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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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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

GİRESUN’UN 
PAMUKKALESİ 
VE PINARLAR 
KÖYÜ YÖRESİ 
(Yazısı Sayfa 4’te)

Emür Ayrı 
Ayrı Görüştü

n 3’TE

Aydın beraberindeki İl Baş-
kanı Kenan Tatlı ve Merkez İlçe 
Başkanı Mehmet Başer ile birlikte 
Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun 
Başmüdürlüğü’nü ziyaret etti. 
Başmüdür Çağlar Şeyranlıoğlu 
ile TMO çalışmaları hakkında 
bilgi alıp istişarede bulundukla-
rını ifade eden Milletvekili Aydın; 
“Toprak Mahsulleri Ofisi, ilimizin 
en önemli marka değeri olan 
fındık başta olmak üzere pek çok 
tarımsal gıdanın ticari faaliyetleri-
ne ön ayak olan devlet kurumları-
mızdan biridir. 2’DE

Aydın’dan TMO Çıkartması
AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, TMO Ziyareti sonrası önemli açıklamalar yaptı

Müdür Bulut’dan Ziyaret
Giresun İl Sağlık 

Müdürü Doç. Dr. 
Muhammet Bulut ,Gire-
sun Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesini ziyaret 
ederek çalımalar hakkında 

bilgi aldı. Ziyarete;Kadın 
Doğum ve Çocuk Hasta-
lıkları Eğitim ve Araştırma 
hastanesi Başhekimi Doç. 
Dr. Berkan Şahin , İdari 
Ve Mali Hizmetler Müdürü  

Ferdi Aydın da eşlik etti
Başhekim  Doç. Dr. Fa-

zıl Kulaklı ziyaret sonrası 
Bulut ve ekibine teşekkür 
etti.

Haber: Osman Yılmaz

AK Parti Giresun Milletvekili 
Cemal Öztürk, AK Parti Giresun İl 
Başkanı Kenan Tatlı ile birlikte Gi-
resun Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi’ni 
hastanesini 
ziyaret etti.

 Öztürk , 
Başhekim  
Doç. Dr. Fazıl 
Kulaklı ‘dan 
genel işleyiş 

ve çalışmalar hakkında bilgiler 
aldı. Başhekim Doç. Dr. Fazıl Ku-
laklı , Milletvekili Cemal Öztürk ve 

Ak Parti Gire-
sun İl Başkanı 
Kenan Tatlı’ya 
nazik ziya-
retlerinden 
dolayı teşek-
kür etti..

Haber: 
Fatma 
Uğurlu

Milletvekili Cemal Öztürk’ten 
yeni hastaneye ziyaret

Aslen Göre-
leli olan ve 
GİRFED 

Başkanlığı da yapan 
Kuğu,mevcut siyasal 
zihniyetle bir yere 
varılamayacağını 
ifade ederek” Gele-
cek Partisi’nin Türk 
siyasetine kazan-
dırdığı en önemli 
şey, muhalefet 
etme paradigmasını 
değiştirmiş olması-
dır. Müzminleşmiş 
istemezük siyasi 
muhalefet davranışı 
yerine; yaptığı eleşti-

rilere karşı alternatif 
çözüm geliştirmesi, 
muhalefet etmenin 
sorumluluğunu taşı-
ması, Zihni tembel-
leşmiş muhalefet 
etme anlayışını terk 
etmesidir. Bu top-
lum, Gelecek Partisi 
ile birlikte, siyesette 
muhalefet olmanın 
da en az iktidar 
olmak kadar önemli 
olduğunu öğrendi. 
Türk siyasetinin 
niteliğini geliştirecek 
olan bu anlayıştır.” 
dedi. SAYFA 2’DE

Mehmet Kuğu’dan 
İddialı Sözler!..

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kuğu, parti 
olarak Türk siyasetinin aradığı vizyona sahip olduklarını söyledi

Bektaşoğlu, “Dereli’de, 
yeni yapılan konutlar, dü-
şünülmeden yapıldığı için 
bir çok eksiklikler var.

İlçede, arka sokak 
diye, tabir ettiğimiz, cad-
de daha kalabalık, dola-
yısıyla, orda olan esnafın 
işi daha iyi olacaktır.

Dere tarafında, olan 
cadde çok sakin olacak-
tır.”dedi

Bektaşoğlu şöyle 
konuştu

“Dere, tarafını canlan-
dırmak için, bir önerim 
olacaktır.

Arkadan geçen yol, 

yani, PTT yolu, araç, 
trafiğine kapatılmalı, dere 
üzerine, köprüler le, her 
iki taraf birbirine bağ-
lanmalı, ve cafeler, çay 
ocakları yapılmalıdır.

O zaman, her iki 
sokak, kalabalık bir hale 
gelecektir.

Görsel, gibi yapılmasa 
da, ona benzer bir şeyler 
yapılmalıdır.

Kesinlik le, araç trafiği-
ne kapatılmalıdır.

Nasılsa, arka sokak-
tan,araçların gidiş, geliş 
kararı onaylanmıştır.”

Haber: Hakan Çelebi

Bektaşoğlu: Dereli’de 
Planlama Yanlışı Var
İyi Parti Dereli İlçe Başkanı İsmail Bektaşoğlu, Dere-

li’de vizyon değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstan-
bul Milletvekili Nurettin Canikli annesini kaybetti

 Önceki gün hayata gözlerini yuman Aişe 
Canikli dün ikindi namazına müteakip son yol-
culuğuna uğurlandı

Alucra Merkez Camisi’nde ikindi namazının 
ardından kılınan cenaze namazına ilin önde 
gelen kişi ve kuruluş temsilcileri ile kalabalık bir 
vatandaş topluluğu katıldı.Merhumeye rahmet, 
yakınlarına sabır diliyoruz.

NURETTiN CANiKLi 
ANNESiNi KAYBETTi
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

Aydın’dan TMO Çıkartması
AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, TMO Ziyareti sonrası önemli açıklamalar yaptı

Bilindiği gibi Cumhur-
başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdo-

ğan, fındık sezonu öncesinde 
kamuoyunun beklentisi doğ-
rultusunda fındık alım fiyatını 
açıklamış ve açıklanan fiyat 
milletimiz tarafından memnu-
niyetle karşılanmıştı. Hükü-
metimiz, milletimizin alın terini 
gözeterek üreticimizi kur ve 
enflasyon karşısında ezdirme-
di. AK Parti iktidarı öncesinde 
fındık alım fiyatı 1$ iken bugün 
3$ üzerinden alımı gerçek-
leşiyor. 22 Ağustos tarihinde 
TMO tarafından fındık alımları 
başlayacak olup fındık piyasa-
larında istikrarın sağlanması, 
sorunların giderilerek depola-
ma ve finansman ihtiyaçlarının 
karşılanması amaçlanmaktadır.

Satış sonrası yapılacak olan 
ödemeler noktasında da dev-

letimiz milletimizin yanındadır. 
Satılan fındıkların ödemeleri 
21 gün içerisinde yapılacaktır. 
TMO kabuklu fındık alımlarını 
fiziksel analizle yapacaktır. Bu 
noktada ürünlerin alımında ru-
tubet, sağlamlık, çürük, bozuk 
ve kırık oranları gibi kriterleri 
göz önünde bulundurarak 

fındık alımı gerçekleştirecektir. 
Eski yıl mahsulü ve eski ile 
yeni yıl mahsullerinin karışımı 
olan ürünler satın alınmayaca-
ğı için TMO alım noktalarına 
bu ürünlerin getirilmemesi ge-
rekmektedir. Bunların yanında 
üreticilerimizin TMO’ya ürün 
teslim ederken rutubetten do-

layı sorun yaşamamaları için 
ürünlerini kurutmaya azami 
özen göstermelerini istirham 
ediyoruz. 2022-2023 dönemi 
fındık sezonunun üreticilerimi-
ze hayırlı ve bereketli olmasını 
diliyor, nazik misafirperverliği 
için Sayın Müdürümüze teşek-
kür ediyoruz.” dedi.

Belediyeden Üniversite 
Öğrencilerine Destek 

Giresun Belediyesi 
üniversiteli gençlere destek 
sağlamak amacıyla geçen 
sene hayata geçirdiği sos-
yal desteğini bu sene de 
devam ettiriyor.

Proje kapsamında, 
Belediye Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü 
tarafından, sosyal destek 
kapsamında vatandaşların 
kullanmadıkları eşyaları 
evlerinden alınarak ihtiyaç 
sahibi üniversite öğrencile-
rine veriliyor.

Vatandaşlar, Belediye-
nin 0534 669 28 28 nolu 
WhatsApp hattını arayarak 
evlerinde ihtiyaç dışı olan 
beyaz eşya, her türlü mobil-
ya, koltuk, halı, battaniye, 
mutfak araç gereçleri vb. 
eşyaları bağış yapabile-
ceğini iletiyor. Çağrının 
ardından Belediye ekipleri 
ilgili adrese giderek eşya-
ları teslim alıyor ve başvu-
ruda bulunan ihtiyaç sahibi 

öğrencilere ulaştırıyor.
Giresun Belediye Baş-

kanı Aytekin Şenlikoğlu ise 
tüm vatandaşlara çağrıda 
bulunarak evlerinde kullan-
madıkları eşyaları üniversi-
te öğrencilerine vermelerini 
istedi.

Şenlikoğlu; “Geçen sene 
de öğrencilerimize bu şekil-
de desteğimiz olmuştu. Bu 
projemizi bu sene de de-
vam ettirmeye karar verdik. 
Yarının önemli noktalarında 
yer alacağına inandığımız 
üniversite öğrencilerimize 
imkânlarımız ölçüsünde 
yardımcı olmaya çalışıyo-
ruz. Gençlere inanıyoruz 
ve onlarla gurur duyuyoruz. 
Hepsine bundan sonraki 
eğitim hayatlarında başarı-
lar diliyorum” dedi.

Öğrenciler ise bu destek-
ten dolayı mutluluk duyduk-
larını belirterek, Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu’na teşekkür etti.

TEBRİK
Aysun & Kemal YAZGAN ailesinin kızları Esra ile Çağla & 

Akif YİĞİTBAŞ ailesinin oğulları Oktay,  Ordu/ Perşembe’ de 
düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile evlendiler.

Genç çifti tebrik eder, mutluluklar dileriz.
GİRESUN GÜNDEM GAZETESİ

Kuğu’dan İddialı Sözler!..
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kuğu, parti 

olarak Türk siyasetinin aradığı vizyona sahip olduklarını söyledi
Kuğu şöyle konuştu, 

“Türk siyasetinin en te-
mel hastalığı,  “siyasi iktidarla-
rın kendi zamanlarında yaptığı 
yolsuzluk, hukuksuzluk,  v.s 
gibi yanlışlara, başka bir siyasi 
iktidar zamanında, geçmişte 
bu yanlışların yapılmış olması-
nı gerekçe göstererek, kendisi-
nin de bunları yapmaya devam 
etmesidir. Yaptığı usulsüzlük-
lere geçmişi gerekçe göstere-
rek meşruiyet kazandıran bu 
kısır döngüyü terk etmeden 
işlerin düzelmesi mümkün 
görünmemektedir. Bunun için, 

hem bireysel anlamda hem 
de kurumsal anlamda büyük 
bir özgüvene sahip bir siyasi 
yapının bu ülkeyi yönetmesi 
gerekir. Bunun adresi Gelecek 
Partisi’dir. Çünkü Gelecek 
Partisi’nin siyasi aklı, devlette 
kurumsallaşmayı, kurumsal 
işleyişte kuralların ve ilkelerin 
oluşmasını sağlayacak bir bi-
rikime sahiptir. Aynı zamanda 
Gelecek Partisi  kadroları, ken-
di tabanının siyasi, ekonomik, 
bürokratik v.s. beklentilerine; 
popülist siyaset uğruna, kural-
ları ve ilkeleri feda etmeyecek 

bir kurumsal aklı işletecek 
siyasi yapıdır. Gelecek Parti-
si’nin iktidarında oluşacak bu 
siyasi kültür ve iklim, ilkeler ve 
kurallar çerçevesinde işleyen 
bir siyasetin önünü açacak, 
siyasi partilerin tabanlarının ve 
geniş halk kitlelerinin popülist 
ve dışlayıcı siyaset yapma 
beklentilerini, onları da ikna 
edecek şekilde,  adalet, ehliyet 
ve liyakat , açık ve şeffaf, 
hesap verebilir temel değerler 
çerçevesinde oluşan yönetim 
uygulamaları ile karşılayacak-
tır”          Haber:Mustafa Cici

Yeni eğitim sezonunun 
başlamasına kısa bir süre 

kalırken, özel yetenek sınavla-
rı ile başarılı olan öğrencilerin 
kesin kayıtları gerçekleştirilecek. 
Öğrenciler, www.giresunbelediye-
konservatuari.net adresinden ise 
online kayıtlarını yapabilecek.

Bugüne kadar binlerce 
öğrenciyi yetiştiren Belediye 
Konservatuvarı, yeni dönemde, 
gitar, piyano, bağlama, keman, 
ney, kanun, klarnet, kemençe, 
halk oyunları ve diksiyon eğitimi 
bölümlerinde öğrencilere ücretsiz 
eğitim imkânı sunacak. 4 yıllık 
eğitimin sonunda başarılı olan 
öğrenciler diploma alarak mezun 
olacak. 

Öğrenciler, öğretim görevlisi 

ve yardımcı personeller tarafın-
dan eğitim ve öğretim alacak. 
Diğer yandan, öğrencilerden mü-
racaatlarda hiçbir şekilde kayıt 
ücreti ve öğrencilik aidatları adı 
altında ücret talep edilmeyecek 
olup tüm giderler Giresun Bele-
diyesi tarafından karşılanacak.

Belediye Konservatuvarında 
Ön Kayıtlar 5 Eylül’de Başlayacak

Giresun Belediyesi Konservatuvarında 2022-2023 eğitim öğretim sezonu için ön kayıtlar 5 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
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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

319 Ağustos 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Kültür Adamı 
Hemşerimiz Ahmet 

Haluk Dursun 
Unutulmadı

Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı kültür adamı 
hemşerimiz Prof. Dr. Ahmet 
Haluk Dursun ölümünün 
üçüncü yılında İstanbul ve 
Hereke’de bulunan mezarı 
başında anılacak.

18 Ağustos Perşembe 
günü Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından hazır-
lanan ve Arkeoloji Müze-
leri Kütüphanesinde Beşir 
Ayvazoğlu, Coşkun Yılmaz, 
Erhan Afyoncu, Aydın 
Gülan ve Azmi Özcan’ın 
katılacağı programla Haluk 
Hoca bütün yönleriyle anla-
tılacak.

19 Ağustos Cuma günü 
Kocaeli Hereke’de bulunan 
mezarı başında ikindi vakti 
yapılacak anma merasi-
minden sonra Hereke’de 
bulunan Ay Işığı Çay Bah-
çesinde ikram ve sohbet 
yapılacak. 

Giresun Medya Plat-
formu Başkanı İbrahim 
Balcıoğlu konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada 2 yıl 
önce yaptığımız açıklama 
ile hemşerimiz kültür adamı 
Prof. Dr. Ahmet Haluk 
Dursun ve değerlerimize 
sahip çıkılmasını istemiş 
ve şöyle demiştik; “Prof. 
Dr. Ahmet Haluk Dursun’a 
ve diğer değerlerimize 
sahip çıkalım. İlim, kültür, 
sanat ve devlet adamlığı 

sıfatı şahsında mündemiç 
olan Haluk Dursun’a sahip 
çıkmak biz hemşerilerinin 
en büyük görevidir. Haluk 
Dursun, tarih ve kültür sa-
hasında yaptığı çalışmalar, 
verdiği eserler ve devlette 
aldığı görevler nedeniyle 
anılmayı hak etmiş biridir. 
Adının memleketi Giresun 
ve doğup büyüdüğü Koca-
eli’nde yaşatılması için her 
türlü gayret gösterilmelidir. 
Bu manada Haluk Dursun 
adı, Giresun ve Kocaeli’nde 
kütüphanelere, kültür mer-
kezlerine, okullara, parklara 
ve meydanlara verilmeli, 
adına çeşitli anma prog-
ramları, kültür etkinlikleri ve 
yarışmalar düzenlenmeli-
dir”. 

Gelinen bu noktada 
üç yılda Haluk Hocamıza 
sahip çıkmak için çok da bir 
şey yapıldığı söylenemez. 
Oysa bu süre içinde birçok 
şey yapılabilirdi. İnsanımızı 
bu kadar kolay unutmamız 
gerektiğini, insan yetiştir-
menin çok zor olduğunu 
biliyoruz. Yapılacak bu ve 
benzeri faaliyetlere insanı-
mızın ilgi göstermesini dile-
yerek Hocamıza ölümünün 
3.yılında tekrar rahmet dili-
yoruz. İlgililerin bir an önce 
daha kucaklayıcı eserler ile 
Hocamıza sahip çıkmasını 
bekliyoruz” dedi.

Emür Ayrı Ayrı Görüştü
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür ,Giresun Recep Güzelyazıcı, Giresun Gümrük Müdürü 

Burhan Ayhanoğlu ve Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci’yi ziyaret etti
‘’YENİ GİRESUN İL EMNİYET 

MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİK’’
Ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada Başkan 

Emür ‘’Belediye Başkan Yardımcımız S. Ömer De-
ğirmencioğlu ile 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle ilimize atanan Giresun İl Emniyet 
Müdürü Recep Güzelyazıcı’ya hayırlı olsun ziyare-
tinde bulunduk. Yeni görevinde başarılar dilerim.’’

GÜMRÜK MÜDÜRÜ VE İL KÜLTÜR 
VE TURİZM MÜDÜRÜNE ZİYARET

‘’ Giresun Gümrük Müdürü Burhan Ayhanoğlu ve 
Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gür-
genci’yi ziyaret ettik. İlgi ve alakalarına teşekkür 
ederiz.’’ dedi.

Giresun Turizm ve Tanıtma 
Derneği, GİSİAD’ı ziyaret ederek 
Başkan Gezmiş’in kamuoyuna 
sunduğu projeleri inceledi..

Başkan Nafiz Uğur Karaibra-
himoğlu ve yönetim kurulu üye-
lerinden oluşan heyet ,Gezmiş’in 
Giresun Doğa Koleji’ndeki ofisinde 
buluştu..

Ziyarette; ilin turizm öncelikleri,-
hedefleri, turizm hizmet beklentileri, 
turizmin sorunları konuşularak 
karşılıklı öneriler sunuldu. 

KARAİBRAHİMOĞLU:         
“TURİZM İÇİN SEFERBERLİĞE 
İHTİYAÇ VAR” 

Başkan Uğur Karaibrahimoğ-
lu, ziyarette yaptığı konuşmada, 
Giresun’un kalkınma ve gelişmesi 
için turizm yatırım, iş ve istihdam 

imkanlarının artırılması gerektiği-
ni vurguladı. Karaibrahimoğlu,  “ 
Sayın Gezmiş’in bir sürerdir dile 
getirdiği, adaya teleferik, dolgu 
alanına özel üniversite, yat limanı 
gibi projelerinin gerçekleşmesi için 
işbirliği ve güçbirliği yapmalıyız. 
Giresun’un en eski derneklerinden 
birisi olarak bizim 
de pek çok turizm 
amaçlı projele-
rimiz var. Yerel 
yöneticilerimizden, 
STK, ilgili kişi ve 
kuruluşlarımızdan 
ve basınımızdan 
destek bekliyoruz. 
Özellikle Giresun 
Valiliği ve Giresun 
Belediyesi’nden 

daha fazla hassas davranmalı. Tu-
rizm için bir hamleye, seferberliğe 
ihtiyaç var” dedi. 

Karaibrahimoğlu, dernek olarak 
bu projelerin takipçisi olacaklarını 
söyledi. 

GEZMİŞ: ”PROJELERİMİZE 
DESTEK BEKLİYORUZ” 

Aykut Gezmiş ise ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, 
dernek yöneticilerine çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Gezmiş, “Gİ-
SİAD olarak Giresun’u Karadeniz’in 
çekim merkezi haline getirecek 
projelerimizi topluma sunduk. Ama 
henüz yol katedilemedi. Halbuki 

bu projeler devlete 
yük olmadan kendi 
kendisinin finansını 
sağlayacak türde. 
Karadeniz’de bir 
yat limanı yok. 
10 binlerce tekne 
İstanbul’dan geri 
dönüyor. Buna talip 
olmalıyız. Sadece 
adaya teleferikin 
ilimize katkısı 5 

yüzmilyon TL. Yüzlerce kişiye 
istihdam sağlanacak. Aksu’daki 
eski çöp alanının bulunduğu dolgu 
alanındaki 400 dönüm belediye 
rekreasyon alanının 100 dönümü-
ne özel üniversite önerdik. Bakan-
lar kurulu kararı gerekli. Başkan 
Aytekin Şenlikoğlu olumlu bakıyor, 
İmar düzenlemesi yapılıp ihaleye 
açılırsa,  Türkiye’deki üniversite-
lere teklif götürülebilir. Kimse talip 
olmazsa, ilimizden 20-30 kişiyle 
konsorsiyum kurarak biz isteriz. 
Denize kıyı üniversite Giresun’un 
ekonomik sosyal yönden iki kat 
büyütür” dedi.

Ziyarette dernek yöneticilerinde 
Adem Bıçakçı, Tahsin Dervişoğlu, 
Hakkı Ağdere ve Ufuk Kekül de yer 
aldı.              Haber: Hakan Çelebi

KARAİBRAHİMOĞLU VE EKİBİ, GEZMİŞ’İN PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI
Turizm Derneği Ve GiSiAD Giresun İçin İşbirliği Yapıyor

Başkanlar ‘Çile Yolunu’ 
Ulaştırma Bakanına Anlattılar
Sebinkarahisarlılar sivil 

toplum kuruluşu başkan 
ve yöneticileri ile siyasetçiler-
den oluşan bir heyet Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu ile görüşerek 
ulaşımda çekilen sıkıntıları 
ve taleplerini bizzat kendisine 
ilettiler. Dik rampaları ve peş 
peşe sıralanan keskin virajları 
nedeniyle bölge halkının ve 
sürücülerin “çileli yol” diye tabir 
ettiği Şebinkarahisar-Suşehri 
karayolunun yarattığı sıkıntı, 
eziyet ve yapım hikâyesi dille-
re destan oldu. 

Son derece dik rampalar ve 
birbirini peş peşe takip eden 
keskin virajların yer aldığı 45 
kilometrelik yolda, hiç bitme-
yecek gibi görünen tırmanış 
ve inişler sürücüler ile otobüs 
ile seyahat eden yolcuların ve 
otomobil ile seyahat edenlerin 
çile çekmelerine neden oluyor.

Şebinkarahisarlılar Yar-
dımlaşma Derneği Başkanı 
Mehmet Şimşek ziyaret ile ilgili 
yaptığı açıklamada “Derne-

ğimizin öncülüğünde, eski 
yönetim kurulu üyemiz, PTT 
Para Lojistik ve Özel Güvenlik 
Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü 
değerli hemşerimiz, Sayın 
Faruk Kaçır’ın girişimleriyle 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı-
mız Sayın Adil Karaismailoğlu 
ile görüşmek üzere randevu 
alınmış ve Sayın Bakanımız 
bugün makamında ziyaret 
edilmiştir.

Şebinkarahisar Sanayici ve 
İş Adamları Derneği Başkanı 
Müjdat Karayılan, PTT Para 
Lojistik ve Özel Güvenlik 
Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü 
Faruk Kaçır, Şebinkarahisar 
Belediye Başkanımız Ömer 
Şentürk ve Ak Parti Şebin-
karahisar İlçe Başkanı Nejat 
Okuyar’dan oluşan heyetimizle 
birlikte İstanbul Şebinkarahi-
sar-Giresun ve Sivas güzergâ-

hı bağlantı yollarının yapılması 
gündemiyle Sayın Bakanı-
mıza ziyaret gerçekleştirilmiş 
taleplerimiz bizzat kendilerine 
iletilmiştir.

Görüşmelerimizin hayırlara 
vesile olmasını temenni ede-
rek taleplerimize olumlu cevap 
vererek heyetimizi kabul eden 
Sayın Bakanımıza şükranları-
mızı arz ederiz” dedi.

Haber: Sadi Toygar 

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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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

İŞ İLANI

Aydın’dan TMO Çıkartması
AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, TMO Ziyareti sonrası önemli açıklamalar yaptı

Bilindiği gibi Cumhur-
başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdo-

ğan, fındık sezonu öncesinde 
kamuoyunun beklentisi doğ-
rultusunda fındık alım fiyatını 
açıklamış ve açıklanan fiyat 
milletimiz tarafından memnu-
niyetle karşılanmıştı. Hükü-
metimiz, milletimizin alın terini 
gözeterek üreticimizi kur ve 
enflasyon karşısında ezdirme-
di. AK Parti iktidarı öncesinde 
fındık alım fiyatı 1$ iken bugün 
3$ üzerinden alımı gerçek-
leşiyor. 22 Ağustos tarihinde 
TMO tarafından fındık alımları 
başlayacak olup fındık piyasa-
larında istikrarın sağlanması, 
sorunların giderilerek depola-
ma ve finansman ihtiyaçlarının 
karşılanması amaçlanmaktadır.

Satış sonrası yapılacak olan 
ödemeler noktasında da dev-

letimiz milletimizin yanındadır. 
Satılan fındıkların ödemeleri 
21 gün içerisinde yapılacaktır. 
TMO kabuklu fındık alımlarını 
fiziksel analizle yapacaktır. Bu 
noktada ürünlerin alımında ru-
tubet, sağlamlık, çürük, bozuk 
ve kırık oranları gibi kriterleri 
göz önünde bulundurarak 

fındık alımı gerçekleştirecektir. 
Eski yıl mahsulü ve eski ile 
yeni yıl mahsullerinin karışımı 
olan ürünler satın alınmayaca-
ğı için TMO alım noktalarına 
bu ürünlerin getirilmemesi ge-
rekmektedir. Bunların yanında 
üreticilerimizin TMO’ya ürün 
teslim ederken rutubetten do-

layı sorun yaşamamaları için 
ürünlerini kurutmaya azami 
özen göstermelerini istirham 
ediyoruz. 2022-2023 dönemi 
fındık sezonunun üreticilerimi-
ze hayırlı ve bereketli olmasını 
diliyor, nazik misafirperverliği 
için Sayın Müdürümüze teşek-
kür ediyoruz.” dedi.

Belediyeden Üniversite 
Öğrencilerine Destek 

Giresun Belediyesi 
üniversiteli gençlere destek 
sağlamak amacıyla geçen 
sene hayata geçirdiği sos-
yal desteğini bu sene de 
devam ettiriyor.

Proje kapsamında, 
Belediye Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü 
tarafından, sosyal destek 
kapsamında vatandaşların 
kullanmadıkları eşyaları 
evlerinden alınarak ihtiyaç 
sahibi üniversite öğrencile-
rine veriliyor.

Vatandaşlar, Belediye-
nin 0534 669 28 28 nolu 
WhatsApp hattını arayarak 
evlerinde ihtiyaç dışı olan 
beyaz eşya, her türlü mobil-
ya, koltuk, halı, battaniye, 
mutfak araç gereçleri vb. 
eşyaları bağış yapabile-
ceğini iletiyor. Çağrının 
ardından Belediye ekipleri 
ilgili adrese giderek eşya-
ları teslim alıyor ve başvu-
ruda bulunan ihtiyaç sahibi 

öğrencilere ulaştırıyor.
Giresun Belediye Baş-

kanı Aytekin Şenlikoğlu ise 
tüm vatandaşlara çağrıda 
bulunarak evlerinde kullan-
madıkları eşyaları üniversi-
te öğrencilerine vermelerini 
istedi.

Şenlikoğlu; “Geçen sene 
de öğrencilerimize bu şekil-
de desteğimiz olmuştu. Bu 
projemizi bu sene de de-
vam ettirmeye karar verdik. 
Yarının önemli noktalarında 
yer alacağına inandığımız 
üniversite öğrencilerimize 
imkânlarımız ölçüsünde 
yardımcı olmaya çalışıyo-
ruz. Gençlere inanıyoruz 
ve onlarla gurur duyuyoruz. 
Hepsine bundan sonraki 
eğitim hayatlarında başarı-
lar diliyorum” dedi.

Öğrenciler ise bu destek-
ten dolayı mutluluk duyduk-
larını belirterek, Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu’na teşekkür etti.

TEBRİK
Aysun & Kemal YAZGAN ailesinin kızları Esra ile Çağla & 

Akif YİĞİTBAŞ ailesinin oğulları Oktay,  Ordu/ Perşembe’ de 
düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile evlendiler.

Genç çifti tebrik eder, mutluluklar dileriz.
GİRESUN GÜNDEM GAZETESİ

Kuğu’dan İddialı Sözler!..
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kuğu, parti 

olarak Türk siyasetinin aradığı vizyona sahip olduklarını söyledi
Kuğu şöyle konuştu, 

“Türk siyasetinin en te-
mel hastalığı,  “siyasi iktidarla-
rın kendi zamanlarında yaptığı 
yolsuzluk, hukuksuzluk,  v.s 
gibi yanlışlara, başka bir siyasi 
iktidar zamanında, geçmişte 
bu yanlışların yapılmış olması-
nı gerekçe göstererek, kendisi-
nin de bunları yapmaya devam 
etmesidir. Yaptığı usulsüzlük-
lere geçmişi gerekçe göstere-
rek meşruiyet kazandıran bu 
kısır döngüyü terk etmeden 
işlerin düzelmesi mümkün 
görünmemektedir. Bunun için, 

hem bireysel anlamda hem 
de kurumsal anlamda büyük 
bir özgüvene sahip bir siyasi 
yapının bu ülkeyi yönetmesi 
gerekir. Bunun adresi Gelecek 
Partisi’dir. Çünkü Gelecek 
Partisi’nin siyasi aklı, devlette 
kurumsallaşmayı, kurumsal 
işleyişte kuralların ve ilkelerin 
oluşmasını sağlayacak bir bi-
rikime sahiptir. Aynı zamanda 
Gelecek Partisi  kadroları, ken-
di tabanının siyasi, ekonomik, 
bürokratik v.s. beklentilerine; 
popülist siyaset uğruna, kural-
ları ve ilkeleri feda etmeyecek 

bir kurumsal aklı işletecek 
siyasi yapıdır. Gelecek Parti-
si’nin iktidarında oluşacak bu 
siyasi kültür ve iklim, ilkeler ve 
kurallar çerçevesinde işleyen 
bir siyasetin önünü açacak, 
siyasi partilerin tabanlarının ve 
geniş halk kitlelerinin popülist 
ve dışlayıcı siyaset yapma 
beklentilerini, onları da ikna 
edecek şekilde,  adalet, ehliyet 
ve liyakat , açık ve şeffaf, 
hesap verebilir temel değerler 
çerçevesinde oluşan yönetim 
uygulamaları ile karşılayacak-
tır”          Haber:Mustafa Cici

Yeni eğitim sezonunun 
başlamasına kısa bir süre 

kalırken, özel yetenek sınavla-
rı ile başarılı olan öğrencilerin 
kesin kayıtları gerçekleştirilecek. 
Öğrenciler, www.giresunbelediye-
konservatuari.net adresinden ise 
online kayıtlarını yapabilecek.

Bugüne kadar binlerce 
öğrenciyi yetiştiren Belediye 
Konservatuvarı, yeni dönemde, 
gitar, piyano, bağlama, keman, 
ney, kanun, klarnet, kemençe, 
halk oyunları ve diksiyon eğitimi 
bölümlerinde öğrencilere ücretsiz 
eğitim imkânı sunacak. 4 yıllık 
eğitimin sonunda başarılı olan 
öğrenciler diploma alarak mezun 
olacak. 

Öğrenciler, öğretim görevlisi 

ve yardımcı personeller tarafın-
dan eğitim ve öğretim alacak. 
Diğer yandan, öğrencilerden mü-
racaatlarda hiçbir şekilde kayıt 
ücreti ve öğrencilik aidatları adı 
altında ücret talep edilmeyecek 
olup tüm giderler Giresun Bele-
diyesi tarafından karşılanacak.

Belediye Konservatuvarında 
Ön Kayıtlar 5 Eylül’de Başlayacak

Giresun Belediyesi Konservatuvarında 2022-2023 eğitim öğretim sezonu için ön kayıtlar 5 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak



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

419 Ağustos 
2022 Cuma www.giresungundem.com
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Yörenin adını verenler; 
Boşuna ‘Pınarlar’ dememiş-

ler... 
Hangi tarafa adım atsan; 
Soğuksu gözlerine rastlıyor-

sun... 
Hangi tarafa baksan; 
Doğal maden suyu görüyor-

sun... 
‘Pınarlar’ denilince; 
Salt yeryüzüne çıkan suları 

görmüyorsunuz... 
Kışın evin saçaklarında don-

muş ‘buz sarkıtlarına’ benzer 
‘kükürtlü sarkıt taşlarını’ da doya 
doya izliyorsunuz... 

‘Pınarlar yöresi’ denilince; 
Zaman zaman ormanların 

üzerini örten beyaz bulut örtü-
lerini... 

Ormanların içinden senfoni 
güzelliğinde gelen kuş sesleri-
ni... 

Yemyeşil vadinin içerisinde 
kıvrıla kıvrıla yol alırken, kuş 

seslerine eşlik eden ve ruhunu-
zu dinlendiren derelerle bütünle-
şiyorsunuz! 

‘Pınarlar Vadisi’ denilince; 
Üzerlerini çalı-çırpı kaplasa 

da, tarihi kervan yollarını görü-
yorsunuz... 

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Bilenler biliyor da... 
Bilmeyenler için söylüyorum; 
Dereli İlçesi, Pınarlar yö-

resindeki ‘Tabiat Parkında’ 
bulunan ‘Mavi Gölü’ bilmeyen 
ve duymayan kalmamıştır diye 
düşünüyorum... 

İşte bu yöreye; 
Giresun Özel İdarenin öncü-

lüğünde... 
Doğu Karadeniz Kalkınma 

Ajansı (DOKA) destekli ve uzun 
yıllar gördüğümüz, ancak değer-
lendiremediğimiz ‘travertenler’ 
ortaya çıkarıldı... 

Ve görücülerinin ziyaretine 

açıldı... 
Ülkenin dört-bir ya-

nından gelen ziyaretçi-
lerin; 

‘Giresun’un Pamuk-
kale’si’ adını yakıştır-
dıkları bu ‘travertenleri’ 
görmek için her gün -en 
az- üç yüz insan gelip 
görüyor... 

Ve taşların arasından 
çıkan doğal maden su-
yunu içtikten sonra da; 

Mutlu bir şekilde geri 
dönüyor... 

Ve mutlu bir şekilde 
geriye dönenler; 

Bu doğal güzelliği 
eşine-dostuna ve tüm tanıdıkla-
rına tavsiye etmiş olacaklar ki; 

Pınarlar Köyündeki ‘Traver-
tenleri’ ziyaret edenlerin sayılı 
gün geçtikçe daha da çoğalı-
yor... 

Yörede bulunan ve yurt gene-
linde adı duyulan doğal güzellik-
leri tekrar sıralayacak olursak; 

Turizme kapılarını aralamış 
birbirinden güzel yaylalarımız 
var... 

Yeşil bir doğa örtüsünün içine 
saklanış ve Doğu Karadeniz’de 
‘tek’ unvana sahip ‘Mavi Gölü-
müz’ var...

Gezginlerin ‘Giresun’un Pa-
mukkale’si’ benzetmesi yaptığı 
Pınarlar Köyünde her gün do-
lup-taşan ‘Travertenlerimiz’ var... 

Yine aynı yörede; 

‘Gezi yolu’ olarak tanzim edil-
mesini bekleyen tarihi ‘Kervan 
yolumuz’ var... 

Daha buna benzer çok ‘doğal 
zenginliklerimiz’ var ‘var’ olma-
sına da... 

Önemli olan; 
Buraların ‘işletmeciliğini 

‘mahalli ve amatör işletmecilik-
ten’ çıkarıp, profesyonel turizm 
kapsamında ulus ölçeğinde ve 
uluslararası boyuta taşınırsa 
yöremize daha çok katkısı olur 
diye düşünüyorum.. 

Ve amatörce düşündüklerimi 
de şöyle öne sürüyorum; 

İster ‘Mavi Göl’ olsun, ister 
‘Travertenler’ veya yaylaları-
mız... 

Bu ziyaret yerlerinin olmaz-
sa-olmazı; 

Ne yapıp-yapıp ve nasıl 

yapılacaksa ‘Otopark’ 
düzeni sağlanmalı... 

Yine altyapı gerek-
sinimlerinden; 

Herkese hitap ede-
cek şekilde ‘tuvaletler’ 
(WC) yapılmalı... 

Ve bu ‘tuvaletler’ 
görevlendirilecekler ta-
rafından sürekli temiz 
tutulmalı... 

Yörede bol miktarda 
bulunan ‘doğal maden 
suları’ ticari işletme 
dışında kalan sular 
mutlaka (ziyaretçilerin 
yararlanması için) do-
ğaya uyum sağlayan 

‘küçük çeşmeler’ yapılmalı... 
Travertenlerin bulunduğu 

Pınarlar Yerleşkesinde, gezgin-
cilerin yorgunluğunu atacağı 
ve dinlenebileceği; CAFE’ler 
açılmalı... 

Hizmet standartları, pro-
fesyonel turizm ölçeklerinde 
verilirken; 

Gezgincilerin beslenme 
gereksinimlerini karşılayacağı 
‘Mahalli Yemeklerin’ sunulacağı 
‘Yemek Evleri’ kurulmalı... 

Görülen en büyük eksikler-
den birisi de şu; 

Giresun merkez başta olmak 
üzeri, Dereli ilçesi-yol güzergahı 
ile Şebinkarahisar merkezden 
başlamak üzere, Giresun istika-
meti yol üzerine ‘Mavi Göl’ ve 
‘Travertenlere’ ait ‘Bilgi Levhala-

rı’ asılmalı... 
Yine gerek ‘Mavi Göl’ olsun; 
Gerekse ‘Travertenler’ böl-

gesi... 
Kulakkaya, Kümbet ve 

Süllü Dağ Evleri gibi konaklama 
yerleri ‘Bilgi Levhaları’ asılarak, 
ziyaretçiler bilgilendirilmeli... 

Son söz olarak şöyle demek 
isterim; 

İleri sürdüğüm bu önerileri, 
yöre halkının ekonomik güç 
olarak yapma şansı yok... 

Bu önerilerimizi pratiğe taşısa 
taşısa; 

Yine devlet birimlerimiz ve 
devlet büyüklerimiz taşıyabilir.. 

Ve yine devlet büyüklerimiz, 
yönetsel erklerimiz; 

Yörede ‘girişim’ yapmak 
isteyenlerin elinden tutar ve ce-
saretlendirirse, yörenin canlılığı 
bir ‘tık’ daha öne çıkabilir... 

Umarım bizim düşünceleri-
mize de saygı duyulur, önerile-
rimize kulak-asan olur, birileri 
değerlendirmeyi düşünebilir... 
(diyor) 

Ve şimdi sözü size bırakıyo-
rum... 

Buyurun; 
Bu konuda mutlaka sizle-

rin de söyleyeceği bir şeyler 
vardır... 

Üstelik, benim unuttuğum 
ve eksik bıraktığım bir şeyleri 
eklenti yaparsanız sevinirim...

GİRESUN’UN PAMUKKALESİ 
VE PINARLAR KÖYÜ YÖRESİ 

Ezanı Güzel Okuma Yarış-
ması Finali yapıldı 

 Ezanı Güzel Okuma Yarış-
ması Türkiye Finali Giresun’da 
düzenlendi       

Diyanet İşleri Başkanlığın-
ca “2022 Yılı Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası” etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen “Ezanı 
Güzel Okuma Yarışması Türki-
ye Finali” Giresun’da yapıldı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından “2022 Yılı Camiler ve 
Din Görevlileri Haftası” etkin-
likleri kapsamında, personelin 
yeteneklerinin geliştirilmesine 
yönelik ülke genelinde düzen-
lenen Ezanı Güzel Okuma 
Yarışması’nın Türkiye Finali 
Giresun’da gerçekleştirildi.   

Belirli bir takvim çerçevesin-
de ilçe, il ve bölgelerde yapılan 
elemelerde birinci olan din 
görevlileri, Giresun Seyyid Meh-
met Paşa Camii’nde düzenle-
nen “18. Ezanı Güzel Okuma 
Yarışması Türkiye Finali” için 
yarıştı. 

Yarışmanın sonunda Bur-
sa’dan Orhaneli Çınarcık 
Mahallesi Camii İmam Hatibi 

Ramazan Aydemir birin-
ci, İstanbul’dan Üsküdar 
Büyük Çamlıca Camii 
Müezzin Kayyımı Enes 
Özsoy ikinci, Elazığ’dan 
Merkez İzzetpaşa 
Camii Müezzin Kayyımı 
Yusuf Türk ise üçüncü 
oldu.  Yarışmalarda de-
receye giren görevlilere 
ödülleri, 2022 Yılı Ca-
miler ve Din Görevlileri 
Haftası Açılış Progra-
mı’nda verilecek. 

Programda katılımcı-
lara hitap eden Vali En-
ver Ünlü, Milli Şair Meh-
met Akif Ersoy’un “Bu ezanlar ki 
şehadetleri dinin temeli, Ebedi, 
yurdumun üstünde benim inle-
meli.” dizelerini okudu.       

Yarışmanın birlik ve dirliğe 
vesile olmasını temenni eden 
Vali Ünlü, “Sevgili Peygambe-
rimizin talimatlarıyla ilk ezanı 
şerifi okuyarak İslam alemine 
hediye eden Bilal-i Habeşi’nin 
değerli meslektaşları, bizleri 
günde 5 defa salaha ve felaha 
çağıran ve camilerimize davet 
eden değerli din gönüllülerini 

sevgi, saygı 
ve muhabbetle 
selamlıyorum. 
Değerli jüri üye-
lerini, değerli 
başkanlarımı ve 
siz aziz cemaati 
saygı ve sev-
giyle selamlı-
yorum. Allah’ın 
selamı üzerini-
ze olsun. Ezanı 

güzel okuma yarışmasının 
18’incisinin finalinin şehrimizde 
düzenlenmesi talimatını veren 
Diyanet İşleri Başkanımız Prof. 
Dr. Ali Erbaş’a şükranlarımı 
arz ediyorum. Biraz önce zat-ı 
alilerini arayarak ilimiz adına te-
şekkürlerimizi ilettik. Sizlere de 
en kalbi selamlarını gönderdiler. 
Bu yarışmanın ilimiz ve ülkemiz 
için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum.  

Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın tali-
mat ve direktifleri doğrultusunda 
TRT’de düzenlenen Kur’an-ı 
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 
gibi yarışmaların gençlerimiz ve 
cami cemaati tarafından takip 
edilmesi bir farkındalık oluş-
turması anlamında çok önemli 
etkinlikler. Ben çok önemsiyo-
rum.” dedi.   

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu ise yarışmanın Gire-
sun’da yapılmasının gururunu 
yaşadıklarını belirterek, “Günde 

5 kez minarelerden dinlediğimiz 
ezanı farklı makamlarda dinle-
yeceğiz. Şehrimizin semaların-
da da Ezan-ı Muhammedi’nin 
en güzel şekilde yankılanma-
sından dolayı mutluyuz. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Cami Hizmetleri Daire Başkanı 
Cemalettin Gezgiç de “Cami-
ler ve Din Görevlileri Haftası 
dolayısıyla din görevlilerinin 
mesleki yeterliliklerini artırmak 
maksadıyla 18 yıldır yarışmalar 
gerçekleştiriliyor. Böyle güzel 
bir yarışmada yarışmacı olmak 
Giresun’un güzel insanlarının 
karşısında yarışmak bahtiyarlık 
olarak hocalarımıza ve bizlere 
yeter. Rabbim bu en güzel ya-
rışmayı hayırlara vesile kılsın.” 
şeklinde konuştu. 

İl Müftüsü Ramazan Topcan, 
“Muhterem Diyanet İşleri Baş-
kanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 
riyasetinde aziz milletimizin hiz-

metinde olan din görevlilerimizin 
daha iyi bir noktaya gelmesi için 
gerçekleştirilen organizasyonda 
bir araya gelmiş bulunmaktayız. 
18. Ezanı Güzel Okuma Yarış-
ması Türkiye Finali’nin ilimizde 
yapılmasını talimatlandıran 
Başkanımıza, Din Hizmetleri 
Genel Müdürümüze ve Genel 
Müdürlük çalışanlarına bir kez 
daha şükranlarımı arz ediyo-
rum. Bu güzel çalışmanın ha-
yırlara vesile olmasını Cenab-ı 
Mevla’dan niyaz ediyorum.” 
dedi.   

Konuşmaların ardından 
düzenlenen yarışmaya 10 din 
görevlisi katıldı. Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başlayan yarışmada, 
bölge yarışmalarında birinci 
olan finalistler, saba, rast, hicaz, 
segah ve uşşak makamlarından 
seçtikleri makama göre ezan 
okudu.  

Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Hakkı Turabi başkan-

lığında Ankara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Fatih Koca, Ankara Yıl-
dırım Beyazıt Üniversi-
tesi Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Tıraşçı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Müşaviri Dr. 
Ali Osman Alaca ve 
Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi Müezzin Kayyımı 
Mehmet Hadi Duran’ın 
jüri olarak görev yaptığı 
yarışmada, katılımcılar 
temsil, fonetik, güzel ses 

ve makam uygulama kriterlerine 
göre değerlendirildi.   

Kur’an-ı Kerim’i ve ezanı 
güzel okumanın Hz. Peygam-
ber’in (s.a.s.) emri olduğunu 
belirten Prof. Dr. Ahmet Hakkı 
Turabi yarışmanın hayırlara 
vesile olmasını temenni etti.       

Yarışmada birinci olan 
Ramazan Aydemir yaşadığı 
sevinci dile getirerek, “İslam’ın 
çağrısının daha güzel okun-
ması için gerçekleştirilen bir 
yarışmaya katıldık. Bundan 
dolayı çok mutluyum. İnşallah 
bu çağrıyı son nefesimize 
kadar en güzel bir biçimde 
yaparız.” dedi. 

Vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği yarışma yaklaşık 
3 saat sürdü. Doç. Dr. Fatih 
Koca seslendirdiği ilahiyle 
büyük beğeni kazandı. Daha 
sonra yarışmada dereceye gi-
renlere İl Müftülüğünce hediye 
takdim edildi.

Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali’nde Aydemir birinci

Okudukları ezanlarla hayran bıraktılar



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

519 Ağustos 
2022 Cuma www.giresungundem.com

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

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında 
yapılacak karşılaşmalarda görev 

alacak hakemler açıklandı.Türkiye Futbol 
Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan 
yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haf-
tasında düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma
21.00 HangiKredi Ümraniyespor- Gala-

tasaray: Ali Şansalan
20 Ağustos Cumartesi
19.15 Bitexen Giresunspor- Kasımpaşa: 

Bahattin Şimşek
19.15 Atakaş Hatayspor- Gaziantep FK: 

Atilla Karaoğlan
21.45 Fraport TAV Antalyaspor- Trab-

zonspor: Volkan Bayarslan
21 Ağustos Pazar
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kay-

serispor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Kara-

gümrük: Arda Kardeşler
22 Ağustos Pazartesi
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon 

Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Kon-

yaspor: Burak Şeker
21.45 Fenerbahçe- Adana Demirspor: 

Abdulkadir Bitigen

Şimşek Gibi 
Bir Hakem !

Kasımpaşa, 
Fenerbahçe’den 6 gol 
birden yedi. Son iki 

haftada galibiyet yüzü göreme-
yen İstanbul temsilcisi kalesin-
de ise 10 gol birden gördü.

Öte yandan Kasımpaşa Tek-
nik Direktörü Sami Uğurlu, maç 
sonunda yönetime istifasını su-

narak, “Çok fazla oyuncu gitti. 
Bu süreç Kasımpaşa adına ko-
lay olmayacak. Umarım hayırlı 
olur. Kasımpaşa taraftarından 
tekrar özür dilerim.” dedi. 

Kasımpaşa, hafta sonu 
deplasmanda oynayacağı Gire-
sunspor karşılaşmasına sancılı 
bir şekilde hazırlanıyor.

RAKiP COK SANCILI!

Çetin, Gençleri 
Takibe Aldı

Spor Toto Süper Lig 
kulüplerinin katılımı ile ilk 
kez düzenlenen, Türk futbo-
lunun yeni organizasyonu 
Rezerv Lig’de mücadele de-
vam ediyor. Mehmet Büyü-
kekşi başkanlığındaki TFF 
Yönetim Kurulu’nun projesi 
olarak uygulamaya giren 
ligde 2. hafta karşılaşmaları 
yapılıyor. TFF Futbol Geli-
şim Direktörü Oğuz Çetin, 
Rezerv Lig’de İstanbul’da 
oynanan Galatasaray-Bi-
texen Giresunspor maçını 
izledi.

Mücadeleyi Galatasa-
ray Teknik Direktörü Okan 
Buruk’un yardımcılarından 
Ismael García Gomez, Ga-
latasaray Gençlik Gelişim 
Programı Teknik Sorumlusu 

Orhan Atik ve Galatasaray 
U19 Takımı Teknik Sorum-
lusu Hakan Balta ile birlikte 
seyreden Çetin, antrenörler 
ile genç futbolcu gelişimi ko-
nusunda görüş alışverişinde 
bulundu. Futbol Gelişim 
Direktörü Oğuz Çetin, TFF 
Yönetim Kurulu’nun büyük 
gayretleriyle kurulan Rezerv 
Lig’in amacına ulaşacağına 
inandığını söyledi.

Giresunspor’un file bekçile-
rinden Onurcan Piri, Adana 

Demirspor  maçında yediği goller 
sonrasında taraftarların eleştiri okla-
rına hedef olmuştu.

Teknik Direktör Hakan Keleş, Ga-
latasaray maçında oldukça başarılı 
bir futbol ortaya koyan Onurcan’a 
sahip çıktı.

Keleş; “Ben hiçbir zaman oyun-
cum kötü oynadı diye bir yerde söy-
lemde bulunmadım. Hatalar olabilir. 
Onurcan da hata yapacak başkası 
da. Bizim görevimiz oyuncularımızın 
geriye gitmeleri değil, ileriye gitmeleri 
için performanslarını yükseltmek. 

İlk maç kötü oynamış olabilir ama 
biz takım halinde gol atıyoruz, takım 
halinde gol yiyoruz.” dedi.

Keleş, Okan’a Sahip Çıktı



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: 619 Ağustos 2022 Cuma
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yenilmekten kurtulamadı ve bu 
sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.
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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 
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TFF 1. Liginde 8 hafta geride kaldı.  3 karşılaşma ertelenirken temsilcisimiz Giresunspor, bu sezon 
evinde ilk kez yenildi. 15 golün atıldığı ligde  maç fazlası ile İstanbulspor lider durumda bulunuyor.

Boluspor'u 4-2 mağlup etti. Bursa 
Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 
oynanan mücadelede ev sahibi 
Bursaspor'un gollerini 21 ve 51. 
dakikalarda 18 yaşındaki Ali Akman, 
38. dakikada 20 yaşındaki Burak 
Kapacak, 86. dakikada 19 yaşındaki 
Batuhan Kör attı.

Konuk Beypiliç Boluspor'un 
gollerini ise 8. dakikada Muhammed 
Bayır ve 72. dakikada ise Melih 
Okutan kaydetti.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 10 
'a çıkarırken kötü gidişata "dur" 
diyemeyen Boluspor 3 puanda kaldı.

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. 
Misafir ekip, 29. dakikada Çekdar'ın 
golüyle 3 puanı hanesine yazdırırken 
Eskişehir'in beraberlik çabaları 
yeterli olmadı. Ligde henüz galibiyeti 

bulunmayan Eskişehirspor, bu 
sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini 
aldı; Akhisar ise art arda 2. 
galibiyetini elde edip 12 puana 
yükseldi. Akhisar bu hafta Bolu ile 
karşılaşacak.

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

İstanbulspor, Ankara Keçiörengücü 
deplasmanına çıktı. 37. dakikada 
İrfan Akgün'ün sağdan ortasına iyi 
yükselen Samet Akaydın kafayı 
vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 
77. Dakikada soldan ceza sahasına 
giren Abazaj iki kişi arasından 
çıkamayınca hakem penaltı 
noktasını gösterdi. Onur Ergün 
beyaz noktadan fileleri sarsmayı 
başardı: 1-1. İstanbulspor kalan 
dakikalarda rakip kaleye yüklendi 
fakat sonuç değişmedi. 

                       (Devamı 5'te)

Sanayispor'un başarısı adına ter 
döken isimlerin başında gelen Kulüp 
Başkanı Fuat Köse, pandeminin 
amatör kulüpleri olumsuz yönde 
etkilediğini ve Federasyon 
tarafından yapılan açıklamaların 
kendilerini tatmin etmediğini 
söyledi.

Hem Erkekler hem de Kadınlar  
futbol liglerinde yer aldıklarını 
kaydeden Köse " Çok sayıda  
oyuncumuz var. Bu kardeşlerimizi 
çalıştıran Teknik adamlar var. 
Hepsinin beklentisi liglerin 
başlatılması yönünde. Uzun 
zamandır futbol oynamadılar ve her 
geçen gün onların aleyhine işliyor. 
Futbol Fedarasyonu son olarak Ocak 
ayını işaret etti ama ortada net bir 
durum yok. Hastalık sürekli olarak 
ilerliyor. Herkesin kafası 

Bölgesel Amatör Ligde, bu sezon 
hedefini şampiyonluk olarak 
belirleyen ve 3. Lige çıkmayı 
kafasına koyan Görelespor, 
transferde önemli yol kat etmesine 

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

Tekirdağspor'u yenerek, ligdeki 
Bandırma sınavı öncesinde moral 
bulmak arzusunda

Giresunspor, Ziraat Türkiye 
Kupası 3. Kademe müsabakasında 
karşılaşacağı Tekirdağspor'u hafife 
almıyor.

Yeşil-beyazlılarda Basın Sözcüsü 
Ferhat Karademir,  bugün  misafir 
edecekleri Tekirdağspor'u yenerek 
Ziraat Türkiye Kupası'nda yollarına 
devam etmek istediklerini 
kaydederek; “Kupa maçlarının 

havası her zaman farklı olmuştur. 
Alt liglerdeki takımlar zaman zaman 
sürpriz sonuçlara imza atmakta. 
Ancak buna izin vermeyeceğiz ve 
Tekirdağspor'u eleyerek kupada 
gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz” 
dedi.

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

bu yana formayı sırtına 
geçiremeyen yabancılardan 
Madinda ile Marko Milinkovic'in 
özleminin Tekirdağspor ile yapılacak 
karşılaşmada sonlanacağı sanılıyor.

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

Madinda ve Milinkoviç'e ilk 11'de 
görev vermesi bekleniyor. Öte 
yandan ilk iki karşılaşmada görev 
yaptıktan sonra kadro yapamayan 
Helder'in de bu maçta oynatılacağı 
sanılıyor.

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

karşılaşmada orta hakem olarak 
Eskişehir'den Klasman Hakemi 
Semih Kurt'u görevlendirdi. Kurt'un 
yardımcılıklarına yine Eskişehir'den 
Fatih Pazı ile Sakarya'dan Oğuzhan 
Yiğit Karpuz atandı. Dördüncü 
hakem olarak da Kocaeli'den Ömer 
Tolga Güldibi görevlendirildi.

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

karışık.Ligler böyle giderse Ocak 
ayında zor başlar. Her beraber 
bekleyip göreceğiz" dedi.

Köse, İzmir ve çevresinde 

meydana gelen depremde 
hayatlarını kaybedenlere  başsağlığı 
dileklerini sunarken Yaralanan 
vatandaşlara ise acil şifalar diledi.

YARIM KALAN MÜJDE !
rağmen liglerin start almaması 
yüzünden diğer kulüpler gibi 
bekleyişte.

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

3.Lige  yükselemeyen Yeşil- 
beyazlılar, 2020-2021 sezonu için 
kadrosuna güçlü isimleri katmış ve 
rakiplerine gözdağı vermişti.

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

Deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor 
bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

Zirve yarışına ortak olmak isteyen Giresunspor,
deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçına galibiyet 
parolası ile hazırlandı. Karşılaşmayı Manisa Bölgesi 
Hakemlerinden  Koray Gençerler yönetecek

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

verdikleri mücadelede zaman zaman puan ka-
yıpları yaşadıklarını belirterek, şunları aktar-

dı: “Önümüzde uzun bir maraton var, bizler bu süreç-
te yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürerek hazır-
lıklarımızı yapıyoruz. Yaşadığımız bazı zor-
luklara rağmen takımımızın uzun yıl-
lardır elde ettiği en iyi puanları top-
lamayı başardık ve çok daha iyisi-
ni de başarabileceğimizi düşünüyo-
rum. İstanbulspor maçı zor geçe-
cek.Bunun bilincindeyiz. Yüreğimizi 
ortaya koyarak 3 puanı almaya çalı-
şacağız. Bu noktada taraftarlarımız-
dan bizlere olan desteklerini esir-
gememesini ve bize güvenme-
sini istiyorum. Biz inancımız-
la ve mücadelemizle herke-
sin arzuladığı Süper Lig’e 
çıkacağız.”

SAKATLIK
Sağ arka adale-

sinde zorlanmaya 
bağlı ağrı oluşan Ib-
rahima Balde’nin te-
davisine kulüp sağ-
lık ekibi tarafından 
yapıldığını  da bildi-
ren Keleş, bu oyuncu-
nun İstanbulspor karşı-
laşmasına yetiştirilmeye çalı-
şıldığını kaydetti.

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

Süper Lig mücadelesi verdiği-
ni ifade eden  Giresunspor Ba-
sın Sözcüsü Ferhat Karademir; 
“Altı puanlık bir maç olacak. 
Kazanarak geçen hafta kaybet-
tiğimiz iki puanın telafisini yap-
mak istiyoruz. Hakem hatala-
rından dolayı canımız yanmaya 
başladı. Bizler maçlarımızı yöne-
tecek hakemlerden adilce düdük 
çalmalarını bekliyoruz. Hakem  
hataları değil, maçlarda ortaya 
konulan oyunlar ve skorlar konu-
şulsun. Kimsenin canı yanma-
sın. İstanbulspor her takım için 
zor bir deplasman. İnşallah ka-
zanan taraf olacağız. Bunu ba-

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

nisa Bölgesi hakemlerinden Koray Gençerler’de olacak. 
Gençerler’e İzmir Bölgesi hakemlerinden Baran Eraslan ile 
Ankara Bölgesi hakemlerinden Utku Tunavelioğlu yardım-

cılık yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise 
Kırklareli Bölgesi’nden Ömer Şivka görev alacak.

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

dört maçın üçünü deplasmanda oynaya-
cak. Bu hafta sonu İstanbulspor deplas-

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

ise İzmir’de Altay ile ertele-
me maçı yapacak. 5 Aralık’ta 

Eskişehirspor’a ev sahipliği 
yapacak olan Çotanaklar 
ardından Ankara’da Ke-
çiörengücü ile kozlarını 
paylaşacak.

CEZA
Profesyonel Fut-

bol Disiplin Kurulu, 
Giresunspor’a 24 bin 
TL para cezası verdi. 

Kurul yaptığı son toplantıda 
Samsunspor ile geçtiğimiz Pa-
zar akşamı iç sahada oynanan 
müsabakada protokol tribünü-
ne talimatta belirlenen sayıdan 
fazla kişinin alınmasından dolayı 
Yeşil-beyazlı kulübü 24 bin TL ile 
cezalandırdı.

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

cu Covid-19’a yakalandı. İs-
tanbulspor maçı öncesinde zo-
runlu koronavirüs testi yaptı-
ran Yeşil-beyazlı  ekipte 3 oyun-
cun testinin pozitif çıktığı açık-
landı. Kulüpten yapılan bilgilen-
dirmede şu ifadelere yer verildi: 
“25 Kasım Çarşamba günü tüm  
futbolcularımız ve teknik ekibi-
mize gerçekleştirilen Covid-19 
testlerinde 3 futbolcumuzun 
sonucu pozitif çıkmıştır. Ka-
muoyuna saygı ile duyururuz”

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

müsabakanın tümünde gol sevinci yaşa-
yarak geçen seneyi geride bıraktı. Yeşil beyaz-

lılar, 2019-2020 sezonunun ilk 11 resmi maçında 
rakip fileleri sarsmıştı.Transfer yasağını kaldırama-

sa da oynadığı futbolla tüm Türkiye’nin dikkatini üzeri-
ne çeken Bursaspor, gol yollarındaki başarısına devam 

ediyor. Yeşil beyazlı takım son olarak Türkiye Kupası’nda 
1922 Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek tur atlamış-

tı. Bursaspor bu müsabaka ile birlikte gol zincirini de 
12’ye çıkarttı. Yeşil beyazlı ekip bu sezon çıktığı 12 

resmi maçta da gol sevinci yaşamayı başardı. 
Bursaspor, 2019-2020 sezonuna da aynı 

şekilde giriş yapmış ancak gol zin-
ciri 11 maç sürmüştü. 

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez 
Hakem Kurulunun (MHK) hakem gelişim 

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 
kapsamında UEFA mentoru ve FIFA eğitimcisi Jorn 

West Larsen ile hakem gelişim danışmanı Burçin Keskin, 
geçen hafta oynanan üç müsabakayı izleyerek maç analizi top-

lantıları gerçekleştirdi. Toplantılarda maçların görüntüleri üzerinden 
modern hakemlik teknikleri ile ilgili detaylı örneklemeler yapılarak, ha-

kemlerin daha önceki performansları ile karşılaştırılıp gelişimleri takip edildi.Çalışmalar 
kapsamında TFF 1. Lig’de Giresunspor-Yılport Samsunspor maçını yöneten Burak Pak-
kan, Süper Lig’de Trabzonspo-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hake-
mi Erkan Özdamar ve Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hakemi Tur-

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

Spor Toto Süper Lig’de 
mücadele eden Bitexen 
Giresunspor, Cumartesi günü 
evinde oynayacağı Kasım-
paşa maçı için taraftarlarına 
çağrıda bulundu. Bitexen 
Giresunspor’un tüm sosyal 
medya mecralarından aynı 
cümle ve fotoğraf paylaşıla-
rak, “Bitexen Giresunspor’u-
muz, futbolcusu ve tarafta-
rıyla birlikte mücadele eden, 
içindeki gücü taraftarından 
alarak sahaya yüreğini 
koyanların takımı. İçlerindeki 
büyük coşku, güç ve müca-
dele ile taraftarını sevince 
boğan Giresunspor’umuza 

destek olmak için biletini al! 
Gücümüzün simgesi olan 
Çotanak armalı forma ile yeni 
zaferlere yürüyen takımımızın 
en büyük destekçisi sen ol! 
Haydi Giresun, şimdi tribünle-
ri doldurma zamanı!” ifadeleri 
kullanıldı. 

Spor Toto Süper Lig’in 2. 
haftasında, 20 Ağustos Cu-
martesi günü saat 19.15’de 
oynayacağımız Kasımpaşa 
karşılaşmasının biletleri sa-
tışta! Kasımpaşa karşılaşma-
sının biletlerini www.passo.
com.tr adresinden veya 
Atatürk Meydanı’nda yer alan 
gişeden satın alabilirsiniz.

Haydi, Biletleri 
Tüketelim

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 2 ....... 2 ...... 0 ..... 0 ...... 6 .......2 ......4 .........6
2.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 2 ....... 2 ...... 0 ..... 0 ...... 3 .......0 ......3 .........6
3.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 2 ....... 1 ...... 1 ..... 0 ...... 9 .......3 ......6 .........4
4.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 2 ....... 1 ...... 1 ..... 0 ...... 4 .......0 ......4 .........4
5.C.ALANYASPOR .............. 2 ....... 1 ...... 1 ..... 0 ...... 7 .......5 ......2 .........4
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 2 ....... 1 ...... 1 ..... 0 ...... 4 .......3 ......1 .........4
7.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ..... 2 ....... 1 ...... 1 ..... 0 ...... 2 .......1 ......1 .........4
8.B. GİRESUNSPOR ............ 2 ....... 1 ...... 0 ..... 1 ...... 3 .......3 ......0 .........3
9.F. TAV ANTALYASPOR .... 2 ....... 1 ...... 0 ..... 1 ...... 1 .......1 ......0 .........3
10.GALATASARAY A.Ş. ..... 2 ....... 1 ...... 0 ..... 1 ...... 1 .......1 ......0 .........3
11.Y. KAYSERİSPOR ........... 2 ....... 1 ...... 0 ..... 1 ...... 1 .......1 ......0 .........3
12.ARABAM.COM KONYASPOR . 2 ..........0 ........ 2 ....... 0 ........ 0 ......... 0 .........0 ............ 2
13.H.ÜMRANİYESPOR ....... 2 ....... 0 ...... 1 ..... 1 ...... 3 .......4 ......-1 ........1
14.MKE ANKARAGÜCÜ .... 2 ....... 0 ...... 1 ..... 1 ...... 0 .......1 ......-1 ........1
15.D. GRUP SİVASSPOR ..... 2 ....... 0 ...... 1 ..... 1 ...... 1 .......4 ......-3 ........1
16.ATAKAŞ HATAYSPOR ... 1 ....... 0 ...... 0 ..... 1 ...... 0 .......1 ......-1 ........0
17.V. FATİH KARAGÜMRÜK 1 ....... 0 ....... 0 ......1 ...... 2 ........4 ...... -2 .........0
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ..... 2 ....... 0 ...... 0 ..... 2 ...... 0 .......3 ......-3 ........0
19.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 2 ....... 0 ...... 0 ..... 2 ...... 0 .......10 ....-10 ......0

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

2. HAFTANIN SONUÇLARI
TRABZONSPOR A.Ş. .................................1 - 0 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.........................3 - 0 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
GALATASARAY A.Ş. .................................0 - 1 ........................BITEXEN GİRESUNSPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................1 - 0 ................................İSTANBULSPOR A.Ş.
CORENDON ALANYASPOR ....................3 - 3 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR ............0 - 1 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. .....1 - 0 ............................... MKE ANKARAGÜCÜ
ARABAM.COM KONYASPOR .................0 - 0 ................... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KASIMPAŞA A.Ş. .......................................0 - 6 ................................... FENERBAHÇE A.Ş.

YENi BiR HiKAYE iCiN...
TFF 3.Lig 2.grupta mücadele edecek olan  Eynesil Belediyespor’da  Teknik Direktör 
Hasan Uğur Kardal” “Herkesin izlemekten keyif alacağı bir takım yaratmak istiyoruz. 

İnatçı, savaşçı, saha içinde kaybetmeyi sevmeyen bir takım olacağız” dedi.

2022-2023 sezonunda TFF 3.Lig 2.grupta mücadele edecek olan ve Erzurum kampını tamamlayan Eynesil 
Belediyespor, Teknik Direktörü Hasan Uğur Kardal, Erzurum kampı sonrası değerlendirmelerde bulundu

Calışmalarına Eyne-
sil’de başlayan ve 
Erzurum’da devam 

eden verimli bir kamp süreci 
geçirdiklerini söyleyen  Hasan 
Uğur Kardal“Çok yoğun ama 
verimli bir kamp dönemi geçir-

dik. Genç oyuncuları görmek, 
onları değerlendirmek adına 
çalışmalarımız çok önce başla-
mıştı. 22 Temmuz’dan itibaren 
de takım halinde Eynesil’de bir 
kamp süreci yaşadık. 8 Ağus-
tos’da da 2. etap diye düşün-

düğümüz 
Erzurum 
kampımız 
başlamıştı. 
Erzurum 
kampımız 
daha çok 
fiziksel çalış-
maların yer 
aldığı ve lige 
hazırlanma 
adına verimli 
bir süreç 
oldu. Çok 
yoğun ama 
verimli bir 
kamp döne-
mi geçirdik. 
Hem genç 
oyuncuları-
mız hem de 
yeni sezon 
öncesi 
takıma dahil 
olan oyun-
cularımıza 
iyi bir kamp 
geçirmelerini 
sağladık. Bu 
açıdan son 

derece olumlu bir kamp döne-
mi geçirdiğimizi söyleyebilirim. 
İyi yolda olduğumuzu düşünü-
yorum” diye konuştu. 

“Kaybetmeyi 
sevmeyen bir 
takım olacağız”

 Yeni sezonda futbolsever-
lere güzel bir takım izlettirmek 
istediklerini de vurgulayan 
Kardal, “Teknik adamlık 
kariyerimde çok şükür iyi bir 
yol izlediğimi düşünüyorum, 
şampiyon takımın sorumluluk-
larını ve ağırlıklarının bilinciyle 
hareket ediyorum. Bugün de 
Eynesil Belediyespor Futbol 
Kulübü ile yeni bir başarı hika-
yesi yazmak istiyoruz. Herke-
sin izlemekten keyif alacağı 
bir takım yaratmak istiyoruz. 
Sonucun nereye varacağını 
bilemiyoruz ama takım bütün-
lüğünü ortaya koyarak futbol-
severlerin keyifle izleyeceği bir 
futbol izlettirmeyi hedefliyoruz. 
Asla pes etmeyen, müsaba-
kanın son saniyesine kadar 
sahada mücadele eden bir 
takım seyrettireceğimizden hiç 
kuşkum yok. İnatçı, savaş-
çı, saha içinde kaybetmeyi 
sevmeyen bir takım olacağız. 
Bu sezon TFF 3. Lig’de güzel 
bir sezon yaşamak istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.

 “Giresunlu ve 
Eynesilli futbolseverle-
rin bize destek olaca-
ğından şüphem yok” 

Son olarak Giresunlu fut-
bolseverlere seslenen Kardal, 
“Eynesil Belediyespor Futbol 
Kulübü, Giresun’da herkesin 
ilgiyle takip ettiği bir kulüp 
haline geldi. Eynesil şehri 
futbolu çok seven bir şehir. İyi 
bir takım oluşturduğumuzda ve 
sahada iyi mücadele ettiğimiz-
de Giresunlu futbolseverlerin 
bize destek olacağından şüp-
hem yok. Sadece bize inan-
sınlar ve bize destek olsunlar. 
Hep beraber mutlu bir sezon 
geçireceğimize inanıyorum. 
Taraftar ne kadar yoğunlaşır-
sa işimiz o kadar kolaylaşır. 
Eynesil Belediyespor Futbol 
Kulübü’nü benimseyen, Eyne-
sil Belediyespor Futbol Kulü-
bü için tribüne gelecek olan 
taraftarların her geçen gün 
daha da artacağına yürekten 
inanıyorum. Belediye Başkanı-
mız Ahmet Latif Karadeniz’e, 
Kulüp Başkanımız Nail Ci-
vil’e Sportif Direktörümüz Ali 
Ömür’e ve Yönetim Kurulunda 
ki yöneticilerimize de süreçte-
ki tüm desteklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum” diyerek 
sözlerini noktaladı. 


