
GALATASARAY	A.Ş.	 -	 ALANYASPOR

11. HAFTA

DEMİR	GRUP	SİVASSPOR	 -	 FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR
ALANYASPOR	 -	GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.
KONYASPOR	 -	 KASIMPAŞA	A.Ş.
BEŞİKTAŞ	A.Ş.	 -	 ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK	 -	 GİRESUNSPOR
YUKATEL	KAYSERİSPOR	 -	 ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.
VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK	 -	 GALATASARAY	A.Ş.
İSTANBULSPOR	A.Ş.	 -	 FENERBAHÇE	A.Ş.
MKE	ANKARAGÜCÜ	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR

12. HAFTA
FENERBAHÇE	A.Ş.	 -	 DEMİR	GRUP	SİVASSPOR
GALATASARAY	A.Ş.	 -	 BEŞİKTAŞ	A.Ş.
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	 MKE	ANKARAGÜCÜ
FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR	 -	VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR	A.Ş.	 -	 KONYASPOR
GİRESUNSPOR	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
ATAKAŞ	HATAYSPOR	 -	 MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK
GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.	 -	 YUKATEL	KAYSERİSPOR
ÜMRANİYESPOR	 -	 ALANYASPOR

13. HAFTA
BEŞİKTAŞ	A.Ş.	 -	 FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR
VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK	 -	GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.
DEMİR	GRUP	SİVASSPOR	 -	 ÜMRANİYESPOR
FENERBAHÇE	A.Ş.	 -	 GİRESUNSPOR
YUKATEL	KAYSERİSPOR	 -	 KONYASPOR
ALANYASPOR	 -	 ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.
MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK	 -	 GALATASARAY	A.Ş.
MKE	ANKARAGÜCÜ	 -	 TRABZONSPOR	A.Ş.
İSTANBULSPOR	A.Ş.	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR

14. HAFTA
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	 DEMİR	GRUP	SİVASSPOR
FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR	 -	 MKE	ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.	 -	 BEŞİKTAŞ	A.Ş.
TRABZONSPOR	A.Ş.	 -	 FENERBAHÇE	A.Ş.
ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.	 -	VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK
ATAKAŞ	HATAYSPOR	 -	 GİRESUNSPOR
GALATASARAY	A.Ş.	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
ÜMRANİYESPOR	 -	 MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK
KONYASPOR	 -	 ALANYASPOR

15. HAFTA

GİRESUNSPOR	 -	GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.
İSTANBULSPOR	A.Ş.	 -	 KASIMPAŞA	A.Ş.
MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK	 -	 FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR
MKE	ANKARAGÜCÜ	 -	 ÜMRANİYESPOR
DEMİR	GRUP	SİVASSPOR	 -	 GALATASARAY	A.Ş.
BEŞİKTAŞ	A.Ş.	 -	 ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.
VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK	 -	 TRABZONSPOR	A.Ş.
ALANYASPOR	 -	 YUKATEL	KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE	A.Ş.	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR

16. HAFTA
KONYASPOR	 -	 	DEMİR	GRUP	SİVASSPOR
ÜMRANİYESPOR	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR
GALATASARAY	A.Ş.	 -	 MKE	ANKARAGÜCÜ
FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR	 -	 FENERBAHÇE	A.Ş.
YUKATEL	KAYSERİSPOR	 -	VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK
GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.	 -	 MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK
ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
TRABZONSPOR	A.Ş.	 -	 GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	 ALANYASPOR

17. HAFTA
MKE	ANKARAGÜCÜ	 -	 YUKATEL	KAYSERİSPOR
ATAKAŞ	HATAYSPOR	 -	 FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ	A.Ş.	 -	 KASIMPAŞA	A.Ş.
İSTANBULSPOR	A.Ş.	 -	GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.
GİRESUNSPOR	 -	 ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK	 -	 ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.
FENERBAHÇE	A.Ş.	 -	 GALATASARAY	A.Ş.
VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK	 -	 KONYASPOR
ALANYASPOR	 -	 TRABZONSPOR	A.Ş.

18. HAFTA
ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.	 -	 MKE	ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.	 -	 FENERBAHÇE	A.Ş.
KONYASPOR	 -	 BEŞİKTAŞ	A.Ş.
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR	A.Ş.	 -	 MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK
FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR	 -	 GİRESUNSPOR
ÜMRANİYESPOR	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
GALATASARAY	A.Ş.	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR
YUKATEL	KAYSERİSPOR	 -	 DEMİR	GRUP	SİVASSPOR

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto 
Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

Türkiye	Futbol	Federas-
yonu	Yönetim	Kurulu	tara-
fından,	2022-2023	Futbol	
Sezonu	İlan	Edilmesi	Ge-
reken	Hususlar’ın	“	Süper	
Lig	Futbolcu	Uygunluğu”	
ve	“TFF	1.	Lig	Futbolcu	
Uygunluğu”nda	değişiklik	
yapıldı.	
TFF’den	yapılan	açık-

lamaya	göre;	Süper	Lig	
takımları,	2022/23	sezo-
nunda	transfer	dönemi	
bitene	kadar	A	takım	kadro	
listelerinde	en	fazla	21	
yabancı	uyruklu	futbolcu	
bulundurabilir.	Takımların	
transfer	döneminde	yaban-

cı	futbolcu	transferlerini	
daha	rahat	yapabilmeleri	
için	imzalanmış	oldukları	
sözleşmeler	tescil	edil-
mektedir.	Transfer	dönemi	
bittiğinde	ise	(8	Eylül)	A	Ta-
kım	listesine	yazılacak	14	
(+3	genç)	futbolcu	dışında,	
kulüp	ile	sözleşmesi	devam	
eden	her	bir	yabancı	fut-
bolcu	için	federasyona	500	
bin	TL	alt	yapı	fon	bedeli	
ödemek	zorunda	kalacak.
	Süper	Lig	takımları	A	

Takım	Listesinde	en	fazla	
14	yabancı	uyruklu	futbolcu	
yazma	hakkına	ek	olarak,	
01.01.2001	ve	daha	son-
rasında	doğmuş	olmaları	
şartıyla;	U14	milli	takımı	
dahil	olmak	üzere	ülkesinin	
milli	takımlarında	en	az	10	
maçta	oynamış	olmaları;	
FIFA’nın	dünya	sıralaması	
listesinde	ilk	10	sırada	bu-
lunan	ülkelerin	en	üst	veya	
bir	alt	liglerinde	toplamda	
25	maçtan	fazla	süre	almış	
olmaları;	kriterlerinden	her-
hangi	birine	sahip	olmaları	
koşulu	ile,	14	yabancıya	ek	
olarak	3	yabancı	futbolcu	
ile	daha	sözleşme	imzala-
yabilecekler.	Bu	+3	genç	
yabancı	futbolcu	için	de	
kulüpler,	TFF’ye	500	bin	TL	
alt	yapı	fon	bedeli	ödemek	
zorunda	kalacak.

21 yabancı oyuncu 
bulunabilecek !

Rezerv Lige Farklı Başlangıç
Rezerv	Lig’in	1.	hafta	maçında	

Bitexen	Giresunspor	ile	Adana	
Demirspor	karşılaştı.	Müsabakayı	
Bitexen	Giresunspor	5-1’lik	skorla	
kazandı.	Bu	sezon	ilk	kez	uygu-
lamaya	konulan	Rezerv	Lig’in	1.	
haftasında,	Bitexen	Giresunspor	ile	
Adana	Demirspor	karşı	karşıya	gel-
di.	Bulancak	İlçe	Stadına	oynanan	
ve	Erdem	Mertoğlu,	Kadir	Beyaz	ve	
Hasan	Erdoğan	hakem	üçlüsünün	

yönettiği	maçı	Bitexen	Giresunspor	
kazandı.	
Karşılaşmada	Bitexen	

Giresunspor’un	gollerini	12.	daki-
kada	Anıl	Yiğit	Çınar,	28.	dakikada	
Çekdar	Orhan,	48.	dakikada	Erol	
Can	Akdağ,	60.	dakikada	Furkan	
Yiğit	ve	83.	dakikada	Şahin	Dik	
penaltıdan	kaydederken	Adana	
Demirspor’un	tek	golünü	71.	daki-
kada	Giorgi	Khabuliani	kaydetti.

2022-2023	sezonunda	
TFF	3.Lig	2.grupta	mü-

cadele	edecek	olan		Eynesil	
Belediyespor,	ikinci	etap	kamp	
çalışmaları	için	Erzurum’a	gitti.	
15	Ağustos’a	kadar	çalışma-
larını	Erzurum’da	sürdürecek	
olan	2022-2023	sezonunda	
TFF	3.Lig	2.grupta	mücadele	
edecek	olan	Eynesil	Bele-
diyespor	Dedeman	Otel’de	
konaklayacak.	

Öte	yandan	Yeni	sezon	
hazırlıklarını	Erzurum	yük-
sek	irtifa	kamp	merkezinde	

sürdüren	temsilcimiz	Eynesil	
Belediyespor’un	takım	kap-
tanları	belli	oldu.	Buna	göre,	
takımın	2022	-	2023	sezonun-
da	birinci	kaptanı	Cengizhan	
Koç,	ikinci	kaptanı	Orhan	
Dilli	ve	üçüncü	kaptanı	Erhan	
Şengül	oldu.

	TFF	3.Lig	2.grupta	müca-
dele	edecek	olan	temsilcimiz	
Eynesil	Belediyespor’un	ilk	
maçını	3	Eylül	2022,	Erge-
ne	Velimeşe	Spor	ile	saat	
17:00’de	Mustafa	Kemal	Ata-
türk	Stadyumu’nda	oynayacak

ERZURUM HAVASI 
iYi GELSiN !



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: 611 Ağustos 2022 Perşembe

 

 

 

İslami Dayanışma Spor 
Federasyonu ve İslam 
İşbirliği Teşkilatı üyesi 
ülkelerin katılımıyla düzen-
lenen İslami Dayanışma 
Oyunları’nın beşincisi dün 
Türkiye’nin ev sahipliğinde 
Konya’da devam ediyor.

Konya’nın ev sahipli-
ğinde 18 Ağustos’a kadar 
sürecek oyunlarda, 56 ülke-
den 4 binden fazla sporcu 

24 farklı branşta madalya 
için ter dökecek. Orga-
nizasyonda toplam 355 ma-
dalya sahibini bulacak.

5. İslami Dayanışma 
Oyunları’nda 11-15 Ağus-
tos 2022 tarihleri arasında 
halter branşında ülkemizi 
temsil edecek olan milli 
sporcumuz Cansu Bektaş’a 
müsabakalarında başarılar 
dileriz.

Tireboluspor’un eski 
gol kralı, beden 

eğitimi öğretmeni, sporcu 
eğitmeni Çetin Durkaya, 
Tireboluspor’da kısa bir 
süre önce göreve getirilen 
Güven Karaman’a başarı 
dileğinde bulundu.

Tireboluspor’un geçen 
sezon BAL Ligini kıl payı 
kaçırdığını ifade eden 

Durkaya, “Bu sezon daha 
başarılı, daha güçlü bir 
Tireboluspor’un temelleri 
atılıyor. Başkanımız Adem 
Kemal bu kapsamda Güven 
hocamızı göreve getirdi. Eski 
bir Tirebolusporlu futbolcu 
olarak Güven Karaman’a 
ve Tireboluspor’umuza yeni 
sezonda yürekten başarılar 
diliyorum.” diye konuştu.

Durkaya’dan Karaman’a 
Başarı Dileği…

Cansu Bektaş’tan 
Madalya Bekliyoruz

SONU iYi 
OLSUN
Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu 5,6,7 
ve 8 Ağustos’ta oynanan ilk hafta maçlarıyla 
resmen başladı. 38 hafta sürecek maratonda 
ilk haftayı Medipol Başakşehir lider tamamladı.
Giresunspor ise  puansız giriş yaptı

Spor Toto Süper Lig’de 
19 takımın mücadele 
edeceği 2022-2023 se-

zonunun 1. haftasında oyna-
nan 9 karşılaşmada toplam 27 
gol atıldı. 4 deplasman ekibinin 
kazandığı haftada, 3 mücadele 
berebere sonuçlanırken, 2 ev 
sahibi gülen taraf oldu. 

Her hafta bir takımın BAY 
geçeceği fikstürde, ilk hafta 
Hatayspor maç yapmadan 
geçti. Yeni sezon geçtiğimiz 
cuma günü oynanan İstan-
bulspor-Trabzonspor maçıyla 
başladı. Spor Toto 1. Lig’de 
play-off şampiyonu olarak 
adını bir üst lige yazdıran sa-
rı-siyahlılar, Atatürk Olimpiyat 
Stadyumu’nda Trabzonspor’u 
ağırladı. Son şampiyon un-
vanıyla sahaya çıkan bor-
do-mavililer, karşılaşmadan 
2-0 galip ayrılarak sezona 3 

puanla başladı. Emre Belö-
zoğlu yönetimindeki Medipol 
Başakşehir, Kasımpaşa’yı ko-
nuk ettiği maçı rahat bir oyun 
ve 4-0’lık farklı skorla kazandı. 
Haftanın en gollü karşılaşma-
larından biri Atatürk Olimpi-
yat Stadyumu’nda oynandı. 
Alanyaspor, Andrea Pirlo’nun 
başına geçtiği Fatih Karagüm-
rük deplasmanına çıkarken, 
3 puanı 4-2’lik skorla aldı. 
Sezona 3 puanla başlayan bir 
başka ekip, Adana Demirspor 
oldu. Güney temsilcisi, Gire-
sunspor’u deplasmanda 3-2’lik 
skor ile mağlup etti.

BEŞİKTAŞ 3 PUANA 
UZATMALARDA UZANDI

Yeni sezona özellikle hücu-
ma hattında yaptığı takviyeler-
le başlayan Beşiktaş, taraftarı 
önünde sezona galibiyetle 

başladı. Kayserispor, geç-
tiğimiz sezon ki kadrosunu 
koruyarak başladığı maçta 
ayağına gelen fırsatları değer-
lendiremezken, iki takım da 
mücadeleyi 10 kişi tamamladı. 
Siyah-beyazlılara galibiyeti 
getiren gol 90+6. dakikada 
Ghezzal’dan geldi.

MUSLERA KURTARDI, 
GOMİS HAYAT VERDİ

Teknik direktörlük koltuğuna 
Okan Buruk’u getiren Galata-
saray, sezona da dikkat çeken 
transferler ile başladı. Ligde 
oynadığı son 16 maçı kaybet-
meyen Nuri Şahin önderliğin-
deki Antalyaspor ile karşılaşan 
sarı-kırmızılılar golü de son 
dakikada Gomis’in ayağından 
buldu. Öte yandan kaleci Mus-
lera da mücadelede bir penaltı 
kurtardı.

YENİLENEN 
FENERBAHÇE, 
1 PUANLA BAŞLADI

Portekizli teknik adam 
Jorge Jesus’un başına geçtiği 
Fenerbahçe, yaptığı bir çok 
transferle de adeta yeni bir 
takım kurdu. Geçtiğimiz se-
zonun 2. yarısında aldığı seri 
galibiyetlerle ligi ikinci bitiren 
sarı-lacivertliler hem Avrupa 
kupaları vizesi alırken hem de 
taraftarlarına yeni sezon için 
umut vermişti. Hafta içi UEFA 
Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’n-
da Slovacko’yu 3-0’la geçen 
Fenerbahçe ligin ilk maçında 
da yine sahasında Ümrani-
yespor’u konuk etti. 6 golün 
atıldığı maçta kazanan çık-
mazken, Fenerbahçe evinde 2 
puan bıraktı.

İşte ilk haftanın 
maçları ve sonuçları

İstanbulspor - Trabzonspor:  .................0-2

DG Sivasspor - Gaziantep FK:  ............1-1

Beşiktaş - Kayserispor:  ........................1-0

Fatih Karagümrük - Alanyaspor:  ..........2-4

Giresunspor - Adana Demirspor:  .........2-3

FT Antalyaspor - Galatasaray:  .............0-1

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa:  .......4-0

MKE Ankaragücü - Konyaspor:  ...........0-0

Fenerbahçe - Ümraniyespor:  ...............3-3 


