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BAZI ANILAR 
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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

SON ÇIKIŞ
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Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

(Yazısı Sayfa 4'te)
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kulağımız 
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

LUNAPARK ALANI 
DEĞERLENDİRİLİYOR 

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM 
PARKI YAPILIYOR
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ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

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

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

ALLAH İLE 
ALDANMAK

(Yazısı Sayfa 5’te)

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI
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(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(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
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de
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KURULAN 
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VURMA AVCI 
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EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Bugün Recep 
ayının 01’i…

(Yazısı Sayfa 2’de)

Ahmed ÇITLAKOĞLU

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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HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA
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AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA
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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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(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Giresun İyi 
Parti İl 
Kongresi 

Cumartesi yapıldı.3 
listenin yarıştığı kongre 
oldukça çekişmeli 
geçti.Kongrede Divan 
Başkanlığını Burak 
Akburak yaparken,-
Başkan adayları ayrı 
ayrı konuşma yaptı ve 
hedeflerini anlattı

Daha sonra seçim-
lere geçildi ve İsmail 
Bektaşoğlu yeni il 
başkanı oldu.Eski İl 
Başkanı Abdülkadir 
Eroğlu ise bir veda 
konuşması yaptı.İşte 
Kamil Tokul,Müjdat 
Bayraktar ve İsmail 
Bektaşoğlu’nun listeleri

iYi PARTi’DE iL KONGRESi YAPILDI
İYİ PARTİ GİRESUN İL BAŞKANLIĞI 

3. OLAĞAN KONGRE SEÇİMİ OY PUSULASI

BAŞKAN
Kamil TOKUL

1) Kamil TOKUL
2) Nesim ÇELİK
3) Veysel CENGİZ
4) Orhan MUSAOĞLU
5) Ahmet KÜLEKÇİ
6) Emine SARI
7) Nurettin BÖLÜK
8) Nuriye SELÇUK
9) Halit VURGUNCU
10) Büşra AŞKAR

ÜST KURUL ASIL
1) Yılmaz DUVAN
2) Feyza TİRYAKİ
3) Ali AYDIN
4) Arzu ORCAN
5) Şükran BOZALİOĞLU

ÜST KURUL YEDEK

1) Hüseyin EKİZ
2) Mustafa BAYRAM
3) Ahmet İBAŞ
4) Necati KARA
5) Turgut İLYASOĞLU
6) Emine SARI
7) Oğuzhan MUSAOĞLU
8) Aysın ÖNAL
9) Hayret BOZAT ÖZKAN

DİSİPLİN ASIL

1) Gençağa ŞAHİN
2) Zeynep ÖKSÜZ
3) Salih AYDIN
4) Aşkın TIĞLI
5) İpek ALBAYRAK

DİSİPLİN YEDEK

YÖNETİM ASIL
1) Ali OCAK
2) İbrahim DİZDAR
3) İbrahim ÖNAL
4) Ahmet MEMİŞ
5) Arif ÖZBAY
6) Salih ÖZKAN
7) Hasan BODUR
8) Halit VURGUNCU
9) Emre KARA
10) Celalettin ORZAN
11) Ali AYDIN
12) Salih SEFEROĞLU
13) Nuriye SELÇUK
14) Arzu ORCAN
15) Büşra AŞKAR
16) Mustafa ALTINTAŞ
17) Metin SAYGILI
18) Nazım KUL
19) Levent TOSUN
20) İhsan ALBAYRAK
21) Osman KIROĞLU
22) Hasan ALBAYRAK
23) Rahman GÜDÜK
24) Mustafa Mehmet KARAMAN
25) Yalçın KULOĞLU
26) Şükran BOZALİOĞLU
27) Erdal SARIBAYRAKTAR
28) Aynur AYHAN
29) Şafak YILDIZ
30) Şükran TEKBAŞ
31) Remziye ÇALIŞKAN
32) Kardelen DURMUŞ
33) Burçak DİZDAR
34) Özden OKUSAL
35) Duygu DOĞAN
36) Abdullah TÜRKERİ
37) Selma AKTAŞ
38) Selahattin TAŞ
39) Mahmut Hüdai Beyaz

1) Nuri YAZAR
2) Halil İbrahim ÇALIKOĞLU
3) Hasan PAK
4) Mustafa UZUN
5) İsmail GÜVEN
6) Şentürk TAŞ
7) Salim BEKÇİ
8) Deren Cankut YILMAZ
9) Hayati KARABULUT
10) Ali Haydar AKGÜN
11) Murat DİZDAR
12) Serkan ODABAŞ
13) Hanife İBAŞ
14) Hasan BAŞAK
15) Seniye AKSU
16) Gülüşan KONAK
17) Atıf DAMCI
18) Salih KONAK
19) Perihan DAMCI
20) Hayati GEMİCİ
21) Özden KONAL
22) Murat GÜĞÜM
23) Hüsamettin ÇITLAK
24) Arzu ERKAL
25) Bekir TEPEBAŞ
26) Ferhat KARATÜRK
27) Merve KAYA
28) Zeynep ÖKSÜZ
29) Hava KAYA
30) Hayati GEMİCİ
31) Bekir TEPEBAŞ
32) Arzu ERKAN
33) Şinasi SALBACAK
34) Burhan KUL
35) Hakkı DAMCI
36) Mehmet EMEKSİZ
37) Ahmet YILANCI
38) Yusuf TOPTAŞ
39) Turan AYDIN

YÖNETİM YEDEK

Haber: 
Hakan Çelebi

AK Parti İl Başkanı Kenan 
Tatlı, Giresun Belediye 

Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Mer-
kez İlçe Başkanı Mehmet Başer, 
Kadın Kolları Başkanı Berrin 
Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı 
Esma Betül Akılmak, İl Genel 
Meclisi Başkanı Ahmet 
Şahin, önceki dönem ilçe 
başkanları, mahalle ve 
köy başkanları ile teşkilat 
mensuplarının yoğun 
ilgi gösterdiği toplantıda, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafın-
dan açıklanan “Türkiye 

Yüzyılı” vizyonuyla 2023 seçimle-
rinin Türkiye için önemine dikkat 
çekildi. 

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, görev süre-
lerinde yaptıkları çalışmalar ve 
bundan sonraki süreçte hayata 

geçirecekleri projeler hakkında 
bilgiler verdi. AK Parti İl Başka-
nı Kenan Tatlı, Başkan Şenli-
koğlu’na belediyedeki başarılı 
çalışmaları nedeniyle teşekkür 
ederek, teşkilat olarak her zaman 
yanında ve destekçisi olduklarını 

belirtti. Cumhuriyet tari-
hinde 100 yılda yapılması 
gerekenleri AK Parti ola-
rak, 20 yıla sığdırdıklarını,  
Türkiye Yüzyılı’nda nice 
başarılara hız kesme-
den devam edeceklerini 
söyledi.

SAYFA 2’DE

Başer Ve Tatlı’dan Önemli Tespitler
AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Ocak Ayı Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (GE-
SOB) Başkanı Ali Kara, ekonomik sorunlar, Giresun 
Limanı’ndaki silolar, Giresun Kalesi’ne yap-işlet-dev-
ret sistemiyle yapılacak teleferik konusunu, turizm ve 
yaylaların sorunlarını dile getirdi.

Hilal Mutlu KARAİBRAHİM: “Başkanım. Başta iş 
dünyası ve de tabi esnaf kesimi yaklaşık 2 yıl pande-
mi ile boğuştu. İş yerleri kapalı kaldı. Çalışanlar da 
büyük sıkıntılar yaşadı. Şimdi de ekonomik anlamda 
zor bir süreçten geçiliyor. Esnafımızın genel durumu 
ile ilgili neler söylemek istersiniz?” SAYFA 3’TE

GESOB Başkanı Kara, ‘Hilal’in Penceresi’nde 
Giresun’un Sorunları hakkında Konuştu 

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, Hilal Mutlu 
Karaibrahim’in sunduğu ‘Hilal’in Penceresinden’ adlı Youtube kanalına konuk oldu.

Çirkin eylem yurt 
genelinde kınandı

Giresunlular, İsveç’te İslam düşmanı bir 
politikacının Kur’an-ı Kerim yakmasını dualarla 
kınadı. Çirkin eyleme karşı, tüm Türkiye’de ol-
duğu gibi Giresun kent genelindeki camilerde de 
sabah namazı buluşmaları düzenlendi. 3’TE

Türk fındığı yeni 
pazar bulmak için 

15 ülkede tanıtılacak
Giresun Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Hamza Bölük: “Fındık 
ticareti yapan, fındıkla iştigal eden 
herkes, ‘Fındığı daha 
fazla nerede ve ne 
şekilde değerlendirebi-
liriz?’ diye kafa yoru-
yor. Biz de bu yönde 
çalışmalar yürütüyoruz, 
yeni pazarların peşinde 
koşuyoruz”  2’DE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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Recep 1444…
*
Rahmet mevsiminin ha-

bercisi; Mübarek Üç ayların 
birincisi, Ramazan’ın Müjdeci-
si bir Recep Ayını daha idrak 
etmenin sevincini yaşıyoruz, 
elhamdülillah!

*
Recep ekme, Şaban 

sulama, Ramazan derleyip 
toplama (hasat) ayıdır…

Recep ve Şaban; Rahmet, 
bereket ve mağfiret ayı 11 
ayın sultanı Ramazan-ı Şerife 
hazırlık aylarıdır.

‼ Recep ve Şaban ayında 
idrak edeceğimiz Regaip, Mi-
raç ve Berat geceleri; Rama-
zan-ı Şerifin ikaz levhalarıdır.

*
Müminler olarak bizleri 

RECEP ayına kavuşturan, 
yaptıklarımızın ve yapmamız 
gerektiği halde yapmadıkları-
mızın hesabını vereceğimiz, 
öldükten sonra bizi dirilten ve 
dönüş kendisine olan Yüce 
Rabbimize sonsuz hamd-ü 
senalar olsun… 

Bizler İslâm fıtratı, ih-
lâs sözü, Peygamberimiz 
Muhammed (S.A.V)’in dini, 
İbrâhim Aleyhisselâm’ın milleti 
üzere RECEP ayına kavuş-
tuk.

Salâtü selâm, Tahiyyat-ü 
ikram ve her türlü ihtiram iki 
cihan serveri Peygamberimiz 
Rasul-i Ekrem Hz. Muham-

med Mustafa Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem Efendimize, 
O’nun Ehl-i Beyt’ine, Ezvâc-ı 
Tâhirât’ına, Âl ve Ashâbına, 
Etbâına ve onların nûrlu ve 
onurlu yollarını yol edinme 
gayretinde olanlara olsun…

*
Yâ Tevvâb! Ey tevbeleri 

kabul edip, günahları bağış-
layan!.. Yâ Gafûr! Ey affı ve 
mağfireti bol olan Allah’ım! 
Mübarek Recep ve Şa’bân 
aylarını bizlere (ülkemizde 
ve dünyada yaşayan bütün 
Müslüman kardeşlerimize) 
mübarek kıl (bereketli aylar 
haline getir) ve Ramazân 
ayına bereketle, huzurla ve 
sükunla kavuşmayı bizlere 
nasip eyle!.. Bu mübarek gün, 
gece ve aylarda yapacağımız 
ibadet, dua ve niyazlarımızı 
kabul eyle!.. Ümmet-i Muham-
med’e rahmetinle muamele 
eyle! Ümmet-i Muhammed’i 
cehalet ve bilumum (tefrika, 
fitne, salgın vs.) hastalıklar-
dan muhafaza eyle!..

*
Receb ayına Rasulullah 

aleyhisselam Efendimizin 
“Allahümme bârik lenâ fî 
Recebe ve Şa’ban. Ve bel-
liğnâ Ramazân.” (Allah’ım, 
Receb ve Şa’bân aylarını 
bize mübarek kıl (bereketli 
aylar haline getir) ve bizi 
Ramazân’a kavuştur) dua-
sıyla giriyoruz.

Vesselam…

Başer Ve Tatlı’dan Önemli Tespitler
AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Ocak Ayı Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Toplantıda konuşan AK Parti 
Merkez İlçe Başkanı Mehmet 
Başer de, “Tüm teşkilatlarımız-
la omuz omuza 2023 seçim-
lerine şimdiden hazırız. Hem 
yerelde hem genelde gece 
gündüz çalışıyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde 
ülkemizi dünyanın en güçlü 
devletlerinden biri yapmak için, 

halkımıza daha fazla hizmet 
edebilmek için tüm gücümüzle 
sahadayız. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın ülkemiz ve milleti-
miz için canını ortaya koyduğu 
davasına destek olan, mesai 
harcayan, uzaktan ve yakın-
dan bugün bu toplantımıza 
iştirak eden herkese teşekkür 
ediyorum. Durmak yok yola 
devam” dedi.

GİRESUN (AA) - ATAKAN 
ÇITLAK - Türk fındığı, Giresun 
Ticaret Borsasınca hazırlanan 
Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenme-
si (UR-GE) projesi çerçevesin-
de hedef pazarlar arasındaki 
15 ülkede tanıtılacak.

Borsa Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hamza Bölük, AA muha-
birine, Türkiye’nin dünyanın 
en önemli fındık üreticisi ve 
ihracatçısı olduğunu söyledi.

Ülkenin bu konumunun 
korunması ve daha da geliş-
tirilmesi gerektiğini vurgula-
yan Bölük, borsa olarak bu 
kapsamda çeşitli çalışmalar 
yürüttüklerini aktardı.

Bölük, Türkiye’nin fındık 
ihracatının artırılması ama-
cıyla hazırladıkları UR-GE 
projesinin Ticaret Bakanlığınca 
desteklendiğini ifade etti.

Fındıkta yeni pazar bul-
manın önemine işaret eden 
Bölük, “Fındık ticareti yapan, 
fındıkla iştigal eden herkes, 
‘Fındığı daha fazla nerede ve 

ne şekilde değerlendirebiliriz?’ 
diye kafa yoruyor. Biz de bu 
yönde çalışmalar yürütüyoruz, 
yeni pazarların peşinde koşu-
yoruz.” dedi.

Bölük, hazırladıkları proje 
ile fındığın en az satıldı-
ğı, satılma potansiyeli olan 
ülkeleri tespit ederek tanıtım 
yapmayı amaçladıklarına dik-
kati çekerek, “Çin, önemli bir 

pazar ve her geçen yıl ihracat 
miktarı artıyor. Hindistan da 
nüfusu bakımından ciddi bir 
pazar. Meksika, Brezilya, daha 
da ihracatımızın artabileceği 
Rusya gibi ülkelerdeki fındık 
ve çikolata sanayi firmalarıyla 
irtibata geçeceğiz. Buralara 
gidecek ve fındığı anlatacak, 
tanıtacağız.” diye konuştu.

“Katma değeri yüksek 

ürünler ortaya çıkarmak için 
projeler planlıyoruz”

Türk fındığının tanıtımı-
na yönelik İngiltere, Fransa, 
Avustralya, Brezilya, ABD, Ka-
nada, Çin, Almanya, Hollanda, 
Belçika, Meksika, Japonya, 
Çin, Hindistan ve Rusya’da 
çeşitli faaliyetler gerçekleşti-
receklerinin altını çizen Bölük, 
şunları kaydetti:

“Özellikle katma değeri yük-
sek ürünler ortaya çıkarmak 
için projeler planlıyoruz. Yeni 
pazarlar peşinde koşarken 
yapmamız gereken başka bir 
şey daha var. ‘Fındığı, sıkıştı-
ğı çikolata sanayisinin dışına 
çıkarıp başka sektörlerde de 
kullanabilir miyiz?’ diye kafa 
yormamız da gerekiyor. Fındı-
ğın yeni sektörlerde de kullanı-
mını sağlamayız. Bu yönde de 
çalışmalarımız mevcut.”

Bölük, ihtisas alanı fındık 
olan Giresun Üniversitesi 
ile başta araştırmalar olmak 
üzere ortak projeler yürütecek-
lerini sözlerine ekledi.

Türk fındığı yeni pazar bulmak 
için 15 ülkede tanıtılacak

Aldığımız bilgilerde Giresun 
İl Özel İdaresi, özellikle turizm 
potansiyeli fazla olan yaylaları-
mız başta olmak üzere grup ve 
köy yolları üzerinde bulunan, 
eskiyen, kimliği belirsiz kişi ya 
da kişiler tarafından yerinden 
sökülen yön tabelalarını yeni-
ledi. İl Özel İdaresi, Giresun 
merkez Camili, Erimez ve 
Kulakkaya grup yolu üzerinde 
70 adet “hız uyarı”, “tehlikeli 
viraj” ve “dikkat buzlanma var” 
yön levhalarını yol güzergahın-
da daha önceden belirlenen 
noktalarına yerleştirdi. 

Giresun İl Özel İdaresi, 
Bulancak ilçesi sorumluluk 
bölgesinde yol ağında bulu-
nan  “daralan yol”, “azami hız”, 
“heyelanlı saha”, “virajlı yol” ve 
“uyarı” tabelalarıyla beraber 
toplam 190 adet yön levhasını 
yenileriyle değiştirdi. Dereli 

bölgesinde de aynı çalışmaları 
yapan İl Özel İdaresi özellikle 
Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş 
yolları üzerinde bulunması 
gereken “dikkat gizli buzlanma 
var” tabelalarını uygun bulu-
nan noktalara koydu. İl Özel 
İdaresi, Görele ilçemizde ih-
tiyaç duyulan “dikkat kaygan 
zemin” tabelalarını yenile-
riyle değiştirirken, Yağlıdere 
ilçemizde “soldan daralan 
yol”, “mecburi yön”, “azami 
hız”, “onarım yaklaşım, “he-
yelanlı saha” ve “taş düşe-
bilir” levhalarını da yeniledi. 
Espiye ve Keşap ilçemizde 
ise “heyelanlı saha”, “taş 
düşebilir” ve “uyarı levhaları” 
yenileriyle değiştirilmiş oldu-
ğu verilen bilgiler arasında.

Edindiğimiz bilgilerde ise 
Giresun İl Özel İdaresi, tüm 
kamu kurum kuruluşlarına 
örnek olacak bir çalışmayla; 
ekonomik ömrünü tamam-
lamış, yıpranmış, eskimiş 
ve artık işlevini kaybetmiş 
olan tüm uyarı levhalarını 
Ülper şantiyesinde bakımını, 
onarımını yaparak yenilediği 
ve bunun için büyük bir ta-

sarruf örneği gösterdiği ve de 
imkanlar ölçüsünde bu çalış-
maları devam ettireceğinin altı 
çizildi. Yetkililer vatandaşları 
uyararak yön levhalarına zarar 
vermemeleri konusunda uya-

rıda bulunarak “Bunlar trafikte 
seyrüseferin kazasız ve daha 
rahat bir ortamda, yapılması 
için takılmıştır. Trafik yön lev-
halarına uyalım, uymayanları 
uyaralım” dediler.

İl Özel İdaresi 370 Adet Yön Levhasını Değiştirdi
Giresun İl Özel İdaresi, önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Özel İdarenin sorum-

luluk alanında bulunan yaklaşık 370 yönlendirme tabelaları yenileriyle değiştirildi

İl Müftülüğüne bağlı 15 
Temmuz Çıtlakkale 4-6 

Yaş Kur’an Kursu öğrenci-
leri, Kur’an-ı Kerim’e geç-
menin sevincini yaşadı.

Giresun İl Müftülüğüne 
bağlı 15 Temmuz Çıtlak-
kale 4-6 Yaş Grubu Kur’an 
Kursu’nda eğitim gören 
ve Kur’an öğrenen öğren-
ciler için “Kur’an-ı Kerim 
Okumaya Geçiş Merasimi” 
düzenlendi.

Programa katılarak 
öğrencilerin sevincine ortak 
olan İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, “Kardeşlerim! 
Buralar insan yetiştirme 
yerleridir. Toplumun muh-
taç olduğu erdemli, faziletli 

insanlarının yetiştirildiği 
yerlerdir. Bu çocuklardan 
terör olmaz, terörist olmaz. 
Bir babanın, bir anne-
nin geride bırakacağı en 
değerli mirası; alnı secdeli, 
ağzı dualı bir evlattır. Elele 
vererek buraların sayılarını 
artırmalıyız. Buraların sayı-
sı artarsa biliniz ki sokağın 
yaramazları azalacaktır. Bu 
vesile bir kere daha siz de-
ğerli velilerimiz başta olmak 
üzere bu güzel müessese-
leri yaşatan Giresunlu kar-
deşlerime candan teşekkür 
ediyorum.” dedi.

İl Müftüsü Topcan prog-
ram sonunda öğrencilere 
çeşitli hediyeler takdim ede-

rek, etkinlikle-
re eşlik etti.

Programa 
Kur’an kursu 
öğreticileri, 
din görevlileri, 
öğrenciler 
ve veliler         
katıldı.

Kur’an kurslarında 
Kur’an’ı Kerim okumaya 

geçiş merasimi



GÜNDEM
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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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GESOB Başkanı Kara, ‘Hilal’in Penceresi’nde 
Giresun’un Sorunları hakkında Konuştu 

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, Hilal Mutlu Karaibrahim’in sunduğu ‘Hilal’in Penceresinden’ adlı Youtube kanalına konuk oldu.
Ali KARA: “Ekonomik sorunla-

rın başında hayat pahalılığı var. 
Parekende ve marketler sistemi 
ile ilgili bir kanun çıkmadı. Esnaf 
ve sanatkârlar olarak market-
ler yasası, perakende yasası, 
tüketici ve üreticilerin yasasının 
çıkması sorununu yıllardır dile 
getiriyoruz. Sayın Cumhurbaş-
kanımız veciz bir ifadeyle bu 
konuyu şu sözlerle dile getirmişti: 
‘Marketler terör estiriyor. Zincir 
marketler birbirleriyle anlaşarak 
sistemi otomatikman kilitliyor. Va-
tandaşı alıma mecbur bırakıyor. 
Alternatif hakkı engelleniyor. Biz 
de marketlerin statüsünde ayrım 
yaparak Cumhurbaşkanımızın da 
dediği gibi; ‘Yerli ve milli’ yani re-
kabet gücünü kıran yabancı zincir 
marketlere şiddetle karşıyız.”

Hilal Mutlu KARAİBRAHİM: 
“Limandaki depolar uzun zaman 
gündemden düşmedi. Siz de; 
‘Giresun ekonomisine önemli 
katkıları var’ diyerek savunmuştu-
nuz. Limandaki depolar, Organize 
Sanayi Bölgesi’ne taşındı. Şimdi 
de limanın diğer tarafına 2 silo 
yapılıyor. Eleştiriler oraya yöneldi. 
Bu yeni gelişmelerle ilgili neler 
söylersiniz?”

Ali KARA: “Önce Giresun’un 
durumunu masaya yatıralım. On-
dan sonra da sorunların çözüm 
noktasına sırayla gidelim. İlimiz 
453 bin nüfusa sahip. Giresun 
ilinde 18 bin memur, kamuda 
53 bin işçi, özel sektörde 52 bin 
işçi olmak üzere; toplamda 105 
bin çalışan kesim var. 112 bin 
emekli, 80 bin de çiftçi mevcuttur. 
16 İlçemiz, 8 Beldemiz, 550 de 
Köyümüz mevcuttur. Giresun’da 
16 bin kayıtlı, 7 bin de kayıt dışı 
olmak üzere toplam 22 bin es-
nafımız ve 175 sanayici mevcut. 

Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 
4075 insanımız var. Şu an Gire-
sun’un sivil toplum kuruluşu olan 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği bünyesinde 32 tane Meslek 
Odası, 15 tane Kredi Kefalet 
Kooperatif Başkanlığı, 135 tane 
de Esnaf ve Sanatkârlar Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı 
olmak üzere 182 birlik; Giresun 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Birliği bünyesindedir. Ayrıca 795 
esnaf kaydını sildirmiştir.

Depoların yıkılma sürecinde 
firma tarafından istihdam edilen 
personel sayısı 178 kişiydi. 4 
gümrük müşavirliği firmasında 
28 kişi ve 6 gemi acentasında 25 
ile 30 kişi çalışıyordu. 2 yemek 
firmasında 15 kişi ve kamyon 
ve tır ile faal çalışan, şoför ve 
yardımcısı 204 kişi çalışıyor, 
ekmek yiyordu. 3 tane gözetim 
firmasında 20 kişi ve 2 tane ilaç-
lama firmasında 6 kişi istihdam 
ediyordu. 2 akaryakıt firmasında 
6 kişi ve kamu personeli olarak 
gümrükte 26 personel istihdam 
ediyordu. Kıyamnet personeli 18 
kişi, Sahil Güvenlik personeli 16 

kişi ve Emniyet Müdürlüğü perso-
neli 8 kişiydi.”

Liman nedir? Giresun’da bazı 
kesimin karşı olduğunu iddia 
ettiği manzaraya ve şehrin gö-
rüntüsüne kirlilik kattığı gerekçe 
gösterilerek limana karşı olduğu-
nu söyleyenler şunu iyi bilmelidir. 
Türkçe lügata ve literatüre ba-
kacaklar bir liman nedir? Liman 
nasıl olur?

Liman, denize kıyısı olan iller 
içerisinde ekonomik istikrarın 
sağlanması, ilin ekonomisine 
katkı sunması, ticaret, yük ve 
nakliyatın sağlanması adına dev-
letin çok büyük yatırımlar, paralar 
harcayarak 1952 yıllarında devrin 
iktidarı Demokrat Partisi zama-
nında temeli atılmış. 1959 yılla-
rında faaliyete geçmiş. 1998 yı-
lında limanların özelleşmesinden 
sonra 2018 yılına kadar limanı-
mız işlevsiz kaldı. Her Giresunlu, 
kime sorsanız dert küpü. ‘Limanı-
mızı komşu iller çalıştırtmıyorlar’ 
demeye başlamışlar. Bugün 
depoya karşı gelenler de aynı 
ifadeyi kullanmıştı. Oysaki zaman 
içinde görülmüştür ki bu limanın 

çalışmasına engelleyen kesimin 
kimliğinde Giresunlu yazdığını 
hafızalardan çıkartmayalım. Bir 
gün gelecek bunlar Giresun’da iyi 
anılmayacak insanlar olacak.”

Hilal Mutlu KARAİBRAHİM: 
“Biraz da sizin de gündeminizden 
düşmeyen Giresun turizmini ko-
nuşalım. Giresun Kalesi’ne turist 
çekmek için; ‘Yap- işlet- devret 
sistemiyle teleferik yapılsın, 
Asansör kurulsun’ diyenler var. 
Sizin bu konuda görüşünüz 
nedir?”

Ali KARA: “Geçtiğimiz günler-
de Giresun’a yatırım sağlayacak 
iş adamları üzerinde Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği olarak 
bazı çalışmalar yapmaya başla-
dık. Çok değerli hemşerimiz Sa-
yın Enver Yücel’i eğitim alanında 
dünya markası olması, yaklaşık 
170 bin öğrenciye okullarında 
eğitim veriyor olması ve hayır-
severliği ile ilgili çalışmalarından 
dolayı takdir ediyoruz. Sayın 
Yücel’in son yıllarda Giresun 
dışında kazandığı paralarla Gire-
sun’a yatırımı düşünmesi bizim 
açımızdan çok önemli. Örnek 
vermek gerekirse Kulakkaya’daki 
Zifin Otel’i alıp turizme kazandır-
dı. Ayrıca Başar Otel ve Bozbağ 
Otel’i alarak Hilton benzeri otel 
yapmaya çalışmasına başladı. 

Karadeniz Bölgesi’ndeki 
limanlardan Samsun, Trabzon 
ve Rize’de ‘Serbest Bölge’ var. 
Giresun’da niye yok.? Rize şu 
anda lojistik destek yapıyor. Sam-
sun ve Trabzon’da lojistik destek 
var. Giresun’da niye yok.? Niye 
dillendirilmiyor? Bu siyasilerin 
görevi ne? Her şey sivil toplum 
kuruluşlarından beklenmez. Sivil 
toplum kuruluşları Giresun’da 
layıkıyla görevini yapıyor. Özel-

likle Esnaf Odaları Birliği görevini 
yapıyor. Hizmet bir meziyet işidir. 
O koltukları doldurabilirsiniz ama 
koltuklarda liyakat çok önemli-
dir. Çalışma, azim ve proje çok 
önemli.”

Hilal Mutlu KARAİBRAHİM: 
“Giresun Adası’nın turizme ka-
zandırılması anlamında teleferik 
de dahil öneriler getiriliyor ve 
tartışılıyor. Giresun Sanayici ve 
İşadamları Derneği (GİSİAD) 
Başkanı Sayın Aykut Gezmiş, 
açıklamasında; ‘Teleferik, Ada’ya 
yılda en az 1 milyon turist çeker’ 
dedi. Ada ile ilgili olarak sizin 
görüşünüz nedir?”

Ali KARA: “Aykut Bey doğru 
söylüyor. Giresun Adası başka bir 
ilde olsaydı 40 bin metre karelik 
yaşanabilir alanı olan bu Ada’ya 
neler yapmazlardı. Trabzon suni 
ada yapmak için teşebbüse geçti. 
2 milyar Dolar’lık bir yatırımla 2 
tane 5 yıldızlı otel yapabilecek 
bir proje geliştirildi. Giresun’da 
Allah’ın bahşetmiş olduğu Ada’ya 
bakıyoruz; Ada, Giresun’a ba-
kıyor. İki arada belenit taşı var. 
İstavrit ve kalkan balığı burada 
bulunur diyoruz.”

Hilal Mutlu KARAİBRAHİM: 
“Giresun’un kurtuluşu turizmdedir 
diyoruz. Yayla turizmi diyoruz. 
Havalimanı avantajını da göz 
önüne alırsak yatırımcıların yönü-
nü Giresun’a çevirmek için neler 
yapılmalı?”

Ali KARA: “Yaylalarımız ile 
ilgili birinci engel şu. Turizm 
Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile yetki tartışması 
aşılamıyor. İkincisi yaylalarımız-
da planlı ve plansız alanlar diye 
iki bölüm var. Nereler mezra, 
nereler yaylak alanları, nereler 
yerleşim alanı olduğunu belir-

leyecek kadastro çalışmaları 
neticelenmesi gerekir. İmar planı 
yapılması gereken yerlerde 
imarın açılması gerekir. Üçün-
cüsü yayla yollarının ulaşımları 
artık turizm hizmetine sunulur 
hale gelmesi lazım. Bu üç ana 
unsuru tamamlamadan turizm-
den bahsedemeyiz. Adamlar 
keçi yolu gibi yollardan geçerse 
bir defa gelir. Bugünkü mo-
dern arabaları o kasisli yollara 
vurmazlar. Bizim bu sorunlarımız 
çözülmeden turizmden bahset-
mek havanda su dövmekle eş 
değerdir. Yıllarca Köy Hizmet-
leri’nde idarecilik yaptım. Köy 
Hizmetleri çalışmaları grup yol 
hizmetlerine dönüştü. Köy yolları 
ünite yollarına dönüştü. Birleşik 
köy yollarına dönüştü. Dereli 
yolu, grup yoluna dönüştü. Çok 
önemli bir kriteri dile getirmek is-
tiyorum. İyileştirilmiş yol çalışma-
sı bundan 50 sene önceye gider. 
80’li yıllarda bu İyileştirme prog-
ramları vardı. Artık 2023’deyiz. 
Duble yol, gidiş gelişli ayrık yol, 
yani bölünmüş yol. Bölünmüş 
yol, bugün turizmin ve ticaretin 
can damarıdır. Bölünmüş yol 
olmayan yerlerde ticaretten ve 
turizminden bahsedemezsiniz. 
Giresun - Dereli yolu 20 yıldır 
bitirilemedi. 28 km yolu biz 30 
yıldır bitiremedikse, çok sağlıklı 
düşünemiyoruz demektir. Veya 
kaderimize razıyız demektir. He-
defi, ufku ve heyecanı olmayan 
insanların gerek iktidar, gerek 
ana muhalefet, gerek muhalefet 
yönetiminde olmaması gerekir.”

Haberin detaylarına Hilal’in 
Penceresinden Youtube sayfasın-
dan ulaşabilirsiniz.

Haber: Fatma 
Bulduk Uğurlu 

İl Müftü Yardımcısı Fatih Sa-
rıgül, provokatif eylemin tüm 
dünya Müslümanlarını rencide 
ettiğini belirtti.    

İsveç’te Türkiye’nin Sto-
ckholm Büyükelçiliği önünde 
Kur’an-ı Kerim yakılmasına 
tepki göstermek amacıyla yurt 
genelindeki 90 bin camide sa-
bah namazı vaktinde Kur’an-ı 
Kerim okundu, dua edildi. 

Giresun İl Müftülüğünce, 
Türkiye’nin Stockholm Büyü-
kelçiliği önünde İsveç makam-
larının izniyle Kur’an-ı Kerim’i 
yakılmasına tepki göstermek 
amacıyla kınama programı 
gerçekleştirildi.   

Danimarka’da Müslümanla-
ra ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik 
eylemleriyle tanınan ırkçı Sıkı 
Yön Partisi’nin lideri Rasmus 
Paludan’ın provokatif eylemini 
kınamak için tüm yurtta olduğu 
gibi Hacı Miktat Camii’nde de 
Sabah Namazı Buluşması ve 
Kur’an-ı Kerim Tilaveti progra-
mı düzenlendi.   

Programda konuşan İl 

Müftü Yardımcısı Fatih Sarıgül, 
İsveç’teki Türkiye Büyükelçiliği 
önünde Kur’an-ı Kerim’in ‘ifade 
özgürlüğü’ bahanesine sığına-
rak yakılmasının kabul edile-
mez çirkin bir eylem olduğunu 
vurguladı.      

Kur’an-ı Kerim’e sahip 
çıkmanın Müslümanların ortak 
görevi olduğunu ifade eden 
Müftü Yardımcısı Sarıgül, 
“Yaşlısı-genci, kadını-erke-
ği herkes Kur’an-ı Kerim’i 
öğrenmeli, öğretmeli, okumalı 

ve anlamalıdır. Biz Kur’an-ı 
Kerim’e ne kadar çok sarılır-
sak, Kur’an da bizi elimizden 
tutup daha çok yüceltir. Yüce 
Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’i 
önemli bir mesaj, gönüllere bir 
şifa, inananları dosdoğru yola 
ileten bir hidayet rehberi ve bir 
rahmet olarak indirdi. Bu hadi-
se Kur’an’a sarılmamız için bir 
vesile olsun.” dedi.  

Provokatif eylemin “bir 
nefret suçu” olduğu belirten 
Sarıgül, “İstiklal Şairi Mehmet 

Akif Ersoy’un ‘Medeniyet de-
diğin tek dişi kalmış canavar’ 
ifadelerinin hakikati bir kez 
daha belgelenmiş oldu. Batı 
medeniyetinin üzerine kuruldu-
ğu değerlerle, bizim değerle-
rimizin ne kadar farklı olduğu 
bir kez daha ortaya çıktı. Bunu 
unutmamamız, çocuklarımıza 
hatırlatmamız lazım. Kâinatın 
kitabını yakanlar emin olun 
kâinatı da yakacak zihniyete 
sahiptirler. Şehirleri bomba-
layarak binlerce insanı öldür-
mekten çekinmeyenler, kâinatı 
da yakabilirler. Ama Müslüman 
asla böyle bir şey yapmaz. 
Başkalarının kutsal değerlerini 
diline dolamaz. Çünkü Müslü-
man Hz. Muhammed’in (s.as.) 
ümmetidir. Onun bakış açısı 
ve zihniyeti farklıdır. Onun kal-
bi de dili de bir sevgi tezahürü-
dür.” diye konuştu.  

Program Kur’an-ı Kerim 
tilavetinin ardından yapılan 
tesbihat ve dua ile tamamlan-
dı. Program sonunda vatan-
daşlara ikramda bulunuldu.

Çirkin eylem yurt genelinde kınandı
“Kainatın kitabını yakan, kainatı da yakar”

‘Kavşak Akıllandı 
Muhalefet Akıllanmadı’

AK Parti Giresun İl 
Başkan Yardımcısı 

Ekrem Civelekoğlu, Gire-
sun-Çaldağ-İnişdibi Yolu ile 
Teyyaredüzü Mahallesi’n-
deki akış için şehir içi kara-
yoluna yapılan Giresun’un 
ilk akıllı trafik sistemi olan 
modern dönel kavşağı üze-
rinden siyaset yapan CHP 
Giresun İl Başkanı Gültekin 
Uzunalioğlu’na cevap verdi.

Civelekoğlu, yaptığı 
açıklamada, “Merdiven 
boyayıp hizmet ve proje 
diye övünen, davul zurna-
larla heykel ve anlamsız 

şekilleri vatandaşın hiz-
metine sunan siyasi bir 
zihniyetin çıkıp ülkemizde 
ve dünyada birçok ilde var 
olan, bilimsel çalışmalarla 
etüt edilmiş, karayolları 
mühendislerinin titiz ça-
lışmaları ile yapılmış akıllı 
dönel kavşağa takılmaları 
maalesef komedidir. Tabi 
bu akıllı kavşaklar sizin an-
layacağınız konular değil. 
Daha içeriğini ve kullanım 
amacını bile bilmeden, bu 
hizmeti eleştirmek de ma-
alesef sizlerin en iyi bildiği 
iş.” şeklinde konuştu.
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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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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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Bugün Recep ayının 01’i…
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Recep 1444…
*
Rahmet mevsiminin ha-

bercisi; Mübarek Üç ayların 
birincisi, Ramazan’ın Müjdeci-
si bir Recep Ayını daha idrak 
etmenin sevincini yaşıyoruz, 
elhamdülillah!

*
Recep ekme, Şaban 

sulama, Ramazan derleyip 
toplama (hasat) ayıdır…

Recep ve Şaban; Rahmet, 
bereket ve mağfiret ayı 11 
ayın sultanı Ramazan-ı Şerife 
hazırlık aylarıdır.

‼ Recep ve Şaban ayında 
idrak edeceğimiz Regaip, Mi-
raç ve Berat geceleri; Rama-
zan-ı Şerifin ikaz levhalarıdır.

*
Müminler olarak bizleri 

RECEP ayına kavuşturan, 
yaptıklarımızın ve yapmamız 
gerektiği halde yapmadıkları-
mızın hesabını vereceğimiz, 
öldükten sonra bizi dirilten ve 
dönüş kendisine olan Yüce 
Rabbimize sonsuz hamd-ü 
senalar olsun… 

Bizler İslâm fıtratı, ih-
lâs sözü, Peygamberimiz 
Muhammed (S.A.V)’in dini, 
İbrâhim Aleyhisselâm’ın milleti 
üzere RECEP ayına kavuş-
tuk.

Salâtü selâm, Tahiyyat-ü 
ikram ve her türlü ihtiram iki 
cihan serveri Peygamberimiz 
Rasul-i Ekrem Hz. Muham-

med Mustafa Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem Efendimize, 
O’nun Ehl-i Beyt’ine, Ezvâc-ı 
Tâhirât’ına, Âl ve Ashâbına, 
Etbâına ve onların nûrlu ve 
onurlu yollarını yol edinme 
gayretinde olanlara olsun…

*
Yâ Tevvâb! Ey tevbeleri 

kabul edip, günahları bağış-
layan!.. Yâ Gafûr! Ey affı ve 
mağfireti bol olan Allah’ım! 
Mübarek Recep ve Şa’bân 
aylarını bizlere (ülkemizde 
ve dünyada yaşayan bütün 
Müslüman kardeşlerimize) 
mübarek kıl (bereketli aylar 
haline getir) ve Ramazân 
ayına bereketle, huzurla ve 
sükunla kavuşmayı bizlere 
nasip eyle!.. Bu mübarek gün, 
gece ve aylarda yapacağımız 
ibadet, dua ve niyazlarımızı 
kabul eyle!.. Ümmet-i Muham-
med’e rahmetinle muamele 
eyle! Ümmet-i Muhammed’i 
cehalet ve bilumum (tefrika, 
fitne, salgın vs.) hastalıklar-
dan muhafaza eyle!..

*
Receb ayına Rasulullah 

aleyhisselam Efendimizin 
“Allahümme bârik lenâ fî 
Recebe ve Şa’ban. Ve bel-
liğnâ Ramazân.” (Allah’ım, 
Receb ve Şa’bân aylarını 
bize mübarek kıl (bereketli 
aylar haline getir) ve bizi 
Ramazân’a kavuştur) dua-
sıyla giriyoruz.

Vesselam…

Başer Ve Tatlı’dan Önemli Tespitler
AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Ocak Ayı Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Toplantıda konuşan AK Parti 
Merkez İlçe Başkanı Mehmet 
Başer de, “Tüm teşkilatlarımız-
la omuz omuza 2023 seçim-
lerine şimdiden hazırız. Hem 
yerelde hem genelde gece 
gündüz çalışıyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde 
ülkemizi dünyanın en güçlü 
devletlerinden biri yapmak için, 

halkımıza daha fazla hizmet 
edebilmek için tüm gücümüzle 
sahadayız. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın ülkemiz ve milleti-
miz için canını ortaya koyduğu 
davasına destek olan, mesai 
harcayan, uzaktan ve yakın-
dan bugün bu toplantımıza 
iştirak eden herkese teşekkür 
ediyorum. Durmak yok yola 
devam” dedi.

GİRESUN (AA) - ATAKAN 
ÇITLAK - Türk fındığı, Giresun 
Ticaret Borsasınca hazırlanan 
Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenme-
si (UR-GE) projesi çerçevesin-
de hedef pazarlar arasındaki 
15 ülkede tanıtılacak.

Borsa Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hamza Bölük, AA muha-
birine, Türkiye’nin dünyanın 
en önemli fındık üreticisi ve 
ihracatçısı olduğunu söyledi.

Ülkenin bu konumunun 
korunması ve daha da geliş-
tirilmesi gerektiğini vurgula-
yan Bölük, borsa olarak bu 
kapsamda çeşitli çalışmalar 
yürüttüklerini aktardı.

Bölük, Türkiye’nin fındık 
ihracatının artırılması ama-
cıyla hazırladıkları UR-GE 
projesinin Ticaret Bakanlığınca 
desteklendiğini ifade etti.

Fındıkta yeni pazar bul-
manın önemine işaret eden 
Bölük, “Fındık ticareti yapan, 
fındıkla iştigal eden herkes, 
‘Fındığı daha fazla nerede ve 

ne şekilde değerlendirebiliriz?’ 
diye kafa yoruyor. Biz de bu 
yönde çalışmalar yürütüyoruz, 
yeni pazarların peşinde koşu-
yoruz.” dedi.

Bölük, hazırladıkları proje 
ile fındığın en az satıldı-
ğı, satılma potansiyeli olan 
ülkeleri tespit ederek tanıtım 
yapmayı amaçladıklarına dik-
kati çekerek, “Çin, önemli bir 

pazar ve her geçen yıl ihracat 
miktarı artıyor. Hindistan da 
nüfusu bakımından ciddi bir 
pazar. Meksika, Brezilya, daha 
da ihracatımızın artabileceği 
Rusya gibi ülkelerdeki fındık 
ve çikolata sanayi firmalarıyla 
irtibata geçeceğiz. Buralara 
gidecek ve fındığı anlatacak, 
tanıtacağız.” diye konuştu.

“Katma değeri yüksek 

ürünler ortaya çıkarmak için 
projeler planlıyoruz”

Türk fındığının tanıtımı-
na yönelik İngiltere, Fransa, 
Avustralya, Brezilya, ABD, Ka-
nada, Çin, Almanya, Hollanda, 
Belçika, Meksika, Japonya, 
Çin, Hindistan ve Rusya’da 
çeşitli faaliyetler gerçekleşti-
receklerinin altını çizen Bölük, 
şunları kaydetti:

“Özellikle katma değeri yük-
sek ürünler ortaya çıkarmak 
için projeler planlıyoruz. Yeni 
pazarlar peşinde koşarken 
yapmamız gereken başka bir 
şey daha var. ‘Fındığı, sıkıştı-
ğı çikolata sanayisinin dışına 
çıkarıp başka sektörlerde de 
kullanabilir miyiz?’ diye kafa 
yormamız da gerekiyor. Fındı-
ğın yeni sektörlerde de kullanı-
mını sağlamayız. Bu yönde de 
çalışmalarımız mevcut.”

Bölük, ihtisas alanı fındık 
olan Giresun Üniversitesi 
ile başta araştırmalar olmak 
üzere ortak projeler yürütecek-
lerini sözlerine ekledi.

Türk fındığı yeni pazar bulmak 
için 15 ülkede tanıtılacak

Aldığımız bilgilerde Giresun 
İl Özel İdaresi, özellikle turizm 
potansiyeli fazla olan yaylaları-
mız başta olmak üzere grup ve 
köy yolları üzerinde bulunan, 
eskiyen, kimliği belirsiz kişi ya 
da kişiler tarafından yerinden 
sökülen yön tabelalarını yeni-
ledi. İl Özel İdaresi, Giresun 
merkez Camili, Erimez ve 
Kulakkaya grup yolu üzerinde 
70 adet “hız uyarı”, “tehlikeli 
viraj” ve “dikkat buzlanma var” 
yön levhalarını yol güzergahın-
da daha önceden belirlenen 
noktalarına yerleştirdi. 

Giresun İl Özel İdaresi, 
Bulancak ilçesi sorumluluk 
bölgesinde yol ağında bulu-
nan  “daralan yol”, “azami hız”, 
“heyelanlı saha”, “virajlı yol” ve 
“uyarı” tabelalarıyla beraber 
toplam 190 adet yön levhasını 
yenileriyle değiştirdi. Dereli 

bölgesinde de aynı çalışmaları 
yapan İl Özel İdaresi özellikle 
Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş 
yolları üzerinde bulunması 
gereken “dikkat gizli buzlanma 
var” tabelalarını uygun bulu-
nan noktalara koydu. İl Özel 
İdaresi, Görele ilçemizde ih-
tiyaç duyulan “dikkat kaygan 
zemin” tabelalarını yenile-
riyle değiştirirken, Yağlıdere 
ilçemizde “soldan daralan 
yol”, “mecburi yön”, “azami 
hız”, “onarım yaklaşım, “he-
yelanlı saha” ve “taş düşe-
bilir” levhalarını da yeniledi. 
Espiye ve Keşap ilçemizde 
ise “heyelanlı saha”, “taş 
düşebilir” ve “uyarı levhaları” 
yenileriyle değiştirilmiş oldu-
ğu verilen bilgiler arasında.

Edindiğimiz bilgilerde ise 
Giresun İl Özel İdaresi, tüm 
kamu kurum kuruluşlarına 
örnek olacak bir çalışmayla; 
ekonomik ömrünü tamam-
lamış, yıpranmış, eskimiş 
ve artık işlevini kaybetmiş 
olan tüm uyarı levhalarını 
Ülper şantiyesinde bakımını, 
onarımını yaparak yenilediği 
ve bunun için büyük bir ta-

sarruf örneği gösterdiği ve de 
imkanlar ölçüsünde bu çalış-
maları devam ettireceğinin altı 
çizildi. Yetkililer vatandaşları 
uyararak yön levhalarına zarar 
vermemeleri konusunda uya-

rıda bulunarak “Bunlar trafikte 
seyrüseferin kazasız ve daha 
rahat bir ortamda, yapılması 
için takılmıştır. Trafik yön lev-
halarına uyalım, uymayanları 
uyaralım” dediler.

İl Özel İdaresi 370 Adet Yön Levhasını Değiştirdi
Giresun İl Özel İdaresi, önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Özel İdarenin sorum-

luluk alanında bulunan yaklaşık 370 yönlendirme tabelaları yenileriyle değiştirildi

İl Müftülüğüne bağlı 15 
Temmuz Çıtlakkale 4-6 

Yaş Kur’an Kursu öğrenci-
leri, Kur’an-ı Kerim’e geç-
menin sevincini yaşadı.

Giresun İl Müftülüğüne 
bağlı 15 Temmuz Çıtlak-
kale 4-6 Yaş Grubu Kur’an 
Kursu’nda eğitim gören 
ve Kur’an öğrenen öğren-
ciler için “Kur’an-ı Kerim 
Okumaya Geçiş Merasimi” 
düzenlendi.

Programa katılarak 
öğrencilerin sevincine ortak 
olan İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, “Kardeşlerim! 
Buralar insan yetiştirme 
yerleridir. Toplumun muh-
taç olduğu erdemli, faziletli 

insanlarının yetiştirildiği 
yerlerdir. Bu çocuklardan 
terör olmaz, terörist olmaz. 
Bir babanın, bir anne-
nin geride bırakacağı en 
değerli mirası; alnı secdeli, 
ağzı dualı bir evlattır. Elele 
vererek buraların sayılarını 
artırmalıyız. Buraların sayı-
sı artarsa biliniz ki sokağın 
yaramazları azalacaktır. Bu 
vesile bir kere daha siz de-
ğerli velilerimiz başta olmak 
üzere bu güzel müessese-
leri yaşatan Giresunlu kar-
deşlerime candan teşekkür 
ediyorum.” dedi.

İl Müftüsü Topcan prog-
ram sonunda öğrencilere 
çeşitli hediyeler takdim ede-

rek, etkinlikle-
re eşlik etti.

Programa 
Kur’an kursu 
öğreticileri, 
din görevlileri, 
öğrenciler 
ve veliler         
katıldı.

Kur’an kurslarında 
Kur’an’ı Kerim okumaya 

geçiş merasimi



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

423 Ocak 
2023 Pazartesi www.giresungundem.com

23 ocak 2023 basin ilan

ASFALT YAMASI SATIN ALINACAKTIR
GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01769092)

Soğuk (Hazır) Asfalt Yaması Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/60055
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : HACIMIKTAT MAH. TABAKLAR SOK. NO:1 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 0 454 444 40 28 - 0 454 210 28 24
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Soğuk (Hazır) Asfalt Yaması Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 500 ton Soğuk (Hazır) Asfalt Yaması Mal Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)  Yapılacağı/teslim  edileceği  yer  :  Şehrimizin  muhtelif  yerlerinde,  aşınmış  asfalt  yolların 
onarılmasında kullanılmak üzere alınacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi mücbir sebepler hariç 210 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasın müteakip başlayacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.02.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hacımiktat Mah. Tabaklar Sok. 
No:1 Giresun Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:6 İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.  Tüzel  kişilerde;  isteklilerin  yönetimindeki  görevliler  ile  ilgisine  göre,  ortaklar  ve  ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına  ilişkin bilgiler  idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 
veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge 
faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin 
yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler 
ile tevsik edilir.
a) Aday ve istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen 
kapasite raporu
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen 
imalat yeterlilik belgesi
ç) Adaylar veya  isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan  teklif ettiği mallara  ilişkin 
yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
d) Adayın  veya  isteklinin  alım  konusu malı  ürettiğine  ilişkin  olarak  ilgili mevzuat  uyarınca  yetkili 
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.  İhaleye  sadece  yerli  istekliler  katılabilecek  olup  yerli  malı  teklif  eden  yerli  istekliye  ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı  sonucu  bulunan  toplam  bedel  üzerinden  teklif  birim  fiyat  şeklinde  verilecektir.  İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Giresun Belediyesi ilklere 
imza atmaya devam ediyor. 
Her zaman gençlere yöne-
lik çalışmalara imza atarak 
imkanlarını seferber eden 
Giresun Belediyesi bu kez de 
Gençlik Açık Ofisi kuruyor.

Debboy mevkiinde bu-
lunan belediye eski hizmet 
binasına projelendirilen 1 
milyon TL’yi aşkın yatırımın 
hizmete girmesi için son 
hazırlıklar yapılıyor.

Kısa zamanda açılışının 
yapılması planlanan Gençlik 
Açık Ofisinde 520 m2 kapalı 
alan içerisinde, gençlerin kul-
lanımına sunulacak toplantı 
odası, 4 adet açık ofis, bilgi-
sayar laboratuvarı ve canlı 
yayın stüdyosu yer alırken, 
bilgisayar laboratuvarında 2 
adet 3 Boyutlu yazıcı, 1 adet 
3 Boyutlu tarayıcı bulunuyor.

Gençlik Açık Ofisi genç-
lerin günümüz teknolojisiyle 
buluşacağı, gelişimlerine 
katkı sağlayabilecekleri, 

nitelikli vakit geçirebilecekleri 
bir merkez olacak. Teknolojik 
imkanlardan faydalanmanın 
yanı sıra gençlerin sosyalleş-
melerine, ilgi alanlarına giren 
konularda birbirleriyle fikir 
alışverişi yapmalarına, birlik-
te çalışma ve ekip ruhu gibi 
kavramlarla tanışmalarına 
da imkan verecek. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerine erişimi 
kolaylaştırarak araştırma ve 
tez yazımı gibi konularda 
gerekli teknik desteği sağ-
layacak. Gençlerin ihtiyaç 
duyduğu bilimsel ve kültürel 
eğitimlerle donanımlarını 
arttırmalarına katkı yapacak. 
Bu eğitimler kişisel gelişimle 
birlikte mesleki gelişimi de 
artıracaktır.  

Cumhurbaşkanlığı nezdin-
de AK Parti Yerel Yönetimler 
Başkanlığından “Gençlik 
Açık Ofisi” projesiyle “Genç 
Belediye” ödülü alan Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, gençler için proje 

üretmeye devam edecekle-
rini belirterek: “Üreten, dü-
şünen, analiz eden, bununla 
birlikte değerleriyle geleceğe 
güçlü bir şekilde yürüyen 
gençlik en büyük idealimizdir. 
Gençlerimizin her biri ortaya 
koydukları fikirler ve proje-
lerle tüm insanlık için birer 
umuttur. Bizler gençlerimi-
zin her daim yanlarındayız, 
yanlarında olmaya da devam 
edeceğiz. Kapımız, gönlü-
müz her zaman gençlerimize 
açık. Hayata geçireceğimiz 
bu ofisin sahibi gençlerimiz 
olacaktır. Gençlerimize son 
teknolojik imkanları sunaca-
ğımız projemize destekleri 
için Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’a ve 
emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. Giresunlu 
gençlerimizin çağın önünde 
yer alması için gece gündüz 
çalışmaya devam ediyoruz. 
Şimdiden gençlerimize hayır-
lı olsun” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN PROJE ÖDÜLÜ ALAN “GENÇLİK AÇIK OFİSİ” YAKINDA AÇILIYOR

Giresun Belediyesi 520 Metrekarelik Alanı Gençler İçin Hazırlıyor

Giresun İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünce 

yürütülen, Doğu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı (DOKAP) tarafından 
finanse edilen yerel bir proje 
kapsamında; bölgede yetişti-
rilen yöresel ürünlerin değer-
lendirilmesi ve bu ürünlerin 
katma değerlerinin arttırılması 
amacıyla Merkez, Kayadibi 
Mahallesinde faaliyet gösteren 
S.S. Ortakbahçe Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Koope-
ratifimize yöresel ürünlerin 
işlenmesine yönelik olarak alet 
makine ve ekipman desteğinde 
bulundu.

Bu kapsamda kooperatife 1 
adet fındık boylama makinesi, 
1 adet fındık kırma makinesi ve 
1 adet de fındık unu yapımı için 
öğütücü makine desteği verildi. 
Bu makine-ekipmanların % 70’i 
proje kaynaklarından geriye 
kalan % 30 u ise Kooperatifler 
tarafından katkı payı bedeli 
olarak finanse edilmiştir.  

Kooperatif Başkanı Han-
dan Aktan, İl Tarım ve Orman 
Müdürü Dr. Muhammet Angın, 
İl Müdürü Yardımcısı Adnan 
Temur ve proje ekibinin katı-
lımıyla gerçekleşen toplantı-
da; “Coğrafi işaretli ürünlerin 
Türkiye ve Dünyadaki pazaryeri 
olan Endemigo.com ile anlaş-
ma yaptıklarını ve  Giresun iline 
özgü coğrafi işaretli ürünleri 
kullanarak ürettikleri geleneksel 
gıdaları bundan sonra e-Tica-
ret ortamında da pazarlamayı 
hedeflediklerini” belirtti ve 
kendilerine verdikleri destek 
için İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğüne ve proje yürütücülerine 

teşekkür etti.
İl Müdürü Angın ise “Mü-

dürlüğümüz, çalışmaların her 
aşamasında kadın üreticilerimi-
zin yanında olmuş ve yapılan 
çalışmaların olumlu meyveleri 
alınmaya başlanmıştır. Yü-
rütmekte olduğumuz projede; 
Giresun İlimizde coğrafi işaretli 
ürünlerin artırılması, yöresel 
ürünlerin marka haline getirile-
rek katma değer kazandırılması 
ve çalışmaların bir rol model 
olarak örnek teşkil etmesi 
amaçlanmıştır” dedi ve destek-
lerinin artarak devam edeceğini 
ifade etti.

Haber: Osman Yılmaz

Kadın Kooperatifçiliği Tam Gaz

Giresun Sağlık Platformu 
olarak sivil toplum hayatına baş-
layan oluşum geçtiğimiz günler-
de yasal bir yapıya kavuşarak 
İstanbul Ataşehir’de Giresunlu 
Hekimler ve Sağlık Çalışanları 
Derneği adı altında faaliyetine 
başladı.

Memleket sevdası ile bir 
araya gelen “Giresun Sağlık 
Platformu” adı altında toplanan 
doktor, hemşire ve sağlık çalı-
şanları Doç. Dr. Sabahattin Des-
tek ve sağlık Danışmanı Ahmet 
Gedik öncülüğünde birçok bölge 
toplantıları yaparak dayanışma 
ve kaynaşma adına sosyal 
faaliyetlere imza attı. İstanbul’da 
değişik bölgelerinde yapılan 
kahvaltı etkinliklerinde yüzlerce 
hekim ve sağlık çalışanlarına 
ulaşıldı.

Başkan Sabahattin Destek 
ve sağlık danışmanı Ahmet 
Gedik ile sağlık ekibi İstanbul 
ve çevresindeki sağlık camia-
sına ulaşarak kaynaşmanın da 
mimarı oldular. Bu birlikteliği 
artırmak ve daha güçlü olmak 
adına STK halkası resmileştirile-
rek bir dernek kuruldu.

Memleket Sevdalısı 
Sağlıkçılar 

Hemen her ay İstanbul 
Avrupa ve Anadolu yakasında 
kahvaltı organizasyonunda bir 
araya gelerek etkili kaynaşma 
ile moral motivasyonların artma-
sına vesile olan ve içinde müzik, 
şiir, folklar gibi sosyo-kültürel 
etkinliklerde yer veren dernek 
üyeleri her buluşmada üye sa-
yısını artırarak ilerlemekte olup 
sağlık çalışanlarına bir birlerini 

tanıma imkânı sağlamaktadır.
Memleket sevdalısı sağlık-

çıların oluşturduğu Derneğin 
kurucusu Doç. Dr. Sabahattin 
Destek sosyal Medyada yaptığı 
açıklamada şu ifadelere yer 
verdi. “Giresunlu Hekimler ve 
Sağlık Çalışanları Derneğimiz 
(GİSAD) kuruldu. Birlikte yol 
aldığımız Giresunlu sağlık 
çalışanı arkadaşlarımıza çok 
teşekkür ediyorum. Yakında ge-
nel kurul duyurusu yapacağız. 
E -devlet üzerinden Giresunlu 
hekim ve sağlık çalışanlarımız 
üyelik talebi yapabilirler.

Giresun’umuz için, Türki-
ye’miz için hayırlı başarılı olsun, 
hayırlara vesile olsun. Allah 
utandırmasın, Mevla yardımcı-
mız olsun.” dedi. 

Haber: Sadi Toygar 

Giresunlu Hekimler ve Sağlık 
Çalışanları Derneği (GİSAD) Kuruldu



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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ASFALT YAMASI SATIN ALINACAKTIR
GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01769092)

Soğuk (Hazır) Asfalt Yaması Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/60055
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : HACIMIKTAT MAH. TABAKLAR SOK. NO:1 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 0 454 444 40 28 - 0 454 210 28 24
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Soğuk (Hazır) Asfalt Yaması Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 500 ton Soğuk (Hazır) Asfalt Yaması Mal Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)  Yapılacağı/teslim  edileceği  yer  :  Şehrimizin  muhtelif  yerlerinde,  aşınmış  asfalt  yolların 
onarılmasında kullanılmak üzere alınacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi mücbir sebepler hariç 210 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasın müteakip başlayacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.02.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hacımiktat Mah. Tabaklar Sok. 
No:1 Giresun Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:6 İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.  Tüzel  kişilerde;  isteklilerin  yönetimindeki  görevliler  ile  ilgisine  göre,  ortaklar  ve  ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına  ilişkin bilgiler  idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 
veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge 
faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin 
yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler 
ile tevsik edilir.
a) Aday ve istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen 
kapasite raporu
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen 
imalat yeterlilik belgesi
ç) Adaylar veya  isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan  teklif ettiği mallara  ilişkin 
yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
d) Adayın  veya  isteklinin  alım  konusu malı  ürettiğine  ilişkin  olarak  ilgili mevzuat  uyarınca  yetkili 
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.  İhaleye  sadece  yerli  istekliler  katılabilecek  olup  yerli  malı  teklif  eden  yerli  istekliye  ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı  sonucu  bulunan  toplam  bedel  üzerinden  teklif  birim  fiyat  şeklinde  verilecektir.  İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Giresun Belediyesi ilklere 
imza atmaya devam ediyor. 
Her zaman gençlere yöne-
lik çalışmalara imza atarak 
imkanlarını seferber eden 
Giresun Belediyesi bu kez de 
Gençlik Açık Ofisi kuruyor.

Debboy mevkiinde bu-
lunan belediye eski hizmet 
binasına projelendirilen 1 
milyon TL’yi aşkın yatırımın 
hizmete girmesi için son 
hazırlıklar yapılıyor.

Kısa zamanda açılışının 
yapılması planlanan Gençlik 
Açık Ofisinde 520 m2 kapalı 
alan içerisinde, gençlerin kul-
lanımına sunulacak toplantı 
odası, 4 adet açık ofis, bilgi-
sayar laboratuvarı ve canlı 
yayın stüdyosu yer alırken, 
bilgisayar laboratuvarında 2 
adet 3 Boyutlu yazıcı, 1 adet 
3 Boyutlu tarayıcı bulunuyor.

Gençlik Açık Ofisi genç-
lerin günümüz teknolojisiyle 
buluşacağı, gelişimlerine 
katkı sağlayabilecekleri, 

nitelikli vakit geçirebilecekleri 
bir merkez olacak. Teknolojik 
imkanlardan faydalanmanın 
yanı sıra gençlerin sosyalleş-
melerine, ilgi alanlarına giren 
konularda birbirleriyle fikir 
alışverişi yapmalarına, birlik-
te çalışma ve ekip ruhu gibi 
kavramlarla tanışmalarına 
da imkan verecek. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerine erişimi 
kolaylaştırarak araştırma ve 
tez yazımı gibi konularda 
gerekli teknik desteği sağ-
layacak. Gençlerin ihtiyaç 
duyduğu bilimsel ve kültürel 
eğitimlerle donanımlarını 
arttırmalarına katkı yapacak. 
Bu eğitimler kişisel gelişimle 
birlikte mesleki gelişimi de 
artıracaktır.  

Cumhurbaşkanlığı nezdin-
de AK Parti Yerel Yönetimler 
Başkanlığından “Gençlik 
Açık Ofisi” projesiyle “Genç 
Belediye” ödülü alan Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, gençler için proje 

üretmeye devam edecekle-
rini belirterek: “Üreten, dü-
şünen, analiz eden, bununla 
birlikte değerleriyle geleceğe 
güçlü bir şekilde yürüyen 
gençlik en büyük idealimizdir. 
Gençlerimizin her biri ortaya 
koydukları fikirler ve proje-
lerle tüm insanlık için birer 
umuttur. Bizler gençlerimi-
zin her daim yanlarındayız, 
yanlarında olmaya da devam 
edeceğiz. Kapımız, gönlü-
müz her zaman gençlerimize 
açık. Hayata geçireceğimiz 
bu ofisin sahibi gençlerimiz 
olacaktır. Gençlerimize son 
teknolojik imkanları sunaca-
ğımız projemize destekleri 
için Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’a ve 
emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. Giresunlu 
gençlerimizin çağın önünde 
yer alması için gece gündüz 
çalışmaya devam ediyoruz. 
Şimdiden gençlerimize hayır-
lı olsun” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN PROJE ÖDÜLÜ ALAN “GENÇLİK AÇIK OFİSİ” YAKINDA AÇILIYOR

Giresun Belediyesi 520 Metrekarelik Alanı Gençler İçin Hazırlıyor

Giresun İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünce 

yürütülen, Doğu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı (DOKAP) tarafından 
finanse edilen yerel bir proje 
kapsamında; bölgede yetişti-
rilen yöresel ürünlerin değer-
lendirilmesi ve bu ürünlerin 
katma değerlerinin arttırılması 
amacıyla Merkez, Kayadibi 
Mahallesinde faaliyet gösteren 
S.S. Ortakbahçe Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Koope-
ratifimize yöresel ürünlerin 
işlenmesine yönelik olarak alet 
makine ve ekipman desteğinde 
bulundu.

Bu kapsamda kooperatife 1 
adet fındık boylama makinesi, 
1 adet fındık kırma makinesi ve 
1 adet de fındık unu yapımı için 
öğütücü makine desteği verildi. 
Bu makine-ekipmanların % 70’i 
proje kaynaklarından geriye 
kalan % 30 u ise Kooperatifler 
tarafından katkı payı bedeli 
olarak finanse edilmiştir.  

Kooperatif Başkanı Han-
dan Aktan, İl Tarım ve Orman 
Müdürü Dr. Muhammet Angın, 
İl Müdürü Yardımcısı Adnan 
Temur ve proje ekibinin katı-
lımıyla gerçekleşen toplantı-
da; “Coğrafi işaretli ürünlerin 
Türkiye ve Dünyadaki pazaryeri 
olan Endemigo.com ile anlaş-
ma yaptıklarını ve  Giresun iline 
özgü coğrafi işaretli ürünleri 
kullanarak ürettikleri geleneksel 
gıdaları bundan sonra e-Tica-
ret ortamında da pazarlamayı 
hedeflediklerini” belirtti ve 
kendilerine verdikleri destek 
için İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğüne ve proje yürütücülerine 

teşekkür etti.
İl Müdürü Angın ise “Mü-

dürlüğümüz, çalışmaların her 
aşamasında kadın üreticilerimi-
zin yanında olmuş ve yapılan 
çalışmaların olumlu meyveleri 
alınmaya başlanmıştır. Yü-
rütmekte olduğumuz projede; 
Giresun İlimizde coğrafi işaretli 
ürünlerin artırılması, yöresel 
ürünlerin marka haline getirile-
rek katma değer kazandırılması 
ve çalışmaların bir rol model 
olarak örnek teşkil etmesi 
amaçlanmıştır” dedi ve destek-
lerinin artarak devam edeceğini 
ifade etti.

Haber: Osman Yılmaz

Kadın Kooperatifçiliği Tam Gaz

Giresun Sağlık Platformu 
olarak sivil toplum hayatına baş-
layan oluşum geçtiğimiz günler-
de yasal bir yapıya kavuşarak 
İstanbul Ataşehir’de Giresunlu 
Hekimler ve Sağlık Çalışanları 
Derneği adı altında faaliyetine 
başladı.

Memleket sevdası ile bir 
araya gelen “Giresun Sağlık 
Platformu” adı altında toplanan 
doktor, hemşire ve sağlık çalı-
şanları Doç. Dr. Sabahattin Des-
tek ve sağlık Danışmanı Ahmet 
Gedik öncülüğünde birçok bölge 
toplantıları yaparak dayanışma 
ve kaynaşma adına sosyal 
faaliyetlere imza attı. İstanbul’da 
değişik bölgelerinde yapılan 
kahvaltı etkinliklerinde yüzlerce 
hekim ve sağlık çalışanlarına 
ulaşıldı.

Başkan Sabahattin Destek 
ve sağlık danışmanı Ahmet 
Gedik ile sağlık ekibi İstanbul 
ve çevresindeki sağlık camia-
sına ulaşarak kaynaşmanın da 
mimarı oldular. Bu birlikteliği 
artırmak ve daha güçlü olmak 
adına STK halkası resmileştirile-
rek bir dernek kuruldu.

Memleket Sevdalısı 
Sağlıkçılar 

Hemen her ay İstanbul 
Avrupa ve Anadolu yakasında 
kahvaltı organizasyonunda bir 
araya gelerek etkili kaynaşma 
ile moral motivasyonların artma-
sına vesile olan ve içinde müzik, 
şiir, folklar gibi sosyo-kültürel 
etkinliklerde yer veren dernek 
üyeleri her buluşmada üye sa-
yısını artırarak ilerlemekte olup 
sağlık çalışanlarına bir birlerini 

tanıma imkânı sağlamaktadır.
Memleket sevdalısı sağlık-

çıların oluşturduğu Derneğin 
kurucusu Doç. Dr. Sabahattin 
Destek sosyal Medyada yaptığı 
açıklamada şu ifadelere yer 
verdi. “Giresunlu Hekimler ve 
Sağlık Çalışanları Derneğimiz 
(GİSAD) kuruldu. Birlikte yol 
aldığımız Giresunlu sağlık 
çalışanı arkadaşlarımıza çok 
teşekkür ediyorum. Yakında ge-
nel kurul duyurusu yapacağız. 
E -devlet üzerinden Giresunlu 
hekim ve sağlık çalışanlarımız 
üyelik talebi yapabilirler.

Giresun’umuz için, Türki-
ye’miz için hayırlı başarılı olsun, 
hayırlara vesile olsun. Allah 
utandırmasın, Mevla yardımcı-
mız olsun.” dedi. 

Haber: Sadi Toygar 

Giresunlu Hekimler ve Sağlık 
Çalışanları Derneği (GİSAD) Kuruldu

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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Ve ismi de; 
‘Polis Sinem Gülşen Dilek-

çe Parkı’ olsun isteniyor... 
Neden böyle düşünülüyor? 
Neden böyle düşünüldü-

ğünün gerekçesini de hemen 
söyleyelim; 

Geçtiğimiz yıl; 
Yani 2022 yılının 9 Ağustos 

tarihinde... 
Giresun il merkezi sahilinde 

bulunan Lunapark da ‘eğlence 
trenine’ binenlerden biriside 

Komiser Yardımcısı Sinem 
Gülşen Dilekçe’dir... 

Ve trenin raydan çıkmasıyla 
yaşanan kaza sonucu yarala-
nanların içinde bu genç polis 
hayatını kaybetmiştir... 

Ve yaşanan kaza sonucu 
yaşamını yitiren bu genç polisi 
kısaca tanıtacak olursak; 

1994 Kumru İlçesi doğum-
ludur... 

Yani, bize en yakın komşu-
muz Orduludur... 

Sinem Gülşen de 
diğer meslektaşları 
gibi;

Tamamlaması 
gereken eğitimini 
tamamlıyor... 

Kazanılması gere-
ken sınavları kazanı-
yor... 

İlk görev yeri olarak 
Giresun iline atanı-
yor... 

Çevik Kuvvet Şube Müdür-
lüğünde Komiser Yardımcısı 
olarak göreve başlıyor... 

Ve yaşadığı kazadan bir yıl 
önce 2021 tarihinde de kendi 
meslektaşı olan Samet Dilek-
çe ile evleniyor... 

Yaşanan bu kazayı (bilme-
yenler için) çok kısaca değine-
cek olursak; 

Herkes gibi o da eğlenmek 
ve mesai yorgunluğunu atabil-
mek için eşi ve arkadaşlarıyla 
birlikte Lunaparktaki ‘eğlence 
trenine’ biner... 

Ve bir-iki tur sonrası tren 
raydan çıkar... 

Üzerinde taşıdığı bütün 
insanları yere yıkar... 

Birçoğu hafif ve dört kişide 
ağır şekilde yaralanır.. 

Ve bu ağır yaralananların 
içinde sadece polis Sinem 
Gülşen Dilekçe, doktorların 

bütün uğraşlarına rağmen 28 
yaşında hayatını yitirir...

Ve bu yaşanan kazadan 
sonra; 

İhmali olan Lunapark 
görevlilerinin soruşturmaları 
yapılır... 

(görevlilerle ilgili ne gibi uy-
gulama yapıldı onu bilemem) 

Ancak, yaşanın o ölümlü 
kazadan sonra Lunapark 
eğlence etkinlikleri durdurulu-
yor... 

Şimdi tekrar konu başlığı-
mıza geri dönecek olursak; 

Valilik bu Lunapark alanını 
olumlu bir şekilde değerlendir-
meyi düşünüyor... 

Ve hem bir kaza sonucu 
genç yaşta ölen polisin adını 
yaşatmak ve hem de -çocuk-
lara ve öğrencilere yönelik- 
‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ 
yaparak olumlu bir hizmet 
alanı yapılmak isteniyor... 

(Görselde paylaştığım ma-

ket proje, düşünü-
len projedir) 

Bu konuda siz-
ler ne düşünürsü-
nüz onu bilemem 
ama... 

Eğer benim 
fikrimi soracak 
olursanız... 

Ben (eski) bir 
eğitimci ve öğret-

men olarak diyorum ki; 
Çocukların ve öğrencilerin 

eğitimine yönelik yapılan bu 
proje (eğer hayal ürünü olarak 
askıda kalmazsa) muhteşem 
bir proje... 

Eğer düşünülenler gerçek-
leşirse; 

6 bin 959 metre karelik bu 
alana velilerin çocuklarıyla 
el-ele tutuşup birlikte gezebi-
leceği... 

Gezerken doğaçlama bir 
şekilde çok bilgilen öğrenebi-
leceği... 

Gülüp-eğleneceği alanlar 
ve minyatür birimler düşünülü-
yormuş... 

Örneğin; 
Yürüyüp-gezerken alana 

tanzim edilmiş ‘trafik bilgilerini’ 
birebir pratikte yaşayıp uygu-
lama şansına sahip olacak... 

Çocukların ve öğrencilerin 
sosyal ve kültürel gereksinim-

leri olan; 
Simülasyon merkezleri 

oluşturulacak... 
Açık alana minyatür Amfi 

tiyatro sahnesi kurulacak.. 
Yürüyüş parkurları olacak... 
Kısacası düşünülen bu 

Çocuk Trafik Eğitim Parkı;
Öğretmenler, öğrencilerini 

toplu olarak buraya götürüp 
uygulamalı ders verdiği bir yer 
olacak..

Anne-baların ve ninelerin-
dedelerin çocuklarını gezdi-
rirken kültür ve sanat gereksi-
nimlerini gidereceği bir alana 
dönüştürülmek isteniyor. 

Ve bize de böylesi güzel bir 
projeyi alkışlamak düşüyor... 

Özetlersek; 
Biraz öncede söylediğim 

gibi... 
Eğer bu güzel proje ‘düş’ 

olarak havada asılı kalmazsa.. 
Yarı-yolda ‘yarım’ bırakıl-

mazsa... 
Hem o alanda bir kaza 

sonucu ölen polisin ismi yaşa-
tılacak... 

Ve hem de ilimiz toplumun 
ortak kullandığı güzel bir ‘tesis 
alanı’ kazanmış olacak... 

Başka bir sohbette buluş-
mak üzere; 

Şimdilik hoş, hoşça ve 
esenlik içinde kalın...

LUNAPARK ALANI DEĞERLENDİRİLİYOR 
ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI YAPILIYOR
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ALLAH İLE ALDANMAK
İnsan Allah ile aldanır. Yani 

şeytan insanı Allah ile aldatır 
(Fatır Suresi, 35/5; Lokman 
Suresi, 31/33). Bazı hocalar 
da bilmeden insanları Allah’ın 
rahmetine güvendirerek Allah 
ile aldanmalarına sebep 
olurlar. 

İnsan tabii ki Yüce Allah’ın 
rahmetine güvenmeli, O’nun 
rahmetinden ümit kesmeme-
lidir (Zümer Suresi, 39/53). 
Çünkü Allah’ın merhameti her 
şeyi kuşatmıştır (A’raf Suresi, 
7/156) ve O, merhameti kendi 
üzerine yazmıştır (En’am 
Suresi, 6/54). 

Allah’ın merhametine maz-
har olabilmek için öncelikle 
yapılan kötü işlerden tevbe 
etmek ve uzaklaşmak gerek-
lidir. Rahmete güvenerek her 
tevbeden sonra aynı hatayı 
tekrar tekrar yapmak insanın 
Allah ile aldanmasından başka 
ne olabilir ki? 

Ayrıca Yüce Allah her 
şeyi açıkladığı gibi kimlerin 
tevbesini bağışlayacağını da 
kitabında açıklamıştır. Mesela 
bununla ilgili iki ayet şöyledir: 

“Sonra şüphesiz ki 
Rabbin, cahillik sebebiyle 
kötülük yapan, sonra da 
bunun ardından tevbe edip 
kendilerini düzeltenleri 
bağışlayacaktır. Şüphesiz ki 
ondan tevbe ettikten sonra 
Rabbin elbette çok bağışla-
yandır, çok merhametlidir. 
(Nahl Suresi, 16/119)” 

“Gerçek şu ki sizden kim 
bilmeyerek bir kötülük yapar, 
sonra ardından tevbe edip 
kendisini düzeltirse, O çok ba-
ğışlayandır, çok merhametlidir. 
(En’am Suresi, 6/54)” 

Ayetlere baktığımızda 
tevbe ederek bağışlanmayı 
ümit etmenin şartının yapılan 
o kötü işten uzak durmakta 
olduğunu görürüz. 
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Bölgesel Amatör Ligi 4.grup-
ta mücadele eden Görelespor 
yönetimi Giresun Valisi Enver 
Ünlü’yü ziyaret etti. Kulüp Baş-
kanı Uğur Erbaş ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ömer Odabaş, 
Temel Cıkıt, Nabican Kanda-
zoğlu, Uygar Dural ve Sportif 

Direktör Hasbi Dede Giresun 
Valisi Enver Ünlü’yü makamın-
da ziyaret ettiler. 

Görelespor forması hedi-
ye edilen Vali Enver Ünlü’ye 
kulübün gelecekteki projeleri 
anlatılarak bilgi alışverişinde 
bulunuldu.

Görelespor Yönetiminden Giresun 
Valisi Enver Ünlü’ye Ziyaret

BAL Ligi’nde 8 sezonunu 
geçiren ve ligin ilk yarısını 
12.sırada tamamlayan Göre-
lespor, ikinci yarı hazırlıklarını 
teknik direktör Hakan Demirel 
nezaretinde sürdürüyor. 

Görele 13 Şubat İlçe 
Stadı’nda çalışmalarını sürdü-
ren  Görelespor’dan yapılan 

açıklamada” 1. Devrenin sona 
ermesi ve yeni yönetimimizin 
oluşmasıyla beraber kulübü-
müz 13 futbolcumuz ile yolları-
nı ayırmıştır.2.yarı başlamadan 
bir birinden değerli futbolcu ile 
anlaşma yapılmış olup, oyun-
cular resmi olarak kamuoyuna 
açıklanacaktır” denildi.

YENi BiR TAKIM KURULUYOR!

Aksu mahallesinde yapılan 
sentetik halı sahanın 

amatör sporun hizmetine su-
nulacağını da belirten Çalgan, 
idari bina yapım işinin de yüzde 
75 oranında bitirildiğini, burada 
kulüplerin soyunma odaları vs. 
gibi ihtiyaçlarının giderileceğini 
de söyledi. 

“SPOR TESİSİ NOKTASIN-
DA BİR KAÇ SORUN DIŞINDA 
İYİ BİR DURUMDAYIZ” 

Çalgan; “Giresun’a gelmeden 
önce şehirle ilgili çok bir bilgim 
yoktu ama zaman geçtikte 
bilgi sahibi oldum. Teşkilatta 

bazı değişiklikler yaptık. Spor 
tesisi noktasında bir kaç sorun 
dışında iyi bir durumdayız. Tüm 
nüfusu içeren çalışmalarımız 
var. Yaklaşık 300 bin civarında 
insanımıza çeşitli aktiviteler-
le ulaşmış durumdayız. 942 
kişiyle ilimize hizmet ediyoruz. 
69 tesisimiz var. 11 yurdumuz 
var. 32050 lisanslı sporcumuz 
var, bunların 1602’si faal du-
rumda. 18841 öğrenciye GSB 
okullarında imkan sağladık. 67 
kulübümüz var. Lisanslı sporcu 
1412. Milli sporcu sayımız 15.” 
ifadelerini kullandı.

Aksu’daki Saha Amatörün 
Hizmetine Verilecek

Hentbol Kadınlar 
Süper Lig’de son iki 
sezonun en skorer 

oyuncusu olan temsilcimiz 
Görele’nin Sultanları Görele 
Belediyespor’un Sol Oyun 
Kurucu ve takım kaptanı Peri-
han Topaloğlu Acar, oynadığı 
11 maçta toplam 115 golle 
takımın en skorer ismi olurken, 

iki sezonundur olduğu gibi bu 
sezonunda yine gol kraliçesi 
olacağı sinyali verdi.

 Son iki sezonun gol krali-
çesi olan ve İlk yarının en iyi 
oyuncusu seçilen temsilcimiz 
Görele Belediyespor’un Sol 
Oyun Kurucu ve takım kaptanı 
Perihan Topaloğlu Acar, gözü-
nü yine krallığa dikti.

Görele’nin Sultanlarının Perihan’ı Var!



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

Ümraniyespor maçına mutlak 
galibiyet için çıkan Giresunspor, 
ortaya vasat bir futbol koyunca  
yenilmekten kurtulamadı ve bu 
sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.

AÇILIŞ
TFF 1. Lig'de 8'inci haftanın açılış 

maçında Adanaspor, deplasmanda 
karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-0 
mağlup etti. Çıktığı son iki maçında 
Giresun ve Tuzla'ya kaybeden 
turuncu-beyazlılar, bu galibiyetle 
puanını 12'ye çıkarıp kötü günlere 
dur dedi. Bal-Kes ise bu sezon 
sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

Adanaspor, 7'inci dakikada Celil 
Yüksel'in pasında Ognjen 
Ozegovic'in attığı golle 1-0 öne 
geçti. 19'da bir kez daha sahneye 
çıkan Sırp golcü, skoru 2-0 yaptı. 
Ozegovic, 8'inci maçında 5 gole 
ulaştı. Maçta son sözü 90+2'de 
Berkan Fırat söyledi ve Adanaspor 3 
puanın sahibi oldu.

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. 
Mücadeleyi Ümraniyespor 22. 
dakikada Gökhan Süzen'in attığı gol 
ile 1-0 kazandı ve zorlu 
deplasmandan 3 puan ile döndü.

Ligde bir maçı ertelenen 
Giresunspor 6 maçta 3 galibiyet 1 
mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti 
ve 11 puanda kaldı. Çotanaklar, bu 
sezon evinde ilk kez kaybetti.Bu 
mücadeleye kadar 7 maçta sadece 
1 kez 3 puana ulaşan 
Ümraniyespor'un 4 mağlubiyet, 2 
beraberliği bulunuyordu. Bu sonuçla 
puanını 8'e yükseltti.

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

TFF 1. Liginde 8 hafta geride kaldı.  3 karşılaşma ertelenirken temsilcisimiz Giresunspor, bu sezon 
evinde ilk kez yenildi. 15 golün atıldığı ligde  maç fazlası ile İstanbulspor lider durumda bulunuyor.

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 623 Ocak 2023 Pazartesi

 

 

 

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

Ümraniyespor maçına mutlak 
galibiyet için çıkan Giresunspor, 
ortaya vasat bir futbol koyunca  
yenilmekten kurtulamadı ve bu 
sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.

AÇILIŞ
TFF 1. Lig'de 8'inci haftanın açılış 

maçında Adanaspor, deplasmanda 
karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-0 
mağlup etti. Çıktığı son iki maçında 
Giresun ve Tuzla'ya kaybeden 
turuncu-beyazlılar, bu galibiyetle 
puanını 12'ye çıkarıp kötü günlere 
dur dedi. Bal-Kes ise bu sezon 
sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

Adanaspor, 7'inci dakikada Celil 
Yüksel'in pasında Ognjen 
Ozegovic'in attığı golle 1-0 öne 
geçti. 19'da bir kez daha sahneye 
çıkan Sırp golcü, skoru 2-0 yaptı. 
Ozegovic, 8'inci maçında 5 gole 
ulaştı. Maçta son sözü 90+2'de 
Berkan Fırat söyledi ve Adanaspor 3 
puanın sahibi oldu.

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. 
Mücadeleyi Ümraniyespor 22. 
dakikada Gökhan Süzen'in attığı gol 
ile 1-0 kazandı ve zorlu 
deplasmandan 3 puan ile döndü.

Ligde bir maçı ertelenen 
Giresunspor 6 maçta 3 galibiyet 1 
mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti 
ve 11 puanda kaldı. Çotanaklar, bu 
sezon evinde ilk kez kaybetti.Bu 
mücadeleye kadar 7 maçta sadece 
1 kez 3 puana ulaşan 
Ümraniyespor'un 4 mağlubiyet, 2 
beraberliği bulunuyordu. Bu sonuçla 
puanını 8'e yükseltti.

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

TFF 1. Liginde 8 hafta geride kaldı.  3 karşılaşma ertelenirken temsilcisimiz Giresunspor, bu sezon 
evinde ilk kez yenildi. 15 golün atıldığı ligde  maç fazlası ile İstanbulspor lider durumda bulunuyor.

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

AKDENİZ FATİHİ
Giresunspor ilk devre-

nin son maçını  Akdeniz 
ekibi Antalyaspor’dan sonra 
yine deplasmanda ikinci 
devrenin ilk maçını Adana 
Demirspor ile karşılaştı. 
Oynadığı dokuz maçta yedi 
galibiyet iki beraberlik alan 
Adanademirspor’a karşı 
mücadele eden Giresunspor 
deplasmandan taraftarlarını 
memnun edecek sonuçla 
döndü.

Oyuna başlayan taraf 
ev sahibi Adana Demirspor 
oldu. İlk dakikalarda gol 
bulmak için baskı yapan 
taraf Adana Demirspordu. 
Yusuf’un hareketli oyunu ne-
deniyle Giresunspor markaj 
yapamadı. İlk dakikalarda 
gol pozisyonuna giren Ada-
na Demirspor’lu futbolcular  
yakaladıkları pozisyonlarda 
kaleye bulan şutları auta 
çıktı. Defansın rakip takıma 
şut imkanı vermesi Gire-
sunspor kalesinde tehlike 
yarattı. Adana Demirspor’un 
erken gol bulmak için baskı-
sını yedi dakika içinde dört 
şut atarak gösterdi.

Giresunspor’un sağ 
taraftan organize atağın-
da yapılan ortanın Adana 
Demirspor’lu futbolcunun 
eline vurması sonucu VAR 
incelenmesi sonucu Gire-
sunspor penaltı kazandı. 
Bajic penaltıdan Gire-
sunspor’u öne geçiren golü 
attı. Beraberlik için baskı 
yapan Adana Demirspor, 
Giresunspor’un kontrataktan 
Sainz’in pası ile Bajic sağ 
ayağıyla vurması gereken 
şutu sol ayağına alma-
sı süresinde mutlak gol 
pozisyonunu kaçırdı. Adana 
Demirspor’lu futbolcuların 
topu seri olarak kullanması 
sonucu Giresunspor’lu fut-
bolcuların defansı orta sa-
hada yapmalarının cezasını 
Aleksi Perez’in, Yusuf’u faul-
le durdurmasının bedelini 
kırmızı kart görerek ödedi. 

Adana Demirspor, eksik 
Giresunspor alanında bera-
berlik yakalamak için baskı 
kurdular. Giresunspor’lu 

futbolcular rakibin baskı-
sında yakaladıkları topları 
daha dikkatli kullansalar-
dı girdikleri pozisyonları 
lehine çevirebilirlerdi. On 
kişi oynamalarına rağmen 
ontrataktan pozisyon bulan 
taraf Giresunspor takımıydı. 
Adana Demirspor kalecisi 
yarı alanda Giresunspor 
ataklarını kesmeye çalıştı. 
On kişi ile pozisyon arayan 
taraf Giresunspor oldu.  
Kontrataktan yakaladığı 
pozisyonları değerlendire-
mediler.

İkinci yarı oyuna başla-
yan taraf Giresunspor oldu. 
Alper’in pası ile gol pozis-
yonuna giren Boran Sainz, 
fırsatı değerlendiremedi.  
Adana Demirspor kalecisi 
Ertaç Giresunspor ataklarını 
defans elemanı gibi ön-
leyen futbolcu oldu. Gire-
sunspor’lu futbolcular, bera-
berlik yakalamak için baskı 
kuran Adana Demirspor’lu 
futbolculardan kazandıkları 
topları değerlendirebilselerdi 
ikinci golü bulabilirlerdi.

Adana Demirspor baskısı 
son dakikalarda artarak 
beraberlik yakalamaya 
çalıştılar. Son yirmi dakika 
set oyunu yaparak baskıla-
rını artırdılar. Giresunspor 
kalecisi ve defansın yerinde 
müdahaleleri ile gol imkanı 
vermediler. Kuvars’ın oyuna 
girmesi bir katkı sağlamadı. 
Tekniği iyi olan bu futbol-
cunun kazandığı her topu 
kaybetmesi Giresunspor 
defansı için tehlike yarattı.

Giresunspor , İki Akde-
niz takımından peşpeşe 
iki beraberlik alarak evine 
puan alarak döndü. Ümra-
niye maçında son dakika 
da yediği golün aynısını 
karambolden Adana De-
mirspor’dan yedi. Deplas-
manda alınan puan her 
takım için avantajdır. Eksik 
olarak tamamladığı maçta 
puanla dönmesi  taraftar-
larını memnun etmiştir.  İki 
Akdeniz takımından deplas-
mandan  puanla dönmesi 
başarıdır.
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Giresunspor Teknik Di-
rektörü Hakan Keleş, 
Adana Demirspor 

maçının ardından, “Girdiğimiz 
pozisyonları değerlendirebil-

seydik maçı koparabilirdik” 
dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. 
haftasında Giresunspor dep-
lasmanda Adana Demirspor ile 

1-1 berabere kaldı. Maç sonu 
basın mensuplarına açıkla-
malarda bulunan Giresunspor 
Teknik Direktörü Hakan Keleş, 
“Golün ardından kısa süre 
sonra 10 kişi kaldık. Rakibi-
mizin girdiği pozisyonlar oldu. 
Uzatmalar da dahil neredeyse 
90 dakika 10 kişi oynadık. 
Bizim de girdiğimiz pozisyonlar 
oldu. Değerlendirebilseydik 
maçı koparabilirdik. Bugün 
19’uncu maçımızı oynadık. 11 
tane deplasman maçına çıktık. 
Deplasmanlarda iyi oynayan bir 
takımız. İç sahada müthiş bir 
grafiği olan Adana Demirspor’la 
karşılaştık. Eksik kalmamızdan 
sonra baskılı oynadılar. Dep-
lasmanda alınan bir puan bizim 
için iyi. Oyuncularımı tebrik edi-
yorum.Önümüzde Galatasaray 
maçı var. Zor bir maç olacak. 
Şimdi ona hazırlanacağız” diye 
konuştu.

Vincenzo Montella: 
“Mağlup olmuş gibi 
üzgünüz”

Adana Demirspor Teknik 

Direktörü Vincenzo Montella, 
Giresunspor maçının ardından, 
“Türk futbolu için pozitif olma-
yan bir yön, hakemlerin otori-
terliğini konuşturması lazım, bu 
kadar ara verilmesi maç ritmini 
bozuyor” dedi.

Montella, “Mağlup olmuş gibi 
üzgünüz. Maça çok iyi başla-
mıştık ve net pozisyonlarımız 
vardı. Rakibe penaltı verdik. 
Kırmızı karttan sonra 30 şuttan 
fazla attık. Çok fazla istekli 
olduğumuz maçlarda risk olabi-
liyor. Onun için bir puan önem-
liydi. Fakat bir hataya düştük. 
Rakiplerin zaman geçirme 
hareketlerine gerildik. Bu Türk 
futbolu için pozitif olmayan bir 
yön, hakemlerin otoriterliğini 
konuşturması lazım. Bu kadar 
ara verilmesi maç ritmini bo-
zuyor. Yapıcı bir eleştirim var. 
Rakip kalecinin uzun atışlarını 
saydım. 20 kere uzun oynadı. 
Her oyun başlangıcında 30 
saniye kaybettik. İkinci yarıda 
da bu devam etti. Ama Türk 
futbolunun maç ritminin yüksel-
mesi için bunlara engel olmak 
gerekir” diye konuştu.

Keleş’ten Oyuncularına Tebrik
Spor Toto Süper Lig’in 20.haftasında Giresunspor,zorlu deplasmanda,80 dakika 10 kişi oynamasına 

karşın  Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak çok kıymetli puanı hanesine yazdırdı

‘Bu Takıma Güvenin’
Giresunspor’un savunma 

oyuncularından Ramon Ari-
as, taraftarlardan kendileri-
ne güvenmelerini istedi. 

Adana Demirspor dep-
lasmanından bir puanla 
dönen Yeşil-beyazlılarda 
başarılı savunma oyuncu-
su; “Bu ekibe inanın. Her 
zaman var gücümüzle sa-
vaşacağız ve sizlerin büyük 
desteğiyle daha da güçle-
neceğiz” diye konuştu

Arias, Galatasaray ile 
kendi evlerinde oynayacak-
ları karşılaşmada tribünlerin 
dolu olmasını arzu ettiğini 
belirterek tüm taraftarları 
maça davet etti.

Giresunspor’un savunma 
oyuncusu Perez, sadece Gala-
tasaray maçında değil deplas-

mandaki Kasımpaşa mücade-
lesinde de formasından uzak 
kalabilir. Adana Demirspor 
müsabakasında direkt kırmızı 
kart gören Kolombiyalı stoper, 
iki maç ceza alması halinde 
Galatasaray mücadelesinin 
ardından deplasmanda Kasım-
paşa ile yapılacak maçta da 
forma giyemeyecek. Perez’in 
kaç maç ceza alacağı Perşem-
be günkü PFDK toplantısında 
belli olacak. 

Perşembe Günü Belli Olacak!

Giresunspor’u zorlu 
Adana Demirspor dep-
lasmanında destekleyen 
yaklaşık 100 taraftar 
müsabaka sonrasında 
takımı tribüne çağırdı. Her 
iki devrenin sonunda da 
sekizer dakika uzatmanın 
verildiği mücadelede tam 
92 dakika10 kişi oynayan 
ve uzun bir süre maçı 
önde götüren Yeşil-beyazlı 
takımı, tribündeki yerlerini 
alan taraftarı maç sonu 
tribüne çağırdı ve mücade-
lelerinden dolayı alkışladı. 

Taraftarlar Takımını Alkışladı


