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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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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
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ

(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 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

(Sayfa 3’te)

KALPLER 
KONUŞUR

Giresun’da Çiftçilere Sertifikalı 
Tohum Desteği Verildi

Giresun’da 671 çiftçiye yüzde 50 hibeli 
132,4 ton sertifikalı buğday ve 136 ton da 
sertifikalı arpa tohum desteğinde bulunuldu.

4’TE

Müftü Topcan: Yılmadan 
usanmadan çalışmalıyız

İl Müftüsü Topcan, müftülüklerin rehberlik makamı olduğunu, 
vatandaşlarla gönül köprüleri kurmaya devam edeceklerini belirtti

İlçe Müftüleri Toplantısı İl 
Müftüsü Ramazan Topcan 

başkanlığında Keşap’ta yapıldı.  
Keşap İlçe Müftülüğü ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen toplantıda 
din hizmetlerinin daha etkili ve 
verimli bir şekilde yürütülmesi-
nin yanı sıra İl Müftülüğü ve ilçe 
müftülükleri arasında yürütülen 
işlemler görüşüldü.  SAYFA 2’DE

Giresun Sanayici ve 
İş İnsanları Derne-

ği (GİSİAD) Başkanı Aykut 
Gezmiş, “Madem faizler 
%12’ye indi, iş dünyası 
olarak %12 faizle kredi 
kullanmak istiyoruz” dedi.

SAYFA 3’TE

Gezmiş: Bize de yüzde
12 ile kredi verilsin...

AK Parti Giresun Millet-
vekili Cemal ÖZTÜRK 
, HAK-İŞ  Giresun 

Şube Başkanı Hamza TÜRK-
MEN’i Makamında Ziyaret Etti. 
Ziyarette;  Ak Parti Giresun 
Merkez İlçe Başkanı Mehmet 
Başer ve HAK-İŞ Konfede-
rasyonuna  bağlı Sendikaların 
Başkanları da hazır bulundu-
lar. Başkan Türkmen Öztürk’e 
teşekkür ederek” Ziyarete 
Gelen MilletVekilimize Giresun 

Özelinde yaşadığımız Sorunları 
ve Taşerondan 696 Sayılı Ka-
nun Hükmünde kararnameden 
kaynaklanan Zorunlu Emeklilik, 
Tayin, Becayiş ve Görev Ta-
nımlarıyla İlgili Sorunlar Başta 
Olmak Üzere Birçok Sorunların 
İvedilikle Çözülmesi Gerektiğini 
İfade Ettik. Sayın Vekilimize 
Ziyaretleri ve Sorunların Çözül-
mesi Noktasında Samimiyeti 
İçin Teşekkür Ederim. “dedi.

Haber: Osman Yılmaz

Hamza Türkmen’den 
Öztürk’e Teşekkür

Giresunlu hemşeh-
rimiz hukukçu  
Kadri Özerdoğan 

,Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 
Başkanlığına seçildi.Kendisi 
daha önce bu dairede üyesi 
olarak görev yapıyordu. 
.Önceki hafta yapılan 
Yargıtay Büyük Genel 
Kurulunda yapılan oylama 
sonucu Başkan olarak 
seçildi.Ankara Giresunlular 
Platformu Başkanı Ahmet 
Temür,Özerdoğan’ın bu 
başarısı ile gurur duyduk-
larını ifade ederek”İlimizin 
önemli bir değerinin böyle 
ulvi bir göreve seçilmesi 
bizleri ziyadesiyle memnun 
etmiştir”dedi.

Haber:Mustafa Cici

Kadri Özerdoğan’dan 
Büyük Başarı...

 

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

İl Tarım ve Orman Müdürü 
Dr. Muhammet ANGIN…

Giresun İl 
Müdürü Sayın 
Dr. Muham-

met ANGIN Beyefendiyi 
ziyaretimiz…

*
Sayın Müdürümüzle 

genelde müdürlüğün 
bütün faaliyet sahaların-
da, özelde hususen fındık 
bahçeleri ve üreticilere 
yönelik hizmetleri hususunda 
geniş bir istişare fırsatı bulmuş 
olduk…

*
10 yıldır ilimizde tarım ve 

ormanla alakalı faaliyetlerin 
sorumluluğunu omuzlarında 
taşıyan Sayın Müdürümüze 
“hizmet döneminde iz bırakacak 
ne gibi projeleri hayata geçirdik-
lerini, bundan sonraki yıllarda 
yeni projelerin neler olduğunu” 
sorduk…

Önümüzdeki günlerde 
inşallah müstakil bir yazı ile bu 
tespitlerimizi kamuoyu ile payla-
şacağım…

*
Sayın Müdürümüze hoş 

sohbeti ve mümtaz misafir-

perverliği için gönülden ziyade 
teşekkürler…

*
Sayın Muhammet ANGIN 

Beyefendiyi gayretli çalışmaları 
ve güzel hizmetleri için tebrik 
ediyor, bundan sonraki faaliyet-
lerinin hayırlı hizmetlere vesile 
olması dileğiyle muvaffakiyetler 
diliyorum...

*
“Devlet görevleri için güveni-

lir ailelere mensup, ehliyetli, tec-
rübeli, hayâlı, önceden beri dine 
hizmet ettiği bilinen kişileri seç. 
Ahlâklı, dürüst, iffetli ve izzetli 
kimseler dünyanın cazibesine 
kapılmaz ve işlerin sonunu da 
düşünür.” (Hz. Ali’nin Mısır valisi 
Mâlik’e gönderdiği emirname)

Vesselam…CHP’DEN FINDIKTA iL AYRIMI iDDiASI
Başkan Uzuna-

lioğlu” Ordu’da dö-
nüm başına 140 kg 
fındık alan TMO, 
Giresun’da neden 
dönüm başına 100 
kg almaktadır? 
“diye sordu. 

2’DE

İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Anlamlı Yardım

2’DE



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

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

35

500.00
250.00

Sayfa Sekreteri (Editör)

200200
50

24 Eylül 
2022 Cumartesi

SAYI:
6408

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

 

CHP Giresun İl Baş-
kanı Av Gültekin 

Uzunalioğlu fındık fiyatla-
rındaki düşüşü eleştirdi

Uzunalioğlu” “Fındık bi-
zim ana geçim kaynağımız 
ve şehir ekonomisinin bel 
kemiğidir. Dünyada üretilen 
fındığın yüzde 65’i ülke-
mizde yetiştiği halde fındık 
üreticisi, siyasi irade tara-
fından tüccarın inisiyatifine 
bırakılarak mağdur edilmek-
tedir. TMO kapısında teslim 
işkencesine maruz kalan 
üretici, fındığını piyasada 
45 TL civarındaki fiyatlara 
satmak zorunda bırakılmak-
ta, adeta tüccara mahkum 
edilmektedir. Sürekli artan 
maliyetler ve giderler karşı-
sında zaten sıkıntıda olan 
üreticimiz, bir de 54 TL’ye 
satması gereken fındığını 
45 TL’ye satmak zorunda 
kalarak perişan olmaktadır. 
TMO’nun fındık alırken 
çıkardığı güçlükler karşı-
sında üreticimiz fındığını, 
devlet tarafından açıklan-
mış olan 54 TL yerine, %20 

eksiği olan 45 TL’ye satmak 
durumunda kalmaktadır. 
Üreticinin alın teri olan %20 
hakkını kim çalmaktadır? 
Devletimiz açıkladığı fiyatın 
uygulanmasını neden sağ-
layamamaktadır? Üreticinin 
%20’sinin çalınmasına 
yetkilerin seyirci kalması; 
acz içinde olmaktan mıdır 
yoksa bu durum işlerine 
mi gelmektedir? Ayrıca 
Ordu’da dönüm başına 
140 kg fındık alan TMO, 
Giresun’da neden dönüm 
başına 100 kg almaktadır? 
Bu eşitsizliğin  açıklamasını 
mevcut iktidar Giresunlu 
seçmene yapmalıdır… Biz 
CHP iktidarı döneminde; 
tekrar FKB üzerinden alım-
ları desteklemeye başlaya-
cağız, halkımızı Ferrero’ya 
mahkum etmeyeceğiz ve 
üreticimizin yüzünü güldü-
receğiz. Dokuz ay sonra 
başlayacak olan CHP ikti-
darında fındığımız hakettiği 
değeri bulacaktır” şeklinde 
konuştu.

Haber: Hakan Çelebi

CHP’DEN FINDIKTA 
iL AYRIMI iDDiASI

Müftü Topcan: Yılmadan 
usanmadan çalışmalıyız

İl Müftüsü Topcan, müftülüklerin rehberlik makamı olduğunu, 
vatandaşlarla gönül köprüleri kurmaya devam edeceklerini belirtti

Toplantının açış 
konuşmasını yapan 
İl Müftüsü Ramazan 

Topcan, “Önümüzde Başkanlı-
ğımızın önemli çalışmalarından 
olan Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası, Mevlid-i Nebi Haftası 
etkinliklerinin yanı sıra 4-6 yaş 
Kur’an kursları, ihtiyaç odaklı 
Kur’an kursları ve umre orga-
nizasyonu faaliyetleri, ayrıca 
Hediyem Kitap Olsun, gençlik 
çalışmaları, üniversite ve KYK 
çalışmaları gibi birçok projemiz 
var. Yılmadan usanmadan ça-
lışmalıyız. Üzerimizde milletin 
emaneti var. Bunun farkında 
olmalıyız. Bütün imkanları 
fırsata çevirmeliyiz. Bütün 
faaliyetlerimizi sahiplenmeliyiz. 
Vatandaşlarımızla olan ilişkileri 
sıklaştırmalıyız. Müftülüklerimiz 
rehberlik makamlarıdır.” dedi.  

Birlik, beraberlik, kardeşlik, 
dayanışma ve yardımlaşma 
duygularını güçlendirmek için 
azami gayret gösterilmesi ge-
rektiğini ifade eden İl Müftüsü 
Topcan, “Yetim olarak yaşa-
rız vatansız ise asla. Cennet 
vatanda yaşamanın bir bedeli 
var. Ya şehit ya gazi. Bu millet 
Peygamber (a.s.) övgüsü-
ne mazhar olmuş bir orduyu 
bağrından çıkarmış bir millettir. 

Yarınların nasıl olacağı, bugün 
nasıl çalıştığımıza bağlıdır. 
İslam toplumlarının ezilmişliği 
düşmanlarından değil, ken-
di zaaflarından, birbirleri ile 
çekişmelerinden olmuştur. 
Bizim elimizle bir çocuğumuzun 
gönlüne Kur’an sevgisinin düş-
mesi ne kadar büyük bir sevap 
ise, bizim yüzümüzden İslam’a 
karşı bir çocuğumuzun kalbine 
soğukluk düşmesi de bu kadar 
büyük bir vebaldir. Amacımız iyi 
insan yetiştirmektir.  Alimlerini 
kaybeden milletler, geleceğini 

kaybeder. Başkanlığımız, mille-
timizin harcıdır. Sarıklı müca-
hitler hep bu millete önderlik 
etmişlerdir. En zor zamanlarda 
milletin önünde olmuşlardır. 
Millet, hocalarına her dönem 
sahip çıkmıştır. Millet, milli ve 
manevi problemlerini hocaları 
ile aşmıştır. Bugün bu görev 
sizlerin, bizlerin omzundadır.  
Bu vesile ile şimdiden bütün 
görevli kardeşlerimizin Camiler 
ve Din Görevlileri Haftalarını ve 
Mevlid-i Nebi Haftalarını tebrik 
ediyor, başarılar diliyorum.” 

şeklinde konuştu.
Toplantıda, 12. Cami Görev-

lileri Çalıştayı, Mevlid-i Nebi 
Haftası, Camiler ve Din Görev-
lileri Haftası, Kitap Oku-Yorum 
Projesi, Çevreme Duyarlıyım 
Değerlerime Sahip Çıkıyorum 
Projesi, kadına yönelik şiddet-
le mücadele eğitimleri, umre 
işlemleri, helal gıda ve iş ahlakı 
gibi konular hakkında bilgilen-
dirme yapıldı.  Toplantıya İl 
Müftü Yardımcısı Fatih Sarıgül, 
ilçe müftüleri ve şube müdürleri 
katıldı.

Giresun Çocukları Yar-
dımlaşma Derneği Başkan ı   
Ekrem Faruk  Civelekoğlu ve 
yönetim kurulu,  ihtiyaç sahibi  
çocuklara tablet  yardı-
mında bulundu 

Konuyla ilgili değer-
lendirmelerde bulunan 
Başkan Civelekoğlu,

 ‘2022 2023 Eğitim 
öğretim yılına girdiğimiz 
şu günlerde bizlerde ihti-
yac sahibi çocuklarımızın 

daha fazla bilgiye ulaşmalarını 
sağlamak ve  teknolojik imkan-
lardan yararlanabilmek adına 
ilk okula giden  çocuklarımız 

için tablet dağıtımı yaptık.
Giresunda yeni kurulan bir 

derneğiz. Şehrimizle ilgili bu ve  
buna benzer bir çok çalışma-

larda hassasiyet gösteren,  
genç dinamik bir ekiple çalış-
malarımızı sürdürüyoruz diyen 
Başkan civelekoğlu,  

Derneğimizin yapmış ol-
duğu yardımlarda ve düzen-
lemiş olduğumuz bu anlamlı  
etkinlikde bizlerin yanında 
olan Emniyet müdürümüze 
Milli Eğitim müdürümüze 
ve  Emniyet teşkilatımıza  
teşekkür ediyorum’. diye 
konuştu.

İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Anlamlı Yardım
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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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Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü: 
Kyk Yurtlarında ki 

Yemeklerde Sorun Yok
Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü tarafın-
dan KYK yurtlarında verilen 
kahvaltı ve yemek hizmet-
leri ile ilgili bir bilgilendirme 
yapıldı.

Yapılan bilgilendirme 
şöyle;

“Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı 2022-2023 dönemi 
beslenme talimatı gereği 
Türkiye genelinde yurtları-
mızda barınan öğrencilerin 
yeterli ve dengeli beslene-
bilmeleri için öğrenci talep-
leri doğrultusunda 19 Eylül 
2022 tarihi itibariyle fiks 
menü sistemine geçilmiştir. 
Menüler oluşturulurken 
yemeklerin birbirine göre 

renk, kıvam, lezzet bakı-
mından uyumuna, öğrenci 
taleplerine, yemeklerin tek-
rarlanmamasına ve seçilen 
yemeklerin mevsime uygun 
olmasına önem verilmek-
tedir.

Kahvaltı ve akşam 
yemeklerinde öğrencilere 
sunulan ürünlerin kalite-
sine, lezzetine ve öğrenci 
memnuniyetine önem 
verilerek hizmetin en üstün 
şekilde sağlanmasına 
hassasiyet gösterilmektedir.
Yurtlarımızda sunulan ürün-
ler öğrencilerimizin talepleri 
doğrultusunda ülke gene-
linde bilinen ve tanınan 
markalardan oluşmaktadır.”

KALPLER KONUŞUR
Kulaklarım duyup, gözüm gördükçe ,
Tellere dokunup, söz yazacağım ,
Bu can bu bedende Vücut buldukça ,
Resmini zihnime, hep kazacağım .

Zurnanın ritmini, davul tamamlar ,
Sevgiyle hüzünü, aşıklar anlar ,
Seven sevgisini, inkâr etse de ,
Gözler ve bakışlar, dili yalanlar .

Diller sussa bile, kalbler konuşur ,
Sevenler uzaksa, özler buluşur ,
Büyükler her şeye, yasak koysa da ,
Sevgi yağmur ile, karla ulaşır .

Kırma şu dikeni, ayırma gülden ,
Yaprakla bir olup, korurlar yelden ,
Kavuşmak kaderde yazılmamışsa ,
Gücümüz yetmiyor, ne gelir elden .

O malum dikendir, gülü koruyan ,
En müşkül zamanda, işe yarayan ,
Mecnun senelerce ,çölde dolaşmış ,
Elbet bir gün bulur , candan arıyan .....

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

Doğu Karadeniz’deki 
akarsuların üstüne 
kurulu su değirmen-

leri, sayıları gittikçe azalsa da 
zamana ve teknolojiye dire-
nerek asırlardır yöre insanına 
hizmet veriyor. Bu değirmen-
lerde çoğunlukla çiftçi kadınla-
rımızca öğütülen mısır, yörenin 
kırsal ekonomisinde ve sosyal 
yaşamında hâlâ önemli bir yer 
tutuyor. 

Giresun Tarım İl Müdürlüğü 
mısır üretimini teşvik için ciddi 
adımlar atıyor..Son olarak Ça-
nakçı Egeköy’de organik mısır 
üretimi teşvik edildi

Yapılan açıklamada”Gire-
sun’un Çanakçı İlçesi Egeköy 
Köyünden Hanife Çıtlak isimli 
çiftçimizi; tarlasında hiçbir kim-
yasal kullanmadan yetiştirdiği 
mısırları,  hasat sonrası mısır 
unu ve yarma haline getirmek 
için gittiği yöresel su değir-
meninde İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğümü teknik eleman-
ları ziyaret ettiler, bu gelenek-
sel yöntemi ve “su değirmeni 
ile mısır arasında asırlardır 
devam eden kardeşliği” kayıt 
altına aldılar

Hasat edilen mısırlardan 
sapları öncelikle biçilmekte, 
biçilen saplar halk arasında 
“Çıtıman” olarak tabir edilen 
şekilde kurutulmakta,  kurut-
ma sonrası yine halk tabiriyle 
“Otluk” haline getirilmekte ve 
kış aylarında hayvan besleme-
sinde kullanılmaktadır.”denildi 
ve şöyle devam edildi

“Mısırlar ise “Çöten” ve 
“Tekir” denilen alanlarda ası-
larak kurutulmakta, çuvallarda 
dövülerek tane hale getirilmek-
te ve sonrasında da kadınlar 
tarafından su değirmenlerinde 
öğütülerek “Mısır Unu” ve “Yar-
ma” haline getirilmektedir. 

Elde edilen “Mısır Unu” ek-
mek yapımında, lahana çorba-

sı (pancar çorbası) gibi yöresel 
yemeklerde ve çeşitli balıkların 
kızartılması için kullanılmakta-

dır. “Yarma” ise lahana dolma-
sı gibi çeşitli yöresel yemekler-
de kullanılmaktadır.”

Organik Mısır İçin 
Düğmeye Basıldı

Gezmiş: Bize de yüzde
12 ile kredi verilsin...

GİSİAD Başkanı Gezmiş, 
faizlerin inmesini değerlendirdi.

Merkez bankası tarafından 

alınan karar doğrultusunda 
22 Eylül 2022 tarihi itibariyle 
faiz oranın %13’ten, % 12’ye 
indirildiğini hatırlatan Gezmiş, 
“Tüm dünya ülkeleri faiz artı-
rırken bizim faiz indirmemizin, 
ekonomimize sağlayacağı 
katlıları ivedi olarak görmek 
istiyor ve iş dünyasının yaraları-
na merhem olmasını bekliyoruz. 
Madem faizler %12’ye indi, 
bunun bir an önce kredi faizleri-
ne yansımasını talep ediyor ve 
iş dünyasına %12 faizle kredi 
kullandırılmasını talep ediyoruz. 
Çünkü faiz indirimlerinin yan 
etkileri olan yüksek enflasyon 

ve artan döviz kurları piyasa-
nın dengelerini alt üst etmiş 
durumda olup iş dünyasının 
finansmana erişim problemini 
uzun zamandır had safhalara 
taşımıştır. Faiz indireceğiz diye 
katlanmak zorunda kaldığı-
mız maliyet artışları, çok ciddi 
finansman problemleri yaratmış 
olup iş dünyası ödemelerini 
döndürmekte zorlanmaktadır. 
Bankalar, bırakın % 12 faizi %30 
faiz ile bile kredi vermemektedir. 
Bu durumda iş dünyası şöyle 
düşünmektedir: bu ne perhiz, 
bu ne lahana turşusu. Madem 
bankalar zordaki iş dünyasına 

kredi vermeyecekti o zaman 
faizleri düşürmenin ekonomiye 
faydası nedir? Madem düşük 
faizden kredi kullanamayacaktık 
öyleyse faiz düşürmenin yan 
etkileri olan yüksek enflasyon, 
yüksek döviz kuru ve dolayısıyla 
yüksek maliyetlere neden katla-
nıyoruz? Eğer faizleri indirmekte 
ısrar etmeseydik, maliyetlerimizi 
artıran yüksek enflasyona da 
maruz kalmayacaktık. Madem 
faiz indirmenin yan etkilerine 
katlanıyoruz, o zaman iş dün-
yası olarak % 12 faiz oranların-
dan kredi kullanmak hakkımız 
olmalıdır” dedi.

Giresun İl Müftülüğüne 
bağlı Çakırmelikoğlu 

Kur’an Kursu ve 15 Temmuz Şe-
hitler İmam Hatip Ortaokulu’nda 
hafızlık eğitimi alan 10 öğrenci 
hafızlıklarını tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Eğitim Hizmetleri Genel Müdür-
lüğünce gerçekleştirilen “2022 
Yılı 2. Dönem Hafızlık Tespit 
Sınavı”nda başarılı olarak hafız-
lık belgesi almaya hak kazanan 
öğrenciler için 15 Temmuz 
Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 
Konferans Salonu’nda “Belge 
Takdim Töreni” düzenlendi.

Programın açış konuşmasını 
yapan İl Müftüsü Ramazan Top-

can, “Sizler, bu milletin hayalleri, 
bu milletin gözyaşısınız. Sizler 
yolu beklenen bir nesilsiniz. 
Sizler, dünyanın ya-
şanmazlığı karşısında, 
sevgisizlik ve mer-
hametsizliğine karşı 
panzehirsiniz. Sizler, 
öncü ve önder bir 
neslin temsilcileri, on-
ların mirasçılarısınız. 
Sıradan olamazsınız. 
Dünyada olup biten 
hadiselere bigane ka-
lamazsınız, adam sen 
de deyip geçemezsi-
niz. Oyunda oynaşta 
olamazsınız, olamayız. 

Kendimizi değiştirmek yetmez 
dünyayı değiştirmeliyiz. Yaşanı-
labilir bir dünya için çalışmalıyız. 

Herkesin el ele olduğu, birbirini 
sayıp sevdiği bir dünya için ça-
lışmalıyız. Kavganın, anarşinin 

olmadığı bir dünya için çalışma-
lıyız. Bugün bu güzel başarınıza 
şahitler olmaktan ziyadesi ile 

memnun oldum. Gele-
cek için ümitlendim. Her 
birinizi tebrik ediyorum, 
ana babalarınızı tebrik 
ediyorum, hocalarınızı, 
hocalarımı tebrik ediyo-
rum.” dedi.

Konuşmanın ardın-
dan öğrencilere belgele-
ri takdim edildi.

“Örgün Eğitimle 
Birlikte Hafızlık” proje-
sinde, örgün eğitime 
devam eden ve aynı 
zamanda hafızlık 

yapmak isteyen öğrencilerin, 
hafızlık eğitimi ile hafızlık son-
rası eğitim öğretim süreçlerinin 
etkin, verimli ve sistematik 
bir şekilde gerçekleştirilmesi 
amaçlanıyor. Proje ile öğren-
cilerin, Kur’an-ı Kerim’i hıfz 
etmesi ve ana konularını bil-
mesi, ahlaki sorumluluklarının 
bilincinde olması, sene kaybı 
yaşamadan, örgün eğitimden 
ve akranlarından uzakta kalma-
dan bir üst öğrenime hazırlan-
ması sağlanıyor. Öğrencilerin 
düşünen ve tartışabilen, sosyal 
ilişkileri gelişmiş ve evrensel 
değerlere sahip bireyler olarak 
yetişmesi hedefleniyor.

Hafız öğrencilere belgeleri takdim edildi
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen “Örgün 

Eğitimle Birlikte Hafızlık” projesi kapsamında eğitimini tamamlayan 10 öğrenciye hafızlık belgeleri takdim edildi.
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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

 

CHP Giresun İl Baş-
kanı Av Gültekin 

Uzunalioğlu fındık fiyatla-
rındaki düşüşü eleştirdi

Uzunalioğlu” “Fındık bi-
zim ana geçim kaynağımız 
ve şehir ekonomisinin bel 
kemiğidir. Dünyada üretilen 
fındığın yüzde 65’i ülke-
mizde yetiştiği halde fındık 
üreticisi, siyasi irade tara-
fından tüccarın inisiyatifine 
bırakılarak mağdur edilmek-
tedir. TMO kapısında teslim 
işkencesine maruz kalan 
üretici, fındığını piyasada 
45 TL civarındaki fiyatlara 
satmak zorunda bırakılmak-
ta, adeta tüccara mahkum 
edilmektedir. Sürekli artan 
maliyetler ve giderler karşı-
sında zaten sıkıntıda olan 
üreticimiz, bir de 54 TL’ye 
satması gereken fındığını 
45 TL’ye satmak zorunda 
kalarak perişan olmaktadır. 
TMO’nun fındık alırken 
çıkardığı güçlükler karşı-
sında üreticimiz fındığını, 
devlet tarafından açıklan-
mış olan 54 TL yerine, %20 

eksiği olan 45 TL’ye satmak 
durumunda kalmaktadır. 
Üreticinin alın teri olan %20 
hakkını kim çalmaktadır? 
Devletimiz açıkladığı fiyatın 
uygulanmasını neden sağ-
layamamaktadır? Üreticinin 
%20’sinin çalınmasına 
yetkilerin seyirci kalması; 
acz içinde olmaktan mıdır 
yoksa bu durum işlerine 
mi gelmektedir? Ayrıca 
Ordu’da dönüm başına 
140 kg fındık alan TMO, 
Giresun’da neden dönüm 
başına 100 kg almaktadır? 
Bu eşitsizliğin  açıklamasını 
mevcut iktidar Giresunlu 
seçmene yapmalıdır… Biz 
CHP iktidarı döneminde; 
tekrar FKB üzerinden alım-
ları desteklemeye başlaya-
cağız, halkımızı Ferrero’ya 
mahkum etmeyeceğiz ve 
üreticimizin yüzünü güldü-
receğiz. Dokuz ay sonra 
başlayacak olan CHP ikti-
darında fındığımız hakettiği 
değeri bulacaktır” şeklinde 
konuştu.

Haber: Hakan Çelebi

CHP’DEN FINDIKTA 
iL AYRIMI iDDiASI

Müftü Topcan: Yılmadan 
usanmadan çalışmalıyız

İl Müftüsü Topcan, müftülüklerin rehberlik makamı olduğunu, 
vatandaşlarla gönül köprüleri kurmaya devam edeceklerini belirtti

Toplantının açış 
konuşmasını yapan 
İl Müftüsü Ramazan 

Topcan, “Önümüzde Başkanlı-
ğımızın önemli çalışmalarından 
olan Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası, Mevlid-i Nebi Haftası 
etkinliklerinin yanı sıra 4-6 yaş 
Kur’an kursları, ihtiyaç odaklı 
Kur’an kursları ve umre orga-
nizasyonu faaliyetleri, ayrıca 
Hediyem Kitap Olsun, gençlik 
çalışmaları, üniversite ve KYK 
çalışmaları gibi birçok projemiz 
var. Yılmadan usanmadan ça-
lışmalıyız. Üzerimizde milletin 
emaneti var. Bunun farkında 
olmalıyız. Bütün imkanları 
fırsata çevirmeliyiz. Bütün 
faaliyetlerimizi sahiplenmeliyiz. 
Vatandaşlarımızla olan ilişkileri 
sıklaştırmalıyız. Müftülüklerimiz 
rehberlik makamlarıdır.” dedi.  

Birlik, beraberlik, kardeşlik, 
dayanışma ve yardımlaşma 
duygularını güçlendirmek için 
azami gayret gösterilmesi ge-
rektiğini ifade eden İl Müftüsü 
Topcan, “Yetim olarak yaşa-
rız vatansız ise asla. Cennet 
vatanda yaşamanın bir bedeli 
var. Ya şehit ya gazi. Bu millet 
Peygamber (a.s.) övgüsü-
ne mazhar olmuş bir orduyu 
bağrından çıkarmış bir millettir. 

Yarınların nasıl olacağı, bugün 
nasıl çalıştığımıza bağlıdır. 
İslam toplumlarının ezilmişliği 
düşmanlarından değil, ken-
di zaaflarından, birbirleri ile 
çekişmelerinden olmuştur. 
Bizim elimizle bir çocuğumuzun 
gönlüne Kur’an sevgisinin düş-
mesi ne kadar büyük bir sevap 
ise, bizim yüzümüzden İslam’a 
karşı bir çocuğumuzun kalbine 
soğukluk düşmesi de bu kadar 
büyük bir vebaldir. Amacımız iyi 
insan yetiştirmektir.  Alimlerini 
kaybeden milletler, geleceğini 

kaybeder. Başkanlığımız, mille-
timizin harcıdır. Sarıklı müca-
hitler hep bu millete önderlik 
etmişlerdir. En zor zamanlarda 
milletin önünde olmuşlardır. 
Millet, hocalarına her dönem 
sahip çıkmıştır. Millet, milli ve 
manevi problemlerini hocaları 
ile aşmıştır. Bugün bu görev 
sizlerin, bizlerin omzundadır.  
Bu vesile ile şimdiden bütün 
görevli kardeşlerimizin Camiler 
ve Din Görevlileri Haftalarını ve 
Mevlid-i Nebi Haftalarını tebrik 
ediyor, başarılar diliyorum.” 

şeklinde konuştu.
Toplantıda, 12. Cami Görev-

lileri Çalıştayı, Mevlid-i Nebi 
Haftası, Camiler ve Din Görev-
lileri Haftası, Kitap Oku-Yorum 
Projesi, Çevreme Duyarlıyım 
Değerlerime Sahip Çıkıyorum 
Projesi, kadına yönelik şiddet-
le mücadele eğitimleri, umre 
işlemleri, helal gıda ve iş ahlakı 
gibi konular hakkında bilgilen-
dirme yapıldı.  Toplantıya İl 
Müftü Yardımcısı Fatih Sarıgül, 
ilçe müftüleri ve şube müdürleri 
katıldı.

Giresun Çocukları Yar-
dımlaşma Derneği Başkan ı   
Ekrem Faruk  Civelekoğlu ve 
yönetim kurulu,  ihtiyaç sahibi  
çocuklara tablet  yardı-
mında bulundu 

Konuyla ilgili değer-
lendirmelerde bulunan 
Başkan Civelekoğlu,

 ‘2022 2023 Eğitim 
öğretim yılına girdiğimiz 
şu günlerde bizlerde ihti-
yac sahibi çocuklarımızın 

daha fazla bilgiye ulaşmalarını 
sağlamak ve  teknolojik imkan-
lardan yararlanabilmek adına 
ilk okula giden  çocuklarımız 

için tablet dağıtımı yaptık.
Giresunda yeni kurulan bir 

derneğiz. Şehrimizle ilgili bu ve  
buna benzer bir çok çalışma-

larda hassasiyet gösteren,  
genç dinamik bir ekiple çalış-
malarımızı sürdürüyoruz diyen 
Başkan civelekoğlu,  

Derneğimizin yapmış ol-
duğu yardımlarda ve düzen-
lemiş olduğumuz bu anlamlı  
etkinlikde bizlerin yanında 
olan Emniyet müdürümüze 
Milli Eğitim müdürümüze 
ve  Emniyet teşkilatımıza  
teşekkür ediyorum’. diye 
konuştu.

İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Anlamlı Yardım
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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

424 Eylül 
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Giresun İl Tarım 
ve Orman 
Müdürlüğü 

öncülüğünde, Tarım 
Arazilerinin Kullanımı-
nın Etkinleştirilmesinin 
Desteklenmesi Projesi 
(TAKEP) kapsamında, 
çiftçilerimize %50 hibeli 
sertifikalı tohum dağıtımı 
gerçekleştirildi.

Giresun İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü’nden yapılan açıklamada; 
“Tarım Arazilerinin Kullanımının 
Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) 
kapsamında; “Tarım Arazilerinin 
Kullanımının Etkinleştirilmesinin 
Desteklenmesine İlişkin 5258 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı” gereği İli-
mizde atıl tarım arazilerinin tarıma 
kazandırılması amacıyla hazırlanan 
projelerimiz Bakanlığımız Bitkisel 
Üretim Genel Müdürlüğü ve Giresun 
Valimiz Sayın Enver Ünlü’nün talimat 
ve desteğiyle İl Özel İdaresi tarafın-
dan da hibe desteği verilmek üzere 
onaylanmıştır.  Proje, Bakanlığımız 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve 
Giresun İl Özel İdaresi bütçesinden 
Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar 
ilçelerinde üreticilerimize %50 hibeli 

ve %50 çiftçi katkılı sertifikalı tohum 
dağıtımını içermektedir. 

Şebinkarahisar Kaymakamlığı 
tarafından 20 Eylül 2022 tarihinde 
organize edilen programda; Vali 
Enver Ünlü, Giresun Milletvekili 
Cemal Öztürk ve protokol üyelerinin 
katılımıyla çiftçilerimize sertifikalı 
tohum dağıtımına start verilmiştir. 

Bakanlığımız %50 hibe destekli, 3 
milyon 300 bin TL bütçeli “Arpa Ye-
tiştiriciliğinin Geliştirilmesi” ve “Buğ-
day Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi” 
projelerimiz ile çiftçilerimize dağıtımı 
yapılacak sertifikalı tohum miktarları; 
136 ton arpa ve 132,4 ton buğday 
tohumu olmak üzere 268,4 ton’ dur.  
13 bin 420 dekar alanda, 671 çiftçi 
ailesi faydalanmış olacaktır. Yöre 
iklim ve toprak şartları dikkate alına-
rak: Ekmeklik buğday çeşidi olarak 
Bayraktar ve Bezostaya; Makarnalık 

buğday çeşidi olarak Kızıltan 
91 ve arpa çeşidi olarak 
da Aydan Hanım sertifikalı 
tohumları tercih edilmiştir.

İl Özel İdaresinden %50 
hibe destekli, 2 milyon TL 
bütçeli “Arpa ve Trikale Yetiş-
tiriciliği” projesi ile hayvancı-
lıkla iştigal eden çiftçilerimize 
dağıtımı yapılacak sertifikalı 

tohum miktarları; 100 ton Tritikale 
(Tatlıca 97 çeşidi) ve 59 ton arpadır. 
Proje ile 8 bin dekar alanda, 400 
çiftçi ailesi faydalanmış olacaktır.

Yüksek kesimdeki ilçelerimizde 
TAKEP Projesine başvuran tüm 
üreticilerimizin sertifikalı tohum 
talepleri, Bakanlığımızın “Sen Üret 
Yeter” mottosu doğrultusunda 
şartlarda gerekli kolaylıklarda sağ-
lanmak suretiyle karşılanmıştır. 
Toplamda 21 bin 420 dekar arazi 
ekilecek olup, iklim şartlarının iyi 
gitmesi halinde 5 milyon 300 bin 
TL’lik bu projenin İlimiz tarımsal 
ekonomisine sağlayacağı çar-
pan etkilerinin; 58 milyon TL’nin 
üzerinde katkıya ulaşacağı tahmin 
edilmektedir.”

Haber: Fatma BULDUK 
UĞURLU

Giresun’da Çiftçilere Sertifikalı 
Tohum Desteği Verildi



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

524 Eylül 
2022 Cumartesi www.giresungundem.com

8. HAFTA
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
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

8. 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

3.Lig	temsilcimiz	Amber	
Çay	Eynesil	Belediyespor	
Kulübü,	5	ayrı	renkte	hazır-
lattığı	taraftar	formalarının	
çok	yakında	satışa	çıkaca-
ğını	duyurdu.
	Kulüpten	yapılan	açıkla-

mada;	“Amber	Çay	Eynesil	
Belediyespor	kulübümüzün	
lisanslı	taraftar	formala-

rından	alarak	kulübümüze	
destek	olabilirsiniz.	Resmi	
sosyal	medya	hesaplarımız	
dışında	gerçekleşen	satış-
ların,	kulübümüzle	hiç	bir	
bağlantısı	bulunmamakta-
dır.	Siparişleriniz	için	sosyal	
medya	hesaplarımızdan	
DM	ile	bilgi	verebilirsiniz.”	
denildi.

Süper	amatör	lig	takımların-
dan	Pirazizspor’da	sezon	

başlamadan	yol	ayrımı	yaşan-
dı.	Yaklaşık	20	gündür	takımı	
çalıştıran	antrenörlerden	Emin	
Karaman,	Mustafa	Yaramış,	
Hakan	Karataş	ile	karşılıklı	
anlaşarak	yolların	ayrıldığı	
açıklandı.	Pirazizspor’dan	

yapılan	açıklamada;	“Değerli	
hocalarımıza	vermiş	oldukları	
katkılardan	ötürü	teşekkür	edi-
yoruz.	Yaşantılarında	başarılar	
diliyoruz.”	denildi.	Öte	yandan	
Pirazizspor’un	antrenörlük	
görevi	için	Seyit	Ay,	Taşkın	
Cörüt	ve	Necmi	Baş	adayları	
arasında.

Daha Lig Başlamadan 
Yollar Ayrıldı!

Süper	Ligde	mücadele	
veren	Görele’nin	Sultanları	
Görele	Belediyespor,	ligin	
3.	Haftasında	Pazar	günü	
sahasında	Ankara	temsilcisi	
Yenimahalle	Belediyespor’u	
konuk	edecek
	Sezona	sahasında	

Tekirdağ	Süleymanpaşa	
müsabakasında	aldı-
ğı	galibiyetle	başlayan	
ve	geçtiğimiz	hafta	lider	

İzmir	Büyükşehir	Beledi-
yesi	Gençlik	Spor	Kulübü	
elinden	kaçıran		Görele	
Belediyespor,	ligin	3.	
Haftasında	yarın	16.00’da	
sahasında	Ankara	temsilcisi	
Yenimahalle	Belediyespor’u	
ağırlayacak.
İlçe	temsilcisi,	büyük	

önem	verdiği	müsabaka-
yı	seyircisinin	desteği	ile	
kazanmayı	hedefliyor.

Parkenin Sultanları, 
Seyircisine Güveniyor

Bulancak	çıkışlı	turun,	
Batlama	sapağı-Çal-
dağ-İnişdibi-Bektaş	

yaylası-Karagöl	Yaylası-Aygır	
Gölü-Aydındere-Kovanlık	
güzergahında	gerçekleştiğini	
belirten	BBT	Üyesi	Tanju	Ça-
tal,	“Turumuzu	iki	gün	olarak	
planladık	ve	ilk	gün	Bektaş	
Yaylasında	kamp	yaparak	
ikinci	gün	Aygır	gölüne	ulaş-
tık.	Oldukça	zorlu	ama	bir	o	
kadar	da	keyifli	bir	tur	oldu.	
Amacımız	eşsiz	güzelliklere	
sahip	yakın	çevremizin	ve	
coğrafyamızın	tanıtımına	bir	
nebze	olsun	katkı	sağlamak	
ve	hayatımızda	bisiklete	daha	
fazla	yer	verilebileceğine	dik-
kat	çekmekti.
Bu	turun	gerçekleşmesinde	

katkılarıyla	bizlere	destek	olan;	
Bulancak	Kaymakamımız	Sa-
yın	Ünal	Koç’a,	Belediye	Baş-
kanımız	Sayın	Recep	Yakar’a,	
Kovanlık	Belediye	Başkanı	
Sayın	Harun	Kalıntaş’a	ve	
sponsorlarımız;	Fiskobirlik,	
Haşim	Market,	Bisela	Bisiklet,	
Huzur	Bisiklet,	Rüyam	Pet	
Shop	ve	Çiçekçilik,	Gezen	
Pedallar	YouTube	Kanalına	

teşekkür	ediyoruz.
Turumuzu,	başarıyla	ve	

kazasız	bir	şekilde	tamamla-
manın	mutluluğunu	yaşarken,	
“Mesafelerin	önemi	yok.	Yeter	
ki	gitmek	iste”	mottosuyla	yeni	
turlarda	ve	çok	daha	güzel	
organizasyonlarda	buluşmayı	
umuyoruz.
Tamamı	bisikletle	gerçek-

leşen	turumuza	katılan	ekip	
arkadaşlarımızın	isimlerini	de	
buraya	not	düşerek;	Selami	
Daban	(Bulancak),	Ali	İhsan	
Daban	(Bulancak),	Erol	Şar-
dağ	(Bulancak),	Bekir	Şenel	
(Bulancak),	Erkan	Kızıltaş	(Bu-
lancak),	Niyazi	Talha	Özdemir	
(Bulancak),	Murat	Koca	(Bu-
lancak),	Ömer	Kaan	Akbayrak	

(Bulancak),	Zafer	Çamaltı	
(Bulancak),	Tanju	Çatal	(Pira-
ziz),	Hüseyin	Kaan	Tütüncü	
(Giresun),	Müşfik	Timur	Esen	
(Giresun),	Ali	Torlak	(Giresun),	
Onur	Ada	(Giresun),	Emir	Efe	
(Giresun),	Harun	Raşit	Saygılı	
(Giresun-Takip	Aracı	Şoför)	
katılımlarından	dolayı	teşekkür	
ediyorum”	dedi.

BiSiKLETCiLER, KARAGOL’UN
ZiRVESiNE ULASTI
Bulancak Bisiklet Topluluğu (BBT) tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftası 
kapsamında  gerçekleştirilen “Karagöl Zirve Turu” başarıyla tamamlandı

	Bitexen	Giresunspor	Altyapı	
Koordinatörü	Ali	Küçükbayrak,	“Öz	
kaynağımıza,	geleceğimize	yatırım	
yaparak,	gençliğimizi	yukarı	sevi-
yelere	çekip,	yükseltme	hedefiyle	
yola	çıkmış	bulunuyoruz”	dedi.

TEKNİK EKİP 
Giresunspor	altyapısı;	Altyapı	

Koordinatörü:	Ali	Küçükbayrak,	

U19	Teknik	Sorumlusu:	Ali	Sakal,	
U17	Teknik	Sorumlusu:	Ferhat	
Özdal,	Altyapı	Atletik	Performans	
Antrenörü:	Tanzer	Bıyık’tan	oluştu.

FİKSTÜR	
Diğer	taraftan	U19	ve	U17	Elit	

Liglerindeki	rakiplerimiz	belli	olur-
ken,	fikstürler	de	çekildi.
Buna	göre	Giresunspor	U19	

Elit	Liginde	ilk	maçını	1	Ekim	
2022	Cumartesi	günü	dep-
lasmanda	Bursaspor’la	saat	
12.00’de	oynayacak.

GiRESUNSPOR, ELiT LiGLERDE YER ALACAK
Bitexen Giresunspor 

2022-2023 futbol sezo-
nunda iki ayrı elit ligde 

mücadele edecek. Buna 
göre yeşil-beyazlılar 

U19 Elit Ligi ve U17 Elit 
Ligi’nde ilimizi temsil 

edecek.

5 Renkte Forma 
Satışı Olacak



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.
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17.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 7 ..........0 ........ 4 ....... 3 ........ 5 ......... 11 .......-6 ...........4
18.H. ÜMRANİYESPOR .................. 7 ..........0 ........ 2 ....... 5 ........ 5 ......... 10 .......-5 ...........2
19.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 6 ..........0 ........ 1 ....... 5 ........ 2 ......... 10 .......-8 ...........1

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

7. HAFTANIN SONUÇLARI
GALATASARAY A.Ş. .................................2 - 1 .................ARABAM.COM KONYASPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................0 - 4 .......................YUKATEL KAYSERİSPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ...............0 - 3 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. ................................2 - 2 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR ............1 - 2 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................5 - 0 ....................CORENDON ALANYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş. .................................3 - 2 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................0 - 0 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
MKE ANKARAGÜCÜ ...............................2 - 1 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR

Spor Toto Süper Lig’de bu 
sezon ikinci sezonunu geçi-
ren Bitexen Giresunspor, bu 

haftayı maç oynamadan tamamlar-
ken, yeni haftada da milli ara sebe-
biyle çalışmalarına devam edecek.

Şu sıralar Kayseri’de kamp yapan 
Yeşil Beyazlılar, geride kalan 6 

haftada 2 galibiyet, 1 
beraberlik ve 3 ye-
nilgi aldı. Çotanak-

lar, sezona 3-2’lik Adana Demirspor 
mağlubiyetiyle başlarken, 2. haftada 
Galatasaray deplasmanında sahadan 
1-0’lık galip ayrılmıştı.

Taraftarı önünde üçüncü hafta ma-
çında Kasımpaşa’yı ağırlayan Bitexen 
Giresunspor, rakibini tek golle mağlup 
etmişti. 4. haftada Kayserispor’a 3-0, 
Konyaspor’a ise 1-0 kaybeden Yeşil 
Beyazlılar, son olarak da deplasman-
da Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere 

kaldı.
Giresunspor 6 hafta boyunca 5 

kez gol sevinci yaşarken, 8 kez de 
kalesinde gol gördü

GELEN GÖRÜNTÜLER 
BEĞENİ ALIYOR

Milli arayı kamp yaparak değer-
lendiren Bitexen Giresunspor, yaptığı 
antrenmanlarla ligin geri kalan kıs-
mına hazırlanıyor. Erciyes’te teknik 

direktör Hakan Keleş’in refakati ile 
çalışmalarını sürdüren Yeşil Beyaz-
lılar, günde bazen tek bazen de çift 
antrenman gerçekleştiriyor. Gire-
sunspor’daki futbolcuların moral ve 
motivasyonunun son derece yerinde 
olduğu görülürken, her akşam kaza-
nan takım portresi sosyal medyada 
paylaşılıyor. Gelen görüntüler ise bin-
lerce beğeni alırken, takımdaki uyum 
gözler önüne seriliyor.

ARADAN SONRA KAZANALIMKayseri’de kamp 
çalışmalarının 

sonuna yaklaşan 
Giresunspor, 

2 Ekim tarihinde 
oynayacağı 
Alanyaspor 

maçına hazır 
bir şekilde 

çıkmak istiyor

Ay-Yıldızlılar 
609. maçına çıktı

Millî Takımımız bu maçlarda 
üçü hükmen galibiyetten ol-

mak üzere toplam 
824 gol atarken, 
kalesinde 868 gol 
gördü. Bugüne 
kadar 91 farklı 
ülke millî takımıyla 
mücadele eden 
Ay-Yıldızlılar, 608 
karşılaşmanın 
525’ini Avrupa, 
33’ünü Asya, 
24’ünü Afrika, 
23’ünü Amerika, 
3’ünü de Okya-

nusya temsilcileriyle yapmıştı.
A Millî Takımımız, UEFA Uluslar 

C Ligi 1. Grup’ta 5. maçlar sonunda  
namağlup zirvede bulunuyor. Milli-

ler, gruptaki 
son maçını 
25 Eylül’de 
deplasman-
da Faroe 
Adaları ile 
oynayacak. 
Ay-Yıldızlılar,  
Lüksemburg 
maçında aldı-
ğı bir  puan ile 
liderliği ve B 
Ligi’ne çıkma-
yı garantiledi.

A Millî Takımımız, 
Lüksemburg karşı-
laşmasıyla birlikte 

609. kez sahaya 
çıktı. Ay-Yıldızlılar, 
99 yıllık tarihinde 

331’i resmi, 277’si 
özel 608 maçta biri 

hükmen olmak üzere 
234 galibiyet aldı, 
144 defa berabere 

kaldı, 230 kez de 
rakiplerine yenilmişti


