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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI
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Eğitim ve 
Öğretimde 
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GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  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 
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

BİNA YIKIMLARI
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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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 
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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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KALMIŞLIKLAR
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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
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VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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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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ORMANLAR  
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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- 
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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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YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım
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TORUNLARIN 
TADI 

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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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 
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BURASI 
DÜNYA

Tarım ve Orman 
Bakanlığı Devlet Su 

İşleri (DSİ) Genel Mü-
dürlüğü, tarımda modern 
sulamayı yaygınlaştırmak, 
toplulaştırma çalışmalarıy-
la tarım arazile-
rinden en yüksek 
faydayı sağla-
mak, musluklara 
sağlıklı ve içilebilir 
su ulaştırmak ve 
yerleşim yerleri 
ile tarım arazile-

rini taşkın risklerine karşı 
korumak için tüm gücüyle 
çalışırken, sürdürülebilir 
su yönetimi anlayışıyla 
da suyun her damlasına 
sahip çıkıyor. Giresun ve 

ilçelerinde son 
dönemde yapılan 
su yapılarının art-
ması bölgedeki 
tarımsal faaliyet-
lerin gelişmesin-
de de önemli rol 
oynamaktadır.

DSi Genel Müdürü 
Akca Müjde Verdi!

2’DE

İyi Parti Görele İlçe Başkanlığına 
Ömer Gemici seçildi.Önceki gün 

yapılan kongreye,İyi Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Ünzile Yüksel,İyi Parti 
Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs,Giresun 
İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu,İyi Parti 
Giresun Belediye Meclis üyesi Harun 
Cici ve partililer katıldı.Kongrede Ömer 
Gemici yeniden başkan seçildi..Törende 
bir konuşma yapan Yüksel ,İyi Parti’nin 
ilk seçimde iktidar olacağını öne sürdü.
Konuşması bol bol alkış alan Yüksel,Gö-
rele Teşkilatını da kutladı.

SAYFA 2’DE

Görele’de Ömer Gemici 
Yeniden Başkan seçildi

Başkan Kılıçaslan 6 bin hastanın hayatının tehlikede olduğunu ifade ederek”İlk seçimde 
ittfak ortaklarımız ile iktidar olacağız. ÇÖLYAK için gerekli adımlar atacağız” dedi

Murat Kılıçaslan Sessiz 
Çoğunluğu Sesi Oldu!..

Son yıllarda adını sıkça duy-
duğumuz çölyak (glüten) 

hastalığı sağlık açısından ciddi 
sorunlara, hatta tedavi edil-
mediği takdirde kansere kadar 
giden tablolara neden oluyor. 
Sadece Giresun’da bu hastalık 
için teşhisi konan 6 bin civarın-
da hastanın olduğu biliniyor.

SAYFA 3’TE

CHP Giresun İl Başkanı 
Gültekin Uzunalioğlu, 
Giresun Belediyesi’nin 

arsa satışının izahının olmadığını 
öne sürdü.

Merkez ilçe Başkanı Mu-
rat Bektaş ve İl Genel Meclisi 
Grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz 
ile basının karşısına 
çıkan Uzunalioğlu,ikti-
dar Belediyesinin arsa 
satmasının şehre ne 
faydası olduğunu merak 
ettiklerini ifade ederek”-
Biz bu satışı soruyoruz 
ama sayın İl Başkanı 
Kenan Tatlı ve Belediye 
başkanı ,sorularımıza 

cevap vermek yerine CHP dö-
nemindeki uygulamaları soruyor.
Asıl konuya niye kimse gelmiyor.
Belediye Mali olarak ayakta kal-
mak için arsa satıyor.Hani iktidar 
Belediyesi arsa satmayacaktı.
Biz bu satışın üzerinin örtülme-
sine izin vermeyeceğiz.Sayın İl 

Başkanı ve Belediye başkanı bu 
arsayı satış gerekçelerini halka 
izah etsinler”dedi.

Bektaş ise Belediyenin halka 
verdiği vaatleri yerine getire-
mediğini ifade ederken,Yılmaz 
Giresun Özel İdare ile ilgili iddi-
aların açıklığa kavuşturulmasını 

istedi.Toplantıya 
katılan Meclis üyesi 
Ahmet Yusufa-
ğaoğlu da CHP 
grubunun yanlışla-
rın üzerine gitmeyi 
sürdüreceğini dile 
getirdi. 

Haber: Hakan 
Çelebi

İl Başkanı Uzunalioğlu ve parti kurmayları bir basın toplantısı düzenleye-
rek ,SGK’ya ait arsanın satış nedeninin kamuoyuna açıklanmasını istediler

CHP, ARSA SATISININ 
PESiNi BIRAKMIYOR

Fotoğraf: Hasan Seyis

KENAN TATLI: CALDAG’DAN
iMZALI TALEP OLMALI
AK parti Giresun il başka-

nı Kenan Tatlı ,ÇALDAĞ 
‘da yeterli imza ve talep 

olması halinde TOKİ ‘nin ilave 
konutlar yapacağını söyledi. 

Tatlı “24 konuttan artan arazi 
mülk sahibine geri iade edilmiş 
.Şayet ÇALDAĞ ‘da  imzalı talep 
olursa ilave konutlar yapılacak 
.Bu konuda engel yok .Toplanan 
talepler TOKİ idaresine en kısa 
süre içerisinde imzalı şekilde 
teslim edilmelidir .Artık top yöre 
halkındadır “ şeklinde konuştu..
Tatlı bu konuda herkese eşit 
mesafede olduklarını ifade ede-
rek”Çaldağ’da TOKİ’nin aldığı 
arazi geri iade edilmese biz direkt 
oraya konut yapardık.Fakat yeni 
bir durum ortaya çıktı..”dedi.

Haber: Mustafa Cici



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Artık bundan böyle hiçbir şey 
eskisi olmayacaktır!..

Kara görüldü, sır çözül-
dü, oyun bozuldu!..

*
Mücadelenin ilk yılların-

da, herkes kendi imkân-
ları ölçüsünde büyük bir 
fedakârlık gösteriyordu… 
Hatta hayırda yarışır gibi 
fedakârlıkta yarışıyorlardı.

Bu mücadele, bir hak 
dava olarak görülüyor; hak 
davada bakan olmakla, 
milletvekili olmakla, başkan 
olmakla teşkilat binalarında 
çaycılık yapmak, şoförlük 
yapmak eş değerde görülü-
yordu…

“Vazife istenmez verilir” 
denilir, kime ne vazife veri-
lirse; itiraz etmeksizin “baş 
üstüne” denilirdi.

*
Tâ ki, yıllar sonra; 
- Bakanlar, milletvekilleri, 

başkanlar, üst bürokratlar 
hep aynı şahsiyetler; çaycı-
lar, şoförler, sandık müşa-
hitleri hep aynı şahsiyetler 
olduğu, sınıflar(!) arasında 

bir nöbet değişimi olmadığı;
- Siyasî ve bürokratik 

makam ve sıfatların adeta 
kaydı hayat şartıyla bulun-
maz Hint Kumaşı mesabe-
sindeki asiller(!) arasında 
taksim edildiği; fark edilin-
ceye kadar!..

*
‼ Ne zaman ki, işin 

(kurnazlığın) sırrı çözüldü; 
tabanda rahatsızlıklar, iti-
razlar yükselmeye başladı; 
oyun bozuldu!..

*
Artık bundan böyle kim 

ne derse desin, kim ne 
yaparsa yapsın; hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacaktır!..

‼ Tabanın sessizliğini 
“söylenenleri ve yapılanları 
tasdik” gibi algılamak büyük 
gaflettir.

*
“Toprak gibi sessiz oldu-

ğum an bil ki, şimşek gibi 
gökte gürlüyor feryâdım!..” 
(Hz. Mevlâna)

Vesselam…

Müftü Topcan: Kur’an-ı 
Kerim huzur ve berekettir 

Giresun İl Müftülüğü, her 
ay farklı bir ilçede “Kur’an-ı 
Kerim Ziyafeti” düzenliyor. 

Giresun İl Müftülüğü, 
Yağlıdere Merkez Camii’n-
de “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti 
ve Dua” programı düzenle-
di. Yağlıdere Müftülüğü ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
programın açış konuşma-
sını yapan İlçe Müftüsü 
Abdullah Bal programın 
hayırlara vesile olmasını 
temenni etti.

Kur’an-ı Kerim eğitiminin 
yaygınlaştırılması, Kur’an-ı 
Kerim’in ezberlenmesi ve 
güzel okunmasını teşvik 
etmek amacıyla düzenle-
nen programların 12’nci-
sinde din görevlileri Cemil 
Bayram, Onur Can Arslan, 
Hüseyin Kömürcü ve Mu-
hammet Ali Işık tarafından 
Kur’an ziyafeti sunuldu. 

Programda cemaate 

hitap eden İl Müftüsü Ra-
mazan Topcan programa 
katılan tüm vatandaşlara 
teşekkür etti. 

Müftü Topcan Kur’an’ın 
Müminlerin maddi ve 
manevi dünyalarına huzur 
veren bir kitap olduğunu 
belirterek, “Kur’an, sadece 
kulağımızı değil gönlümüzü 
ve aklımızı da beslemelidir. 
Kur’an-ı Kerim, Mü’minler 
için şifa ve rahmet kayna-
ğıdır. Huzur ve berekettir. 
Kur’an-ı Kerim, çağlara 
meydan okuyan, eşi ve 
benzeri olmayan bir kitaptır. 
Kur’an’a duyulan ihtiyaç, 
her geçen gün artmaktadır.” 
dedi. 

Program kılınan cuma 
namazının ardından ya-
pılan dua ile tamamlandı. 
Programa kamu kurum ve 
kuruluşları ile STK temsilci-
leri ve vatandaşlar katıldı.

DSi Genel Müdürü 
Akca Müjde Verdi!

GÖLETİN ARDIN-
DAN, SULAMA İNŞA-
ATI DA TAMAMLANDI

Giresun Şebinkarahi-
sar Dönençay Göleti 
Sulaması İnşaatının 

tamamlandığını müjdeleyen 
DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. 
Lütfi AKCA, “Giresun ilimizde 
suyun gücünü milletimizle 
buluşturmak adına yoğun bir 
gayret sarf ediyoruz. Bildiğiniz 
üzere Şebinkarahisar İlçesi 
Dereçiftlik Köyü Kışla Deresi 
üzerinde 2014 yılında Dönen-
çay Göleti inşaatımıza başla-
mıştık. Bu dere üzerinde 1,82 
hm3 depolama hacmine sahip, 
temelden 50 m yüksekliğinde 
göletimizi inşa ettik ve işlet-
meye aldık. Bu göletimizi bir 
an önce faydaya dönüştürmek 
adına, hızlıca sulama inşa-
atına başladık ve geldiğimiz 
noktada sulama inşaatını da 
tamamlayarak, gölette depo-
ladığımız suyu çiftçilerimizin 
kullanımına sunmaya başla-

dık.” diye konuştu.

41 KM’LİK ŞEBEKE İLE 
7 BİN 970 DEKAR ARAZİ 
DAHA SUYA KAVUŞTU

Şebinkarahisar Dönençay 
Göleti Sulaması ile birlikte 7 
bin 970 dekar zirai tarım arazi-

sinin daha suya kavuştuğunu 
ifade eden Genel Müdür AKCA 
şöyle devam etti: “Şebinkara-
hisar İlçesi’nde çiftçilerimizin 
modern sulama hizmetleri-
mizden faydalanması ve sulu 
tarım ile birlikte ürün kaliteleri 
ve desenlerinin artması için 41 
km uzunluğunda bir sulama 

şebekesi inşa ettik. İnşa ettiği-
miz bu şebeke ile birlikte 7 bin 
970 dekar araziyi suya kavuş-
turduk. Tamamladığımız bu ya-
tırımımızla birlikte ülke ekono-
misine yıllık 14 Milyon TL katkı 
sunmuş olacağız. Ülkemize ve 
Giresunlu vatandaşlarımıza 
hayırlı uğurlu olsun. “ dedi.

Görele’de Ömer Gemici 
Yeniden Başkan seçildi
Trabzon Milletvekili Örs 

ise iktidarın alternatifi-
nin İyi Parti olduğunu söyledi.
Örs Görele’de büyük ilgi gördü.
Kongrede konuşan Eroğlu da 
önemli mesajlar verdi.Eroğlu,ik-
tidar belediyelerinin sorunlara 
çare olmadığını öne sürdü.

Eroğlu, “Fiskobirlik, Özel ida-
re ve Giresun belediyesi yıllardır 
arsa satarak ayakta durmakta-
dır. Kronik sorunları beceriksiz 
idareciler yüzünden bir türlü 
düzeltilememiştir. Her üç kurum 
da durmadan arsa satmaktadır. 

Şimdi sıra Giresun belediyesine 
gelmiş olup arsa satış ilanına 
çıkmıştır. Hayvan barınağının 
orada bulunan arsalarını satılığa 
çıkarmıştır.

Belediyenin borçları ile ilgili 
sağlıklı bir rakama da ulaşılama-
mıştır çünkü bu zamana kadar 
aldığı yetki ile 1 milyon TL’nin 
üzerinde borçlanmış olup, daha 
yeni 40 milyonluk yetki aldığı 
yetmezmiş gibi, 2 milyon tl de 
İller bankasından teminat mek-
tubu almıştır.

Giresun belediyesi şu anda 

3 milyon TL borçludur. Beledi-
yemizin bu borçlar karşılığında 
elle tutulur gözle görülür hiçbir 
yatırımı yoktur. Giresun’un ışık-
landırmasını millete yatırım diye 
söylemekte, ancak esas ışıklan-
dırmayı karayolları yapmıştır.

Belediye el değiştirince ilk 
yaptıkları iş, işçi çıkarmak ve 
kendi yandaşlarını işe almak 
olmuş, vatandaşı mahkemeler-
de perişan ederek, binlerce tl 
tazminat ödeyerek belediyeyi 
borca sokmuş, bu yetmezmiş 
gibi halen de yandaş eleman 

alımı ilanı vardır. Belediye artık 
masraf kaldırmamaktadır. Bu-
nun yerine  tasarruf ve yatırım 
yapmalıdır.

Ayrıca plajlar bölgesinde 
yapılan çalışma da orada-
ki işletmecileri kovup kendi 
yandaşlarını işletmeci yapmak 
için uydurulmuş projedir. Plajlar 
bölgesinde değişen güzelleşen 
hiçbir şey yoktur. Onun yerine 
söz verdiği otoparkı yapsa ya da 
Dalcık projesini yerine getirse 
Giresun’a daha faydalı olacak-
tı.”dedi.    Haber: Hakan Çelebi
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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

325 Ekim 
2022 Salı www.giresungundem.com

TORUNLARIN TADI 
Yaşamayan bilemez, torunların tadını ,
Bazıları taşırlar, dede, nine adını ,
Dede elinden tutup, parklarda gezdirirken ,
Nine sevgiyle bakar, evlâdın evlâdını .

Bazan yüksekte tutup, omuzda taşıyoruz ,
Bu kadar düşkünlüğe, bizler de şaşıyoruz ,
Kollarını açıpta, uzaktan seslenince, 
Beklenmedik bir hızla, toruna koşuyoruz .

Bazı anne sevgide, bize kota koymasa ,
Bu engeli kaldıran ,çıkaracağız yasa (!) ,
Ey sevgili anneler, büyüklere inanın ,
Siz onlara güvenin, çekmeyiniz hiç tasa .

Torunlar dedelerden, çok şeyler öğrenecek ,
Onlara her alanda, bilgiler verilecek ,
Ailede her kuşak, birbirini tamamlar ,
Birliktelik olursa, onlarındır gelecek .

En çok yaşlılar çeker, cocukların nazını ,
Sürekli takip eder, hiç ayırmaz gözünü ,
Torunlar zaman ile, büyüyüp gelişecek ,
Sonla onlar çalacak büyüklerin sazını ....

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)
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BURASI 
DÜNYA

Burası dünya ba-
zen Altın ararken 
Gümüş bulursun 

bazen de Gümüş ararken 
altın bulursun. Geniş bir 
zemin üzerinde her şeyiyle 
güzel dünya burası.  

Aldatır üstündeki bü-
tün canlıları. Hep oyalar 
güzelliği ile donanımıyla 
coğrafi güzellikleriyle oyalar 
işte burası Bu Dünya ister 
Aldan istersen aldanma. 
Doğumun ölümün arasın-
daki zaman ölçeğinde En 
sevdiğiniz çiçekler solduğu-
nu görürken En sevdiğiniz 
değerleriniz hep Göçüp 
giderken hala neden bu 
dünya Niye bu dünya soru-
sunu kendimize sormadık 
işte burası dünya. 

En sevdiklerimiz göçtük-
ten sonra yas günleri ağlayıp 
Sensiz Olmaz dediğimiz 
sensiz yaşayamam dedi-
ğimiz en değerlerimizi bile 
Unutturan Dünya bu dünya. 
Şarkılar şiirler sazlar keman-
lar kemençeler Davullar her 
gün eğlenen insanlar Boynu 
Bükükler gözü yaşlılar ağla-
yanlar eğlenenler içerisinde 
barındıran Dünya. 

Peki bir de ebedi Dünya 
gidip hiç gelmeyen neler ol-
duğunu söylemeyen Kimin 
ne yaşadığını göremediği-
miz sebebidir yani geçici 
dünyaya Yani bu dünyaya 
verdiğimiz değer yaptığı-
mız yatırımlar eğlendiğimiz 

eğlenceler diyelim Kısa 
vadeli olduğunu bildiğimiz 
halde bir ömür boyu neler 
olacağını bilmediğimiz hal-
de değer verdiğimiz Dünya 
İşte bu dünya. 

Kim alimler rivayetler 
ebedi dünyanın daha da 
güzel olduğunu ama çalışıp 
kazanmak gerektiğini 
söyler kim alimler rivayetler 
ebedi dünyanın Ateş oldu-
ğunu çalışmazsan kazandı-
ğını söylerler. 

Söylerler söylemesini 
fakat tercihi yine sana 
bırakırlar. 

Ustalar çıraklar anneler 
babalar her sevdiğimiz 
değerler neden çiçekle-
rin solduğunu görürken 
değerlerimiz yok olduğunu 
bilirken bu dünyanın kalıcı 
olduğuna inanıp her şeyi 
bu dünyaya bağlayıp var 
olma yok olma gibi bir sü-
recin arasında kaldığımızı 
hatırlamamak neden. 

Güzel kelimelerle birbi-
rimizi kandırdığımız boş 
vaatlerle gönüllere darbe 
yaptığımız seven insanlara 
karşı zulümler ettiğimiz 
anne baba şefkatini ayaklar 
altına aldığımız işte burası 
Bu Dünya. 

Ne değerlerimiz belli ne 
değersizlerimiz herkesin üç 
beş güzel kelamla Kıymet 
verdiğimiz sonra da ne kötü 
bir kadermiş dediğimiz ya-
şadığımız dünya bu dünya.

İl Müftülüğü Engelli Koor-
dinatörlüğü organizesinde 
gerçekleştirilen program 
kapsamında kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan engelli 
vatandaşlar ziyaret edildi. 

İl Müftüsü Ramazan Top-
can, engelli vatandaşlarla 
bir araya gelerek engellilere 
yönelik çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. 

Toplumsal farkındalığı 
artırıcı etkinlikleri devam 
ettireceklerini belirten Müftü 
Topcan, “Son yıllarda devle-

timiz tarafından diğer sosyal 
alanlarda olduğu gibi engelliler 
konusunda da çok önem-
li ilerlemeler ve gelişmeler 

kaydedildi. Engelli kardeşleri-
mizin toplumsal yaşama etkin 
katılımları, sosyal hizmetlerden 
en iyi şekilde faydalanmalarına 

yönelik güzel düzenlemeler 
gerçekleştiriliyor. 

Engelli kardeşlerimize ve 
ailelerine sağlık, huzur ve mut-
luluk dolu bir yaşam temenni 
ediyorum.” dedi. 

Engelli vatandaşlar ziyaret-
ten duydukları memnuniyeti 
dile getirerek İl Müftüsü Top-
can’a teşekkür ettiler. 

Ziyaret sırasında Müftü 
Topcan’a İl Engelli Koordina-
törü Güler Aydınoğlu da eşlik 
etti.  Ziyaretlerde engellilere 
ikramda bulunuldu.

Müftülükten engelli vatandaşlara ziyaret
Giresun İl Müftülüğü, engelli vatandaşlara yönelik ziyaretler düzenliyor

Giresun da Çölyak 
(glüten) hastalığını 
insanlara duyur-

mak ve farkındalık yaratarak 
kamuoyu oluşturmak adına 
kendisi de bir çölyak hastası 
olan Gelecek Partisi İl Kadın 
Kolları Başkanı F.Zülal Öztürk 
ve Giresun Çölyak Glutensiz 
Beslenme Derneği Başkanı 
Yasin Çamcı ilimiz genelin-
de faaliyetlerde bulunmaya 
devam ediyorlar. Bu vesile 
ile Gelecek Partisi Giresun İl 
Başkanı Murat Kılıçaslan’ın 
destekleri ile etkinlik düzenlen-
di. Yoğun ilgi gören etkinlikte 
çölyak hastalarına glütensiz 
yiyeceklerden ikram edildi. 
Etkinlik kapsamında İl Başkanı 
Murat Kılıçaslan bu hastalıkla 
ilgili toplantı düzenleyerek 
çölyak hastalarının sorunlarını 
dinledi.

Son yıllarda gündeme gelen 
ve her geçen gün hasta sayısı 

daha da artan bu hastalık-
la ilgili açıklamada bulunan 
Kılıçaslan şunları söyledi. 
“Genellikle 1 yaşından sonra 
gluten içeren besinlerin tüke-
tilmeye başlanması ile birlikte 
ilk belirtileri ortaya çıkan bu 
hastalık vatandaşlarımızda 
maddi ve psikolojik anlamda 
çok zor durumlara neden olu-
yor. Maddi anlamda ulaşılması 
zor olan glütensiz gıdalar ve 
fiyatlarının çok yüksek olması, 
manevi anlamda ise kısıtlı bir 

beslenme imkânlarının olması 
insanlarımızı ruhsal olarak 
çöküntüye götürüyor. Bugün 
normalde 5 TL ye aldığımız ek-
meği aynı gramajda glütensiz 
olarak onlar en düşük 32 TL ye 
alabiliyor. Dışarıda yemekleri 
yiyemiyorlar çünkü glutenli 
gıdaların kullanıldığı kaplarda, 
fırınlarda, işlenen her yerde 
glüten bulaşı sebebi ile tüketim 
yapamıyorlar. Bugün bura-
da birçok çölyak hastamızın 
sorunlarını dinledim. Dışarıdan 

masum gibi görülen bir has-
talığın ne kadar ciddi boyutta 
insan yaşamını etkilediğinin 
bilincine vardık.

Bu sebeple bu kardeşleri-
mize öncelikle Devletimizin 
gerçek anlamda sahip çıkma-
sı için çağrıda bulunuyoruz. 
Kadın Kolları Başkanım Fatma 
Zülal Hanım ve Dernek Başka-
nım Yasin Bey Giresun da çok 
güzel bir çalışma başlattılar. 
Bu çalışmalarımızı İnşallah 
daha da ilerletip Merkezimizde 
Genel Başkanımız Sn. Ah-
met Davutoğlu’na da ileterek 
Türkiye çapında bir çalışma 
yapacağız.

Her şey bir yana Bu işi biz 
siyaset üstü görüyoruz. Bu 
sebeple her ne görüşte ve 
yapıda olursa olsun tüm erkleri 
bu kardeşlerimize destek ol-
maya davet ediyoruz” Şeklinde 
konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

Başkan Kılıçaslan 6 bin hastanın hayatının tehlikede olduğunu ifade ederek”İlk seçimde 
ittfak ortaklarımız ile iktidar olacağız. ÇÖLYAK için gerekli adımlar atacağız” dedi

Murat Kılıçaslan Sessiz 
Çoğunluğu Sesi Oldu!..

Dünyanın en büyük 
genel gıda fuarlarından 

biri olan ve Covid-19 pandemi-
si nedeniyle verilen 4 yıllık ara 
sonrasında 15-19 Ekim 2022 
tarihleri arasında Fransa’nın 
Paris şehrinde düzenlenen 
Sial Paris Fuarı’na Karadeniz 
ile İstanbul Fındık ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birlikleri 
tarafından müşterek bir stant 
ile iştirak edilerek Türk fındı-
ğına ilişkin tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştirildi.

15 Ekim 2022 tarihinde 
Fransa Tarım Bakanı Marc 
Fesneau tarafından açılışı ya-
pılan Sial Paris Fuarı’na dünya-
nın dört bir yanından 7.000’den 
fazla firma iştirak ederken 
ülkemizden ise 345 firma söz 
konusu fuarda bir stant açtı. 

Türk fındığı tanıtım standın-

da, fındığın doğrudan çerez 
olarak tüketimini yaygınlaştır-
mak amacıyla ziyaretçilere 20 
gramlık ambalajlarda kavrul-
muş fındık ikram edilmesinin 

yanı sıra fındıklı baklava, 
sarma, çikolata, draje ile fındık 
ezmesi ve fındık krokant gibi 
ürünler ikram edilerek Türk fın-
dığının gerek geleneksel Türk 

tatlılarında gerekse şekerleme 
ve çikolata ürünlerindeki kulla-
nım alanları hakkında farkın-
dalık yaratıldı ve fındığın söz 
konusu ürünlere kattığı lezzetin 
somut olarak ziyaretçiler tara-
fından tecrübe edilmesi sağ-
landı. Öte yandan, çok sayıda 
farklı ülkeden standı ziyaret 
eden profesyonel firma temsil-
cilerine ürün portföylerine göre 
kullanabilecekleri fındık formla-
rından numuneler verilirken ikili 
görüşmeler yoluyla fındık talep-
leri ve iletişim bilgileri alınarak 
fındık hakkındaki çeşitli soruları 
da cevaplandırıldı.

Ayrıca, Türk fındığı ile 
ülkemiz fındık sektörüne ilişkin 
tanıtıcı bilgilerin yanı sıra Türk 
fındık ihracatçılarının iletişim 
bilgilerinin de yer aldığı broşür-
ler dağıtıldı.

Sial Paris Fuarı’nda Türk 
Fındığına Yoğun ilgi
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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Ahmed Çıtlakoğlu
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SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ali Zafer Topşir

Artık bundan böyle hiçbir şey 
eskisi olmayacaktır!..

Kara görüldü, sır çözül-
dü, oyun bozuldu!..

*
Mücadelenin ilk yılların-

da, herkes kendi imkân-
ları ölçüsünde büyük bir 
fedakârlık gösteriyordu… 
Hatta hayırda yarışır gibi 
fedakârlıkta yarışıyorlardı.

Bu mücadele, bir hak 
dava olarak görülüyor; hak 
davada bakan olmakla, 
milletvekili olmakla, başkan 
olmakla teşkilat binalarında 
çaycılık yapmak, şoförlük 
yapmak eş değerde görülü-
yordu…

“Vazife istenmez verilir” 
denilir, kime ne vazife veri-
lirse; itiraz etmeksizin “baş 
üstüne” denilirdi.

*
Tâ ki, yıllar sonra; 
- Bakanlar, milletvekilleri, 

başkanlar, üst bürokratlar 
hep aynı şahsiyetler; çaycı-
lar, şoförler, sandık müşa-
hitleri hep aynı şahsiyetler 
olduğu, sınıflar(!) arasında 

bir nöbet değişimi olmadığı;
- Siyasî ve bürokratik 

makam ve sıfatların adeta 
kaydı hayat şartıyla bulun-
maz Hint Kumaşı mesabe-
sindeki asiller(!) arasında 
taksim edildiği; fark edilin-
ceye kadar!..

*
‼ Ne zaman ki, işin 

(kurnazlığın) sırrı çözüldü; 
tabanda rahatsızlıklar, iti-
razlar yükselmeye başladı; 
oyun bozuldu!..

*
Artık bundan böyle kim 

ne derse desin, kim ne 
yaparsa yapsın; hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacaktır!..

‼ Tabanın sessizliğini 
“söylenenleri ve yapılanları 
tasdik” gibi algılamak büyük 
gaflettir.

*
“Toprak gibi sessiz oldu-

ğum an bil ki, şimşek gibi 
gökte gürlüyor feryâdım!..” 
(Hz. Mevlâna)

Vesselam…

Müftü Topcan: Kur’an-ı 
Kerim huzur ve berekettir 

Giresun İl Müftülüğü, her 
ay farklı bir ilçede “Kur’an-ı 
Kerim Ziyafeti” düzenliyor. 

Giresun İl Müftülüğü, 
Yağlıdere Merkez Camii’n-
de “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti 
ve Dua” programı düzenle-
di. Yağlıdere Müftülüğü ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
programın açış konuşma-
sını yapan İlçe Müftüsü 
Abdullah Bal programın 
hayırlara vesile olmasını 
temenni etti.

Kur’an-ı Kerim eğitiminin 
yaygınlaştırılması, Kur’an-ı 
Kerim’in ezberlenmesi ve 
güzel okunmasını teşvik 
etmek amacıyla düzenle-
nen programların 12’nci-
sinde din görevlileri Cemil 
Bayram, Onur Can Arslan, 
Hüseyin Kömürcü ve Mu-
hammet Ali Işık tarafından 
Kur’an ziyafeti sunuldu. 

Programda cemaate 

hitap eden İl Müftüsü Ra-
mazan Topcan programa 
katılan tüm vatandaşlara 
teşekkür etti. 

Müftü Topcan Kur’an’ın 
Müminlerin maddi ve 
manevi dünyalarına huzur 
veren bir kitap olduğunu 
belirterek, “Kur’an, sadece 
kulağımızı değil gönlümüzü 
ve aklımızı da beslemelidir. 
Kur’an-ı Kerim, Mü’minler 
için şifa ve rahmet kayna-
ğıdır. Huzur ve berekettir. 
Kur’an-ı Kerim, çağlara 
meydan okuyan, eşi ve 
benzeri olmayan bir kitaptır. 
Kur’an’a duyulan ihtiyaç, 
her geçen gün artmaktadır.” 
dedi. 

Program kılınan cuma 
namazının ardından ya-
pılan dua ile tamamlandı. 
Programa kamu kurum ve 
kuruluşları ile STK temsilci-
leri ve vatandaşlar katıldı.

DSi Genel Müdürü 
Akca Müjde Verdi!

GÖLETİN ARDIN-
DAN, SULAMA İNŞA-
ATI DA TAMAMLANDI

Giresun Şebinkarahi-
sar Dönençay Göleti 
Sulaması İnşaatının 

tamamlandığını müjdeleyen 
DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. 
Lütfi AKCA, “Giresun ilimizde 
suyun gücünü milletimizle 
buluşturmak adına yoğun bir 
gayret sarf ediyoruz. Bildiğiniz 
üzere Şebinkarahisar İlçesi 
Dereçiftlik Köyü Kışla Deresi 
üzerinde 2014 yılında Dönen-
çay Göleti inşaatımıza başla-
mıştık. Bu dere üzerinde 1,82 
hm3 depolama hacmine sahip, 
temelden 50 m yüksekliğinde 
göletimizi inşa ettik ve işlet-
meye aldık. Bu göletimizi bir 
an önce faydaya dönüştürmek 
adına, hızlıca sulama inşa-
atına başladık ve geldiğimiz 
noktada sulama inşaatını da 
tamamlayarak, gölette depo-
ladığımız suyu çiftçilerimizin 
kullanımına sunmaya başla-

dık.” diye konuştu.

41 KM’LİK ŞEBEKE İLE 
7 BİN 970 DEKAR ARAZİ 
DAHA SUYA KAVUŞTU

Şebinkarahisar Dönençay 
Göleti Sulaması ile birlikte 7 
bin 970 dekar zirai tarım arazi-

sinin daha suya kavuştuğunu 
ifade eden Genel Müdür AKCA 
şöyle devam etti: “Şebinkara-
hisar İlçesi’nde çiftçilerimizin 
modern sulama hizmetleri-
mizden faydalanması ve sulu 
tarım ile birlikte ürün kaliteleri 
ve desenlerinin artması için 41 
km uzunluğunda bir sulama 

şebekesi inşa ettik. İnşa ettiği-
miz bu şebeke ile birlikte 7 bin 
970 dekar araziyi suya kavuş-
turduk. Tamamladığımız bu ya-
tırımımızla birlikte ülke ekono-
misine yıllık 14 Milyon TL katkı 
sunmuş olacağız. Ülkemize ve 
Giresunlu vatandaşlarımıza 
hayırlı uğurlu olsun. “ dedi.

Görele’de Ömer Gemici 
Yeniden Başkan seçildi
Trabzon Milletvekili Örs 

ise iktidarın alternatifi-
nin İyi Parti olduğunu söyledi.
Örs Görele’de büyük ilgi gördü.
Kongrede konuşan Eroğlu da 
önemli mesajlar verdi.Eroğlu,ik-
tidar belediyelerinin sorunlara 
çare olmadığını öne sürdü.

Eroğlu, “Fiskobirlik, Özel ida-
re ve Giresun belediyesi yıllardır 
arsa satarak ayakta durmakta-
dır. Kronik sorunları beceriksiz 
idareciler yüzünden bir türlü 
düzeltilememiştir. Her üç kurum 
da durmadan arsa satmaktadır. 

Şimdi sıra Giresun belediyesine 
gelmiş olup arsa satış ilanına 
çıkmıştır. Hayvan barınağının 
orada bulunan arsalarını satılığa 
çıkarmıştır.

Belediyenin borçları ile ilgili 
sağlıklı bir rakama da ulaşılama-
mıştır çünkü bu zamana kadar 
aldığı yetki ile 1 milyon TL’nin 
üzerinde borçlanmış olup, daha 
yeni 40 milyonluk yetki aldığı 
yetmezmiş gibi, 2 milyon tl de 
İller bankasından teminat mek-
tubu almıştır.

Giresun belediyesi şu anda 

3 milyon TL borçludur. Beledi-
yemizin bu borçlar karşılığında 
elle tutulur gözle görülür hiçbir 
yatırımı yoktur. Giresun’un ışık-
landırmasını millete yatırım diye 
söylemekte, ancak esas ışıklan-
dırmayı karayolları yapmıştır.

Belediye el değiştirince ilk 
yaptıkları iş, işçi çıkarmak ve 
kendi yandaşlarını işe almak 
olmuş, vatandaşı mahkemeler-
de perişan ederek, binlerce tl 
tazminat ödeyerek belediyeyi 
borca sokmuş, bu yetmezmiş 
gibi halen de yandaş eleman 

alımı ilanı vardır. Belediye artık 
masraf kaldırmamaktadır. Bu-
nun yerine  tasarruf ve yatırım 
yapmalıdır.

Ayrıca plajlar bölgesinde 
yapılan çalışma da orada-
ki işletmecileri kovup kendi 
yandaşlarını işletmeci yapmak 
için uydurulmuş projedir. Plajlar 
bölgesinde değişen güzelleşen 
hiçbir şey yoktur. Onun yerine 
söz verdiği otoparkı yapsa ya da 
Dalcık projesini yerine getirse 
Giresun’a daha faydalı olacak-
tı.”dedi.    Haber: Hakan Çelebi



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

425 Ekim 
2022 Salı www.giresungundem.com

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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GÜNDEM AJANS
HiZMETiNiZDE...

1 2

3
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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.

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar. 
Dünde ifade ettiğim gibi; 
Yıllar öncenin ‘cumhuri-

yet bayramı’ kutlamalarını 
siyah-beyaz fotoğraflarla 
dilimin döndüğü kadar anlat-
maya devam ediyorum… 

Bugünkü sohbetimiz; 
1933 yılında Giresun il 

merkezinde kutlanan ‘cum-
huriyet bayramı’ üzerine 
olacak… 

Ve aynı zamanda o 
yıllarda yakın köylerden 
‘cumhuriyet bayramına’ ka-
tılma kültürüde sohbetimizin 
ilerleyen bölümlerinde 
anlatılacak… 

Ne güzel bir tesa-
düftür ki; 

1933 yılı ‘cumhuri-
yetin’ 10. yılı olduğu 
gibi, Giresun’un da il 
oluşunun 10. yılıdır… 

Yani, daha açık bir 
ifadeyle söylersek; 

Giresun, cumhuri-
yetin kurulduğu yıl il 
statüsüne kavuşmuş-
tur… 

Peki, 1933 yılında 
başka neler olmuş-

tur? 
Arşiv çengelimizde olanla-

rı hemen söyleyelim; 
Cumhuriyetin 10. yılında 

Şebinkarahisar ilçe olarak 
ilimize dahil olmuştur… 

Ve bu yüzdendir ki; 
Giresun ili 1933 yılında 

salt ‘cumhuriyetin 10. yılınnı’ 
kutlama hazırlıkları yapma-
mış olup, aynı zamanda ‘il 
oluşunun’ ve ‘Şebinkarahi-
sar’ın’ ilçe olarak kendi mülki 
sınırlarına dahil edilmesinin-
de ‘bayramını’ yapmıştır… 

Yıl; 1933 
Cumhuriyet 10 yıl önce 

kurulmuş olup ve 
‘latin harflerine’ de 
geçeli daha henüz 
5 yıl olduğu için il 
merkezi başta ol-
mak üzere yörede 
daha doğru-dürüst 
okullar açılma-
mış… 

Giresun il 
merkezinde ise 
teşkilatı eskilere 
dayanan; 

Belediye binası 
ve Valilik binası 
var… 

Ve birde ‘Debboy Mevkiin-
de’ Askeri Kışla var… 

Yerleşim birimindeki diğer 
var-olan zenginliklerse; 

Büyük-küçük esnaflar… 
Deniz kenarında balıkçı-

lar… 
Hayvanların alıp-satıldığı 

bir ‘mal pazarıyla’ ve birde 
fındık üreticilerinin fındıkla-
rını tüccarlara satmak için 
kurduğu ‘Fındık Pazarı’ filan 
var… 

Kısacası. o tarihlerin he-
sabı-kitabı yapı-
lırsa, öne en çok 
yoksulluk çıkar… 

Ancak; 
Yoksulluk çok-

tur… 
Keseler boş-

tur… 
Boştur ‘boş’ 

olmasına ama; 
Yürekler ortak 

vatan sevgisiyle 
doludur… 

Görselde pay-
laştığım fotoğrafta 
sizlerinde gördü-

ğü gibi; 
Giresun’un ünlü ‘Debboy’ 

mevkiinde… 
Güreller Kırtasiye bina-

sının önünde ‘cumhuriyetin 
10. Yılını’ ve aynı zamanra 
‘bayramını’ kutlamak için 
o günün yoksul koşulları 
zorlanarak şahene bir TAK 
yapılmış… 

Merdiverle çıkılacak bir 
şekilde sağ ve sol tarafında 
da askerler ‘nöbet görevi’ 
almış… 

Ve TAK’ın ön kısımına 
da günün en anlamlı sözleri 
yazılmış; 

‘DÜĞÜŞTÜLER ÖLDÜ-
LER 

BIRAKTIKLARI EMANE-
TİN BEKÇİSİYİZ.’ 

Ve daha sonra da ilin 
ileri gelenleri ve yöneten-
leri TAK’ın altında toplu bir 
fotoğraf çektirerek o günün 
anısını ‘kayıt altına’ almış-
lar… 

Cumhuriyet bayramının 
ön hazırlıkları ise şöyle 
olurdu; 

İl merke-
zinde bulunan 
mevcut okullar 
haftalar önce-
sinde ‘bayra-
ma’ en güzel 
şekilde hazırla-
nır… 

Provası ya-
pılması geke-
renlerin pro-
vaları titizlikle 
yapılır… 

Törene 
katılacak olan 
öğrencilere 

velilerin ekonomik ölçekle-
rine göre ya yeni bir elbise 
alınır… 

Ya da ‘yenisini’ almaya 
gücü yetmeyenler ise eski 
elbiseleri yur-yukar ve yırtığı 
varsa yamanır… 

Ve temiz bir şekilde ‘ka-
tılmak’ istenirdi kutlanmak 
istenen cumhuriyet bayram-
larına… 

Aynı titizliği salt öğrenciler 
göstermez; 

Analar-babalar, yetişkin-
lerde en güzel giysilerini 
giyerek giderdi milli bayram-
lara… 

Bunu o günün kültürel 
davranışıyla tarif edecek 
olursak; 

Hangi ‘milli bayram’ 
olursa olsun, yöre insanı 
‘bayramlara’ katılmayı aylar 
öncesinden hesap etmeye 
başlardı… 

Ve ekonomik güçlerini 
zorlayarak da ‘en güzel elbi-
seleri’ giymenin hesabını-ki-
tabını yaparlardı… 

Örneğin bayrama katılmak 

isteyenlerin harçlıkları yoksa; 
Bir sepetin içinde ya 40-

50 yumurta koyup satmayı 
düşünürdü… 

Ya da koltuğunun altına 
–bacakları bağlanmış- bir 
horoz veya tavuk götürüp 
satarlardı… 

Sözünü ettiğimiz yıllarda; 
Köyden-Şehre ‘bayrama’ 

katılmak için gidenler, ya 
azıkların evden götürürler-
di… 

Ya da biriktirdiği harçlıklar-
la şehirde acıkınca fırından 
‘yarım ekmek’ veya ‘çeyrek 
ekmek’ kestirip alırlardı. (o 
tarihlerde fırında ekmekler 
bölünerek de satılıyordu) 

Yanı da ya yüz gram zey-
tin veya helva alarak ‘katı-
cak’ yaparlardı… 

Sözünü etitğimiz o tarih-
lerde; 

Herkesin ayağına geçire-
ceği ‘İskarpini, Çapulası ve 
Yemenisi’ yoktu… 

Kimileri hala ya ‘çarık’ 
giyer veya da ‘cıslavat kara 
lalsik’ giyerdi… 

Hatta bunları bulamayan-
larda olduğu gibi, bulursa da 
çok sevinirdi… 

Uzatmayalım… 
Yöre köylerinden ‘bayra-

ma’ katılanlar; 
İskarpirni, Çapulası, 

Yemenisi olanlar ‘bayrama 
giderken’ cıslavat-kara lastik 
giyip giderlerdi… 

Şehre şaklaşınca ‘kara 
lastiklerini’ heybeye atıp, 
heybeden çıkardığı ‘İskarpin, 
Çapula veya Yemenisini’ 
giyerek şehre girerlerdi… 

Sadece cıslavat kara-lasti-
ği olanlarsa; 

Mecburen ‘kara 
lastiklerini’ giyip gider-
lerdi… 

Şehre yaklaşınca da, 
ya bir çeşmenin başında 
veya da akan bir suda 
yıkayıp iyice silerlerdi… 

Yani demem o ki; 
Yoksulluğun öne 

çıkardığı dış görünüş 
onun suçu olmadığı 
için o kadarda önemli 
değildi… 

Önemli olan, herkesin 
ortak değeri olan ‘milli 
bayramlara’ katılmak ve 
onun heyecanını yaşa-
mak idi… 

Bir başka ifadeyle; 
Onun zenginliği şatafat-

larda değil, yürekteydi… 
Ve sohbetimizi bitir-

meden önce şunuda 
ilave etmeliyim ki; 

2. Görselde paylaştı-
ğım fotoğraftada görül-
düğü gibi bir zamanlar 
‘cumhuriyet bayramına’ 
‘Şoförler Cemiyeti’ gibi 
sivil inisiyatif örgütleri de 
katılırdı… 

(Görselde paylaş-
tığım fotoğraf, cum-
huriyetin kuruluşunun 
30.cu yılı olan 1953 yılı 
etkinliğindendir.) 

Yarın; 
1937 yılında Dereli 

Nahiyesinde kutlanan 
‘Cumhuriyet Etkinlikle-
rinden’ söz edeceğim…. 

Şimdilik, hoş ve hoş-
ça kalın…

CUMHURİYETİN 10. YILINDA 
GİRESUN İLİ DE 10 YAŞINDA 
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

525 Ekim 
2022 Salı www.giresungundem.com

Vakfıkebir’de 
ilk galibiyet geldi

İç sahada oynadığı ilk üç 
karşılaşmada sahadan 

golsüz eşitlikle ayrılan Eynesil 
Belediyespor, Ofspor’u 2-0 
yenme başarısı göstererek 
şeytanın bacağını kırdı. 

3. Lig İkinci Grupta 
mücadele eden Eynesil 
Belediyespor bilindiği gibi 
sahası bakımda olduğun-
dan dolayı iç saha maçla-
rına Vakfıkebir Stadı’nda 
çıkıyor. Ofspor’u misafir 

eden ekibimiz, 21. dakikada 
Doğukan Delimehmet’İn at-
tığı golle öne geçti. Eynesil 
Belediyespor’da 45+1’de 
Selahattin Kılıç sahne aldı. 
Taraftarının muhteşem 
desteğini arkasına alan 
temsilcimiz, ikinci yarıda 
skoru korumayı başardı ve 
sahadan 2-0 galip ayrılarak 
Vakfıkebir’deki ilk galibiye-
tine imza attı ve 15 puana 
ulaşarak 3. sırada yer aldı.

Riva Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp 
ve Eğitim Tesisleri’nde 

düzenlenen Video Yardımcı 
Hakem (VAR) sisteminin bilgi-
lendirme toplantısının ardından, 
basın mensuplarının ziyareti 
için kapısını açtığı VAR Sistemi 
Merkezi’nde konuşan Büyükekşi, 
başkanlık sürecini, yeni projelerini, 
hakem konusunu ve beklentilerini 
paylaştı.

Türk futbolunda son dönemle-
rin en büyük tartışma konusu olan 
VAR ile ilgili görüşlerini aktaran 
Büyükekşi, “Biz yaptığımız her işin 
arkasındayız, iyi niyetliyiz. Tabii ki 
zaman zaman sıkıntılar olacak, 
hatalar olacak. Ama iyi niyetle 
bu iş yapılıyor. Bunu göz önüne 
sergileyebilmek önemli.” dedi.

Yaptıkları işte teknoloji olarak 
da çok iyi bir durumda olduklarını 
belirten Büyükekşi, “Örnek ver-
mek gerekirse; Avrupa’da şu anda 
27-28 ülkede VAR uygulanıyor. 1. 
Lig’de sadece 5 ülkede uygulanı-
yor, bunun bir tanesi Türkiye. Bu 
VAR sistemini orta saha hake-
minden ayırmakla hedefimiz şu; 
burada hakemlerin ihtisaslaşıp 
dünyada en iyilerden bir tanesi 
olması. Şu anda Hugh Dallas’ın 
belirttiği şekilde, VAR uygula-
masında dünyadaki en iyi birkaç 
ülkeden biriyiz. Ama yeter mi, yet-
mez. Mutlaka eksiklerimiz olacak. 
Çünkü insanoğlu her zaman hata 
yapabilir. Bu hataları da düzelte-
rek gidiyoruz.” diye konuştu.

VAR sisteminin hayatlarına 
girdiğinden beri bazı konuların 
kamuoyu tarafından ya yeteri 
kadar bilinmediğini ya da yanlış 
bilindiğini vurgulayan Büyükekşi, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu eksikliği giderebilmek 
için güzel bir sunum hazırladık. 
MHK başkan vekilimiz sayın 
Murat Ilgaz o sunumu gerçek-
leştirdi. UEFA ve FIFA tarafından 
kabul edilen ve IFAB tarafından 
belirlenen bir VAR protokolü var. 
Bu VAR protokolünün doğru uygu-
lanması son derece önemli. Bizim 
ana ilkemiz ve UEFA’nın tavsiye 
ettiği ‘minimum müdahale mak-
simum fayda’ prensibinden yola 
çıkarak eskiye göre VAR protoko-
lü sınırlarına çekerek uygulamaya 
başladık.”

Saha hakemleriyle VAR 
hakemlerini ayırarak yeni bir 
uygulamaya da imza attıklarını 
hatırlatan Büyükekşi, “Hedefimiz 
de burada şu; futbolun marka 
değerini artırabilmek ve futbolu 
hakem hatalarından çok özellikle 
gençlerin, kadınların, çocukların, 
ailelerin izleyebilmesini sağlamak. 
Hakem hatalarından çok, futbolun 
güzelliklerinin konuşulduğu bir 
ortamı yaratabilmek. Böylelikle de 
gelecekte, yayın ihalesinde fiyatı 
iki katına çıkarabilmek. Yani bu da 
marka değerini artırmakla olur.” 
ifadelerini kullandı.

“Son karar yine 
orta saha hakeminin”

VAR odalarını tüm basın men-
suplarının gözetimine açtıklarını 
vurgulayan Büyükekşi, şöyle 
devam etti:

“Burada hedef şu; hem sizlerin 
bu işleri çok iyi bir şekilde gör-
mesi, ki VAR nerede müdahale 
eder, nerede etmez...İşte ceza 
sahası içindeki faullerin penaltı 
olup olmadığı, pozisyonun gol 
olup olmadığı, kırmızı kart olayları 
ve yanlış oyuncu cezalandırılması 
gibi 4 tane sistemde müdahale 
ettiğinin, onun dışında müdahale 
etmediğinin, maçı esas yöneten 
orta hakemin asıl sorumlu olduğu-
nun, VAR hakeminin aynı yardım-
cı hakemler, dördüncü hakem gibi 
yardımcı hakem olduğunun özel-
likle altını çizdik. Çünkü son karar 
yine orta saha hakeminin. Demo 
yaptırarak, bir takım spekülas-
yonlara sebep olan ofsayt çizgisi 
çekme, burada ofsayt çizgisini 
basın mensuplarımıza çektirerek 
ve bazı yine yanlış anlamalara 
sebep veren çizgilerin perspektife 
girmesi gibi, sanki çizgi yanlış 
çekiliyormuş gibi algı yaratılması, 
bunların önüne geçebilmek için bu 
çalışmayı yaptık.”

Mehmet Büyükekşi, ilk günden 
beri, ana ilkelerinin, güven, eşitlik, 
adalet ve şeffaflık olduğunu 
söylediğini de vurgulayarak, “Hem 
güveni hem şeffaflığı aşılamak 
açısından bunu yaptık. Salı günü 
de aynı uygulamayı, Süper Lig ve 
1. Lig kulüp başkanlarımız, teknik 
direktörlerimiz ve kaptanlarımız 
için yapacağız, onları davet ettik. 
Bu bitti mi? Bitmeyecek. Bundan 

sonra da, maç olmadığı günlerde, 
gerek basın mensupları, gerekse 
başkanlarımız, gerekse yöneticiler 
veya futbolcular randevu alarak, 
bir hakemimiz eşliğinde demo 
yaparak bunların hepsini dene-
yebilecek, görebilecek, şeffaf bir 
şekilde bilgilenecek.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Her zaman daha iyisini yap-
maya çalıştıklarını anlatan Bü-
yükekşi, “Mükemmeli bulmamız 
lazım, biz de gece gündüz onun 
için çalışıyoruz. Her zaman 
toplantılar yapıyoruz. MHK ile 
görüşüyoruz. Hakemlerimizle 
görüşeceğim önümüzdeki gün-
lerde. Daha iyi olabilmek için 
en önemli yol eğitim. Eğitime 
de ağırlık vermemiz gerekiyor. 
Eğitimle bu işi çok daha güzel 
bir hale getirmemiz gerekiyor. 
Bugün de bu çalışmanın ba-
şarılı olduğunu düşünüyorum. 
İnşallah randevu sistemiyle 
bundan sonraki günlerde de 
gelen misafirlerimize kapımız 
açık. Maç olmadığı günler, salı, 
çarşamba, perşembe günleri 
bu uygulama devam edecek.” 
ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, yenilikçi çalışma-
larından çok VAR’daki hakem 
hatalarının daha çok konuşul-

duğunun hatırlatılması üzerine, 
şunları söyledi:

“Tabii ki buradaki en önemli 
konulardan bir tanesi; bazı 
kulüplerimiz maç kazanıyor, 
bazı kulüplerimiz maç kaybedi-
yor. Bizim ana hedefimiz futbol 
kalitesinin, futbol taktiklerinin, 
oyuncuların, teknik direktörlerin 
yaptığı hamlelerin konuşulması. 
Hakemin daha sonra konuşul-
ması. Türkiye’de maalesef bazı 
kanallarda, ‘bir pozisyonu 10 
dakika, 20 dakika öne al, geriye 
al, şu kameradan bakayım’ 
gibi konuşuluyor. Hiçbir zaman 
hakemin öyle bir süresi de yok. 
O saniye içerisinde, o andaki 
psikolojiyle karar veriyor. Bun-
ların gündeme gelmesi daha 
kolaycılık oluyor.”

 “Hepimiz aynı 
gemideyiz”

“Bir takım, onlarca yüzlerce 
pozisyona giriyor, gol oluyor veya 
olmuyor, orada nasıl değerlen-
diriliyorsa, onun da aynı şekilde 
değerlendirilmesi lazım.” diyen 
Büyükekşi, en önemlisinin niyet 
olduğunu, hakemlerin iyi niyetli 
olarak büyük özveriyle bu işleri 
yaptığını ve büyük bir sorumluluk 
aldıklarını kaydetti.

‘HEPiMiZ AYNI GEMiDEYiZ’
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon olarak iyi 

niyetle çalıştıklarını ve Türk futbolunun marka değerini yükseltmek istediklerini söyledi

Görelespor, 
Erzincan’da tutunamadı
Görelespor yeni Teknik 

Direktörü İbrahim 
Yıldırım ile deplasmanda kar-
şıladığı Erzincan Ulalar Spor 
4-2 mağlup oldu. Erzincan 
Müstakil Atletizm Pisti Futbol 
Sahası’nda oynanan ve İlk 
yarısı ev sahibi Erzincan 
Ulalar Spor 1-0 üstünlüğü İle 
sona eren maç 4-2 ev sahibi 

Erzincan Ulalar Spor’un 
üstünlüğü İle sona temsilcimiz 
Görelespor yeni Teknik Direk-
törü İbrahim Yıldırım ile çıktığı 
İlk maçtan mağlup ayrıldı. Bu 
sonuçla 4 puanda kalan tem-
silcimiz Görelespor haftaya 
sahasında Karasamsun Spor 
İle karşılaşacak. 

goreleden haber-medya

Geleneksel 
Oyunlar Sergilendi
Giresun’da, Dünya 

Etnospor Konfederas-
yonu (DEK) ile İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü iş birliğinde “Gele-
neksel Oyunlar” okul etkinlikle-
ri düzenlendi.

 19 Eylül Spor Salonu’ nda 
düzenlenen oyunlar 21 Ekim 
Cuma günü sona erdi. İl Milli 
Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosu-
noğlu da “Gelenek Oyunlar” 
etkinliğini ziyaret ederek okçu-
luk, binicilik, mangala topaç, 
üçtaş, beştaş, okçuluk gibi 
geleneksel spor faaliyetlerini 
yerinde gözlemledi. 

Dünya Etnospor Konfede-
rasyonu yetkililerinden oyunlar 
konusunda bilgiler alan Müdür 
Tosunoğlu, öğrencilerle birlikte 
geleneksel oyunlara katılarak 

deneyim ve heyecanlarına or-
tak oldu. Tosunoğlu, Etnospor 
başlığında bir araya toplanan 
geleneksel spor faaliyetlerin; 
Türk dünyası başta olmak 
üzere gönül coğrafyamızdaki 
toplumların birlik ve kaynaş-
masına katkı sağladığını belirt-
ti. Tarihten günümüze taşınan 
bilgi ve tecrübe ışığında, geç-
mişin avcılık, savaş teknikleri, 
yiğitlik, giyim kuşam ve yemek 
kültürü gibi pek çok öğenin 
sportif ve kültürel faaliyetler ile 
gelecek kuşaklara aktarıldığını 
ifade etti. Tosunoğlu, bu sa-
yede çocuk ve gençlerin milli 
kültürlerine bağlılıkları güçlen-
dirilirken, zihinsel ve bedensel 
gelişimlerine de önemli katkılar 
sağlandığını dile getirdi.

Büyükekşi ‘Hakemler Saygı Görmeli’
Hakemlere de saygı 

duyulması gerektiğini 
vurgulayan Büyükekşi, “Çünkü 
ben hep şunu söylüyorum; eğer 
Türk futbolunda marka değerini 
artıracaksak bütün paydaşlarımı-
zın değerli olması lazım. TFF’nin, 
takımlarımızın, futbolcuların, 
teknik direktörlerin, hakemlerin, 
medyanın... Hepimiz aynı gemi-
deyiz. Hepimiz değerli olursak, 
birbirimize değer verirsek, kar-
şılığını o şekilde dışarıda daha 
iyi görürüz. Çünkü bir yandan 
da ben yayıncı kuruluşa şunu 
söylemiştim; şu anda yaklaşık 
120 ülkeye maçların özetlerini 
satıyorlar, ‘150 ülkeye satma-
mız lazım’ dedim. Yani ihracat 

yapıyoruz. Bunu yapabilmek için 
de futbolumuzun marka değerine 
katkı sağlamamız lazım.” şeklin-
de konuştu.

“90 tane pozisyonun 85 tane-
sinde doğru karar verilmiş”

Hakem kararlarında empati 
yapmak gerektiğine dikkati çeken 
Büyükekşi, “Aslında en güzel 
şey, bir şey hakkında yargılama 
yaparken, karar verirken empati 
yapmak. Eğer empati yaparsanız 
o zaman farklı düşünebilirsiniz, 
olayı daha iyi anlayabilirsiniz. 
Siz şimdi bundan sonra bir yayın 
yaparken veya bir köşe yazarı-
mız veya bir muhabirimiz yazı 
yazarken empati yapacaksınız. 
Empati yapmasını istiyoruz. Şart-

lar ne, nasıl yapılıyor, kaç saniye 
içerisinde karar veriliyor, bu zor 
pozisyonda ben olsaydım ne ya-
pardım, burada en güzel şekilde 
bir göstergesi olacak. Bunu da 
önümüzdeki günlerde inşallah 
göreceğiz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Büyükekşi, bazı kulüplerin VAR 
sisteminden çıkmak istediklerine 
dair açıklamalar yaptığının hatırla-
tılması üzerine de, şunları söyledi: 
“Ben o gün de söylemiştim. Aslın-
da bunu genellemeye sokmamak 
lazım. ‘Birkaç kulüp istedi diye 
VAR sistemi ortadan kaldırılmaz’ 
dedim. Herhalde bir anket yapsak 
takımların yüzde 90’ı VAR sistemi-
nin devam etmesini ister. Çünkü 

baktığımızda 90 tane pozisyona 
müdahale edilmiş. 90 tane pozis-
yonun 85 tanesinde doğru karar 
verilmiş. Öyle olmasaydı belki 
onlarca gol iptal olacaktı veya gol 
olan pozisyonlar iptal edilmeye-
cekti. Veya iptal edilen, tam tersi 
gol olan pozisyonlar var ofsayttan 

veya kırmızı kartlardan dolayı. 
Onun için, genelde böyle bir şeyi 
biz de kendi çapımızda araştırıyo-
ruz. Böyle bir şeyi çoğunluk olarak 
talep eden yok.”

“Türkiye Futbol 
Federasyonunun işi 
sadece hakemler değil”

Büyükekşi, göreve geldiğin-
den beri yapamadığı bir proje 
olup olmadığı ya da yapmaktan 
pişmanlık duyduğu herhangi bir 
iş olup olmadığını sorusuna “Ya-
pamayalım demeyelim de, daha 
yapacağımız çok iş var.” ifadesini 
kullanarak, şu yanıtı verdi:

“Pişmanlık duyduğumuz 

herhangi bir şey yok. Biz daha 
göreve 16 Haziran’da geldik, o 
gün seçildik. Arada bir 10 günlük 
bayram tatili var. 4 ay yeni bitti. 
3,5 aydır gece-gündüz görev 
yapıyoruz. Yani herhalde 1-2 yılda 
olması gerekenleri kısa dönemde 
yaptık ama daha yapacağımız 
çok iş var. Dijitalleşmeyle, yapay 
zekayla, milli takımla, altyapıyla, 
genç takımlarla ilgili çok işimiz var. 
Türkiye Futbol Federasyonunun 
işi sadece hakemler değil. Bu 
görevlerinden bir tanesi. Ama bir-
çok işimiz var. Birçok da yenilikler 
yaptık. Ama hani bir şey var ya, 
‘bizi izlemeye devam edin’ diye. 
Bizim daha çok yapacağımız iş 
var, sırayla.”



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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Süper Lig’de Giresunspor 
ve Ankaragücü 11. hafta 
mücadelesinde kozlarını 

paylaştılar. Heyecanlı karşılaşma 
1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Müsabakada  ilk golü Ankara-
gücü takımından Jese 69. dakika-
da penaltıdan kaydetti. Ardından 
Giresunspor takımından R. Bajic 
85. dakikada skora beraberliği 
getiren golü attı.

Maç 1-1 beraberlikle sona 
ererken bu sonuçla birlikte Anka-
ragücü 8 puanla 17. sırada yer 
aldı.Giresunspor ise 9 puanla 16. 
sırada bulunuyor.

MAÇTAN 
DAKİKALAR 

1. dakikada Bitexen Gire-

sunspor atağında Bajic’in ara 
pasında Serginho ceza sahası 
içerisinde topla buluştu. Kaleci 
Gökhan Akkan ile karşı karşıya 
kalan bu oyuncunun vuruşunda 
meşin yuvarlak, Gökhan Ak-
kan’dan döndü.

8. dakikada Serginho, Campu-
zano’nun defansın arkasına attığı 
topla ceza sahasına girdi. Kaleci 
Gökhan Akkan ile karşı karşıya 
kalan Serginho’nun vuruşunda, 
meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada Serginho, MKE 
Ankaragücü ceza sahası içerisin-
de baskı uyguladığı rakibinden 
kaptığı topu boş pozisyonda bulu-
nan takım arkadaşı Görkem Sağ-
lam’a aktardı. Görkem Sağlam’ın 
şutunda, top yan direkten döndü.

50. dakikadaki Ankaragücü 
atağında Beridze’nin ceza saha-
sına girerken çektiği şutu kaleci 
Onurcan iki hamlede kontrol etti.

55. dakikada Alper’in sol kanat-
tan kestiği ortaya altıpasta Bajic 
dokundu, kaleci Gökhan son anda 
topu kornere gönderdi.

60. dakikada Taylan’ın şutu de-
fanstan sekti, dönen topa Jese’nin 
vuruşu üst direğe çarpıp auta gitti.

66. dakikada Ankaragücü’nün 
kullandığı köşe atışında Ata-
kan ceza alanı içerisinde Murat 
Cem’in müdahalesi ile yerde kaldı. 
Maçın hakemi Suat Arslanboğa 
penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada Ankaragücü 
Jese’nin penaltı golüyle 1-0 öne 
geçti.

70. dakikada Görkem’in kullan-
dığı serbest vuruşu arka direkte 
Alper doldurdu, Alexis Perez’in 
vuruşunu kaleci Gökhan çizgiden 
çıkardı.

81. dakikada Alper’in yaptığı 
ortayı kaleci Gökhan son anda 
kornere çeldi.

83. dakikada Savicevic’in 
kullandığı köşe vuruşunda Oğul-
can’ın kafa vuruşunu Gökhan yine 
çizgiden çıkardı.

85. dakikada Kuwas’ın pasında 
Bajic’in golüyle skora denge geldi. 
1-1

93. dakikada Macheda’nın 
vuruşu Onurcan’da kaldı.

90+5. dakikada Alper’in ortası-
na Kuwas’ın gelişine volesi üstten 
auta çıktı.

GiRESUNSPOR
KAZANMAYI UNUTTU

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 10 ........7 ........ 2 ....... 1 ........ 29 ....... 10 .......19 .........23
2.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 11 ........6 ........ 4 ....... 1 ........ 22 ....... 12 .......10 .........22
3.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 11 ........6 ........ 3 ....... 2 ........ 16 ....... 13 .......3 ...........21
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 10 ........6 ........ 2 ....... 2 ........ 13 ....... 4 .........9 ...........20
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 11 ........5 ........ 4 ....... 2 ........ 20 ....... 14 .......6 ...........19
6.ARABAM.COM KONYASPOR ... 11 ........5 ........ 4 ....... 2 ........ 11 ....... 5 .........6 ...........19
7.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 11 ........6 ........ 1 ....... 4 ........ 15 ....... 10 .......5 ...........19
8.GALATASARAY A.Ş..................... 10 ........5 ........ 3 ....... 2 ........ 12 ....... 9 .........3 ...........18
9.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ................. 10 ........4 ........ 3 ....... 3 ........ 15 ....... 12 .......3 ...........15
10.CORENDON ALANYASPOR .... 11 ........3 ........ 4 ....... 4 ........ 16 ....... 21 .......-5 .........13
11.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 11 ........4 ........ 1 ....... 6 ........ 9 ......... 20 .......-11 .......13
12.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 10 ........3 ........ 3 ....... 4 ........ 19 ....... 18 .......1 ...........12
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 11 ........2 ........ 4 ....... 5 ........ 11 ....... 14 .......-3 .........10
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 10 ........3 ........ 1 ....... 6 ........ 13 ....... 19 .......-6 .........10
15.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 10 ........3 ........ 1 ....... 6 ........ 7 ......... 15 .......-8 .........10
16.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 10 ........2 ........ 3 ....... 5 ........ 7 ......... 14 .......-7 ...........9
17.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 10 ........2 ........ 2 ....... 6 ........ 10 ....... 18 .......-8 ...........8
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 10 ........2 ........ 2 ....... 6 ........ 8 ......... 17 .......-9 ...........8
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 10 ........0 ........ 3 ....... 7 ........ 8 ......... 16 .......-8 ...........3

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

11. HAFTANIN SONUÇLARI
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ...............2 - 1 ................................İSTANBULSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................1 - 0 ................... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR ............1 - 3 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR A.Ş. .................................1 - 0 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. .......................................0 - 1 .......................YUKATEL KAYSERİSPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.........................1 - 1 .................ARABAM.COM KONYASPOR
GALATASARAY A.Ş. .................................2 - 2 ....................CORENDON ALANYASPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................2 - 1 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.
BITEXEN GİRESUNSPOR ........................1 - 1 ............................... MKE ANKARAGÜCÜ
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İlk devrede gol sesi çıkmayan kar-
şılaşmanın ikinci devresi bir hayli 
heyecanlı geçti. Konuk ekip Anka-
ragücü Jese ile öne geçti ev sahibi 
Giresunspor, Bajic ile cevap verdi 
ve zorlu 90 dakika karşılıklı atılan 

gollerle son buldu.

STAT: Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Suat Arslanboğa HH, Selahattin Altay HH, Furkan Ürün HH

GIRESUNSPOR: Onurcan HH, Hayrullah HH, Arias HH, Perez HH, Alper HH, 
Murat Cem HH (Savicevic dk. 73 HH), Campuzano HH, Sergio HH, Sainz HH 
(Oğulcan dk. 62 HH), Görkem HH (Kuwas dk. 73 HH), Bajic HHH

ANKARAGÜCÜ: Gökhan HH, Malcuit HH, Radakovic HH, Mujakic HH, Yasin 
HH (Atakan dk. 46 HH), Taylan HH, Tolga HH, Beridze HH (Ariyibi dk. 80 HH), 
Jese HHH (Diack dk. 80 HH), Emre HH (Chatzigiovanis dk. 88 ?), Sowe HH (Mac-
heda dk. 88 ?)

GOLLER: Jese Rodriguez Ruiz (pen. dk. 69) (MKE Ankaragücü), Riad Bajic (dk. 
85) (Giresunspor)SARI KARTLAR: Oğuz Ceylan, Tolga Ciğerci, Jese Rodriguez, Taylan Antalyalı, 
Emre Kılınç, Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü) Murat Cem Akpınar, Alper Uludağ, 
Jorman Campuzano (Giresunspor)


