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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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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
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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 
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
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CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA
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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?..
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VURMA AVCI 
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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?

(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

ÜROLOJİK 
KANSERLER

(Yazısı Sayfa 4’te)

Prof. Dr. Ural Oğuz

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN
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PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler
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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

Adının verildiği Os-
manağa Meydanı’n-
da bulunan anıtın 

önünde düzenlenen ilk törende 
anıta çelenk sunulmasının ar-
dından saygı duruşunda bulu-
nularak İstiklal Marşı okundu.

Ardından kürsüye davet edi-
len Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, Osman 
Ağa’nın hizmetlerini anlattı.

Şenlikoğlu, “Osman Ağa 
ve silah arkadaşlarının Kur-
tuluş Savaşı’nda cepheden 
cepheye süren eşsiz mücade-
leleri sonucunda bugün işgal 
görmemiş bir şehirde Belediye 

Başkanı olarak görev yapma-
nın onurunu yaşıyorum” diye-
rek, “Bu şehrin, o alayların ne 
kadar fedakarca bu memleke-

tin geleceğinde ne kadar etkili 
olduğunu bu ülkeye anlatma-
lıyız. Bunun için çalışmalar 
yapıyoruz.” şeklinde konuştu. 

ERiYEN KAR SULARI
GiRESUN ADASI’NA ULASTI
Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı yaşanan Giresun’un özellikle 
iç ve yüksek kesimlerde biriken yoğun kar kütleleri son birkaç gün-

dür yaşanan sıcak havaların da etkisiyle hızla erimeye başladı

Giresun Valisi 
Enver Ünlü, 1 Ni-
san’da yayınladığı 

açıklamada ani yükselen 
hava sıcaklıklarından dolayı 
hızlı kar erimesinin yaşan-
masını beklediklerini ve 
vatandaşları sel baskını, çığ 
ve heyelan tehlikesine karşı 
uyarmıştı.

Havaların ısınmasıyla 
birlikte Giresun Merkez ve 

İlçelerdeki derelerde son 
1-2 gündür yoğun su akışı 
gözleniyor. Giresun Mer-
kez’in en büyük derelerin-
den olan Aksu Deresi’ndeki 
su akışında gözle görülür bir 
artış yaşanırken, eriyen kar 
sularından dolayı yüksek-
lerden gelen çamurlu dere 
suyu Aksu Deresi’nin Kara-
deniz’e bağlandığı bölgenin 
hemen karşısındaki Giresun 

Adası’nın etrafını tamamen 
sarmış durumda.

Karadeniz’in mavi su-
yunda kahverengi bir perde 
gibi görüntü oluşturan Aksu 
Deresi’nin çamurlu suyu-
nun renginin, yükseklerdeki 
karların erimesinin ardından 
tekrar eski rengine dönmesi 
bekleniyor.

Haber: Fatma 
Bulduk Uğurlu 

OSMAN AGA’YA SAYGI
Milli Kahramanlarımızdan Osman Ağa törenlerle anıldı. Giresun Kalesi’ndeki törene 
yoğun ilgi vardı. Burada yapılan konuşmalarda Osman Ağa’nın hizmetleri anlatıldı

n 3’TE

1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağ-
layan gece başlayacak 

olan Ramazan ayı ile ilgili İYİ 
Parti Genel Merkez Kadın Poli-
tikaları Başkanı Ünzile Yük-
sel’den mesaj geldi. İYİ Partili 
Yüksel, Ramazan ile ilgili ver-
diği mesajda birlik olmanın ve 
dayanışmanın önemine dikkat 
çekti.                n SAYFA 2’DE

YÜKSEL: “ÇOK DAHA BOLLUK VE BEREKETLİ RAMAZAN AYLARINDA BULUŞACAĞIZ”

‘SABRIN SONU SELAMETTiR’
İYİ Parti Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Ramazan ayını kutladı

Yapılan açıklamada, 
“Hayvancılık Destek-

lemeleri Uygulama Tebliği 
kapsamında yürütülecek 
olan 2021 yılı buzağı des-
teklemesinden; 120 gün ya-
şamış ve programlı aşıları 
tamamlanmış olan Türkvet 
ile E-ıslah veri tabanlarına 
kayıtlı 2021 yılı doğumlu 
buzağılar faydalandırıla-
caktır.”denildi.      n 3’TE

Buzağı destekleme başladı
Giresun Tarım İl Müdürülüğü, buzağı 

desteklemesi takvimini açıkladı. Halkı 
harekete geçmeye çağırdı

SİNAN KOCA’NIN KISA FİLMİ “UÇAK”

TURKiYE 
iKiNCiSi

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU RAMAZAN’IN İLK GÜNÜ 
VATANDAŞLARLA BİRLİKTE ORUCUNU AÇTI

BASKAN SENLiKOGLU
HALKLA iFTAR ACTI

Giresun 
Belediye 

Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, on-
bir ayın sultanı 
Ramazan ayının 
ilk gününde 
vatandaşlarla 
beraber iftar ye-
meğine katıldı. 

n 3’TE
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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

24 Nisan 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com
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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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Yeniden inşa edilen Giresun 
Merkez Akköy Cami…

Köyün asırlık camii, 
teknik heyetin “ta-
mirinin mümkün 

olmadığı, tamamen yıkılıp 
yeniden inşa” raporu isti-
kametinde Kasım/2019’da 
yıkılarak, 

Köylülerin (belki eşine 
ender rastlanan) elbirliği, 
hamiyetperver ve hayırse-
ver insanlarımızın yardım-
larıyla kısa sürede yeniden 
inşa edilmiş bulunuyor…

İnşaatın tamamlanmasın-
da başta Giresun Müftülüğü 
olmak üzere resmî ve özel 
kurum ve kuruluşlarında 
büyük desteği olmuştur…

***
Camiye ulaşımı sağlayan 

yolun betonlanması ve sair 
eksiklerinin tamamlanması 
hususunda (köy muhtarlığı 
eliyle) bizzat yardım taah-
hüdünde bulunan İçişleri 
Bakanı Sayın Süleyman 
SOYLU Beyefendiye,

Ramazan ayından önce 
tamamlanması programla-

nan, lakin yağan aşırı kar 
sebebiyle geciken Gire-
sun Özel İdare desteğinin 
Ramazan ayı içerisinde 
(Bayramdan önce) tamam-
lanacağını söyleyen vazife 
aşkıyla yanan İl Genel Mec-
lisi üyelerine,

Ziyade teşekkürler…
***
  Valisinden İl Müftüsü-

ne, siyasetçilerinden bürok-
ratlarına kadar hamiyetper-
ver ve hayırsever gönül ehli 
insanlarımızla Bayramdan 
önce köy camiinde bir te-
ravih namazında buluşmak 
ve kucaklaşmak ümidiyle…

***
  “Allah’ın mescitlerini, 

ancak Allah’a ve âhiret 
gününe îmân eden, nama-
zı dosdoğru kılan, zekâtı 
veren ve Allah’tan başka-
sından korkmayan kimseler 
imâr eder. İşte doğru yolu 
bulmaları umulanlar bunlar-
dır.” (Tevbe Sûresi: 18) 

Vesselam…

YÜKSEL: “ÇOK DAHA BOLLUK VE BEREKETLİ RAMAZAN AYLARINDA BULUŞACAĞIZ”

‘SABRIN SONU SELAMETTiR’
İYİ Parti Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Ramazan ayını kutladı

İYİ Parti Genel Merkez 
Kadın Politikaları Baş-
kanı Ünzile Yüksel şöyle 

dedi: “11 ayın sultanı Rama-
zan’a kavuşmanın mutlulu-
ğunu bir kez daha yaşıyoruz. 
Ramazan ayı bereket, bir-
liktelik, dayanışma, sabır ve 
anlama ayıdır. Ramazan ayı, 
İslam aleminin dünyevi duy-
gulardan arındığını ve paylaş-
manın önemini tüm insanlığa 
gösterdiği, nefsini terbiye ettiği 
bir aydır. Biz de bu bereketli, 
sofraların paylaşıldığı anlamlı 
ayda tüm milletimizin Rama-

zan ayının bolluk ve bereket 
içinde geçmesini temenni 
ediyoruz.

Bu temennilerimizin yanı 
sıra milletçe zor günlerden 
geçtiğimizin de farkındayız 
elbet. Ancak bu mübarek ayda 
ayrı gayrımız olmaz. Bunun 
için vatandaşlarımıza diyebi-
leceğimiz tek şey, sabrın sonu 
selamettir” sözüdür. Vatandaş-
larımız müsterih olsun, içleri 
ferah olsun. Çok daha güzel 
günlerde ve çok daha güzel, 
bolluk ve bereketli ramazan 
aylarında buluşacağız.”

Mimar Sinan Anadolu 
Lisesi Türk dili ve 

edebiyatı öğretmeni ve okulun 
sinema kulübünün danışman 
öğretmeni olan Sinan KOCA, 
yeni bir Türkiye derecesine 
daha imza atarak Giresun’u 
gururlandırdı.

Birbirinden güzel yüzlerce 
eserin yer aldığı yarışmada, 
UÇAK adlı kısa film jürinin bü-
yük beğenisine mazhar oldu. 
2 Nisan Cuma günü TV5’ten 
canlı yayınlanan ödül törenine 
skype üzerinden canlı bağla-
nan Sinan KOCA konuşma-
sının büyük bölümünü okulu 
Mimar Sinan Anadolu Lisesinin 
başarılarına ve Giresun’un 
kısa film alanında Türkiye’de 

kazandığı haklı şöhrete ayırdı.
Yaklaşık 20 dakika canlı ya-
yında kalan KOCA: “Kısa film 
yapmak öyle sanıldığı kadar 
kolay değil. Birtakım eksikle-
rimiz olabilir fakat Anadolu’da 
bu işleri kıt imkanlarla yapmak 

büyük başarıdır. Burada biz 
imece usulüyle, birbirimize 
destek vererek film üretiyoruz. 
İşimizi aşkla yapıyoruz. Sizin 
de bahsettiğiniz gibi senaryo 
çok önemli. İyi bir senaryodan 
kötü bir film çıkabilir fakat kötü 

bir senaryodan kesinlikle iyi 
bir film çıkmaz. O nedenle 
filmimizin senaristi eşim Şeyda 
KOCA’ya, sanat yönetmenim 
Özlem Nevruz TOPALLI’ya, 
yardımcı yönetmenimiz ve 
başrol oyuncumuz Ercan Se-
lim ÖNGÖZ’e, Emin Arif GÜN-
GÖR’e ve küçük oyuncumuz 
Burak TAŞHAN’a çok teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

Jüri üyeleri de:” Harika bir 
film yapmışsınız. Bizi çok 
eskilere götürdünüz. Filmin 
sıcaklığını hissettik. Giresun’a 
selam ve sevgilerimizi gönde-
riyoruz ve yapacağınız çalış-
malarda her zaman arkanızda 
olduğumuzu bilmenizi istiyo-
ruz.” dediler.

SİNAN KOCA’NIN KISA FİLMİ “UÇAK”

TURKiYE iKiNCiSi
Giresunlu yönetmen Sinan KOCA’nın yaptığı UÇAK adlı kısa film, TV5-MÜSİDER (Müzik 
ve Sinema Derneği) işbirliğiyle 2.si yapılan kısa film yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

Giresun Belediye Meclisi, son toplantısında yeni 
Encümen ve komisyon üyelerini belirledi

İşte yeni komisyonlar

Giresun Belediye 
Meclisi son toplan-

tısında görev dağılımı yap-
tı. Buna göre komisyonlar 
yeniden oluşturuldu.

İşte yeni dağılım
Encümen Üyeleri: Ber-

rin Aydın, Adil Erol, Emrah 
Altıyaprak

İmar Komisyonu: Mete 
Bahadır Yılmaz, Nuri 
Karaman, Dursun Öztürk, 
Ahmet Raif Yusufağaoğlu, 
Hayrettin Çıtlak.

Plan ve Bütçe Komisyo-
nu: Fahri Uzun, Adil Erol, 
Hamdi Önde, Şükrü Ertürk, 
Ahmet Vahdet Yenal.

Cadde ve Sokak İsim-
leri Komisyonu: İbrahim 
Tuğrul Unat, Mahmut Kılıç, 

Hamdi Önde, Fatma De-
miroğlu, Nermin Yılmaz.

Trafik Komisyonu: Ay-
dın Karakuz, İsa Karaca, 
Hamdi Önde, Fuat Köse, 
Arife Usta

Kadın Erkek Eşitlik 
Komisyonu: Fahri Uzun, 
Berrin Aydın, Dursun Öz-
türk, İsmail Öveç, Erdinç 
Hıdımoğlu.

Diğer yandan, toplan-
tıda Belediye Denetim 
Komisyonu tarafından 
2021 yılı denetim ko-
misyonu özet raporu, 
Komisyon Başkanı Fahri 
Uzun tarafından Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu’na sunuldu. 

Haber:Hakan Çelebi

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğ-

lu’nun talimatıyla hazırlanan 
takvim şöyle..

Meddah, fasıl, tasavvuf 
konseri, söyleşi, sohbet, 
Kadir Gecesi, çocuk şenliği, 
Hacivat-Karagöz gibi birçok 
etkinliğin yer aldığı ve çocuklar 
ile yetişkinler için hazırlanan 
içeriklerle birlikte Giresun’da 
Ramazan coşkuyla ve dolu 
dolu yaşanacak. 

Yaptığı kültür sanat etkin-
likleri ile Giresunluların be-
ğenisini kazanan belediyenin 

Ramazan etkinliklerinde, Ata-
türk Meydanı’ndaki Ramazan 
Sokağı’na gelen ziyaretçilerin 
de hoş zaman geçirmesini 
amaçlanıyor. 

Ramazan Sokağı, Vahit Süt-
laş Sahnesi ve Botanik Park’ta 
gerçekleşecek olan etkinlik 
programı şu şekilde:

Meddah (6-20 Nisan. Saat 
22.00. Ramazan Sokağı)

Hacivat - Karagöz (4, 11, 
18 ve 25 Nisan. Saat 22.00. 
Ramazan Sokağı)

Fasıl (9, 13,16, 20 ve 30 
Nisan. Saat 22.00. Ramazan 
Sokağı) 

Tasavvuf Müziği Dinletisi 
(21 Nisan. Saat 22.00.Rama-
zan Sokağı) 

Özel Masal Anlatımı (21 Ni-
san. Saat 13.00. Vahit Sütlaş)

Çocuk Şenliği (23 Nisan. 
Saat 12.00 - 16.00. Botanik 
Park) 

Kadir Gecesi ve Fazileti (26 
Nisan. Saat 22.00. Ramazan 
Sokağı)

Kadir Gecesi (27 Nisan. 
Saat 22.00. Ramazan Sokağı)

Haber: Osman Yılmaz

SENLiKOGLU’NDAN RAMAZAN ATAGI
Giresun Belediyesi ,Ramazan’ın coşkulu 

geçmesi için düğmeye bastı. Bu çerçevede 
kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık verilecek

YITIK...
Giresun İli, Merkez İlçe Nüfusuna kayıtlı Nüfus 

Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür... 
Hakan ÇELEBI



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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OSMAN AGA’YA SAYGI
Milli Kahramanlarımızdan Osman Ağa törenlerle anıldı. Giresun Kalesi’ndeki törene 
yoğun ilgi vardı. Burada yapılan konuşmalarda Osman Ağa’nın hizmetleri anlatıldı

Osman Ağa anma 
programı daha son-
ra anıt mezarının 

bulunduğu Giresun Kalesi’nde 
devam etti. Giresun Valisi 
Enver Ünlü ay yıldızlı çelengi 

Osman Ağa’nın mezarına bı-
raktıktan sonra Kur’an-ı Kerim 
okundu ve dua edildi. 

Can Akengin Sanat Gale-
risi’nde düzenlenen panelde; 
Giresun Üniversitesi Tarih Bö-

lümü Öğretim Üyesi, Doç. Dr. 
Oktay Karaman, Araştırmacı 
Yazar Hüseyin Menteşoğlu ve 
Murat Bıyık tarafından Osman 
Ağa’nın biyografisi ile kurtu-
luş savaşındaki rolüne ilişkin 

konuşmalar yapıldı. 
Anma programı kapsamın-

da aynı gün Hüseyin Gazi 
Menteşoğlu arşivinden Milli 
Mücadele Sergisi açıldı.

Haber: Osman Yılmaz

Giresun’da Eğitim 
Çalışanları Hürriyet 

Meşalesini Yaktı

Hürriyetçi Eğitim Sen 
Giresun il temsilci-

liğinin düzenlemiş olduğu 
tanışma gecesi kalabalık 
bir katılımla gerçekleşti. 
Geceye Hürriyetçi Eğitim 
Sen üyeleri, il ilçe yönetim 
kurulu üyeleri, Genel baş-
kan Levent KURUOĞLU, 
Genel Başkan Yardımcıları 
Ali İhsan HASANPAŞA-
OĞLU, Gökhan ÖZTÜRK 
ve Kurucular Kurulu üyesi 
Ayhan DODUR katıldılar.

Hürriyetçi Eğitim Sen 
Giresun İl Temsilcisi Tekin 
AKDAĞ açılış konuşma-
sında hürriyeti seçen tüm 
değerlere teşekkür ederek 
konuşmasına başladı. “Kısa 
bir süre önce kurulmasına 

rağmen Hürriyetçi Eğitim 
Sen’e eğitim çalışanları ta-
rafından büyük bir teveccüh 
gösterilmiştir, burada yap-
mış olduğumuz toplantıda 
bunun kanıtıdır, sendikamız 
daha da büyüyecektir” dedi. 

Genel Başkan Levent 
KURUOĞLU

“Fikri, Vicdanı, İrfanı Hür 
Anlayışımız Var”. Gire-
sun’da sendikamızın eğitim 
çalışanlarından görmüş 
olduğu ilgi karşısında çok 
mutlu olduğunu ifade ede-
rek doğru yolda olduklarını 
söyledi.

Türkiye’de sendikal an-
layışın nasıl değişeceğine 
herkes şahit olacak; bizim 
sendikamız birinin hakkını 

alıp diğerine veren 
bir sendika olmaya-
cak, haklının hakkını 
alması için mücadele 
eden bir sendika 
olacak dedi. Sendi-
kal alandaki camdan 
kulelerin yıkılacağı-
nın mesajını verdi.

Açıklamanın devamında 
şu noktalara dikkat çe-

kildi, “Buzağı desteklemesin-
den yararlanmak için; Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği üye 
yetiştiriciler birlik aracılığıyla, 
birlik üyesi olmayan yetiştiri-
ciler ise il/ilçe müdürlüklerine 
şahsen dilekçe ile başvuru ya-
pacaktır. Buzağı Desteklemesi 
için 2’nci Dönem başvuruları 

15 Haziran 2022 tarihinde 
sona erecektir. Destekleme 
buzağının doğduğu işletme-
ye ödenecek olup, doğduğu 
işletmede 120 günü tamamla-
ma şartı aranmaktadır. 1’inci 
dönem desteklemeye müra-
caat eden yetiştiricilerin, 2’nci 
dönem için ayrıca başvuru 
yapmalarına gerek yoktur. 

Buzağıların analarında, ilki-

ne buzağılama yaşı 510-810 
gün arasında veya destekleme 
kapsamındaki buzağılaması 
ile bir önceki buzağılaması 
arasındaki süre 235-450 gün 
olmalıdır. Bu parametreler 
e-ıslah kayıtlarından, e-ıslahta 
kayıtlı olmayan ineklerin ise 
e-ıslahta kayıtlı buzağılarından 
hesaplanır. 

Destekleme kapsamında;
1) Normal destek alan buza-

ğılar için buzağı başına 470 TL 
destek verilecektir. 

2) Etçi veya kombine ırk 
boğaların sperması ile suni 
tohumlama sonucu doğan bu-
zağılar için buzağı başına 700 
TL destekleme verilecektir.

3) Soykütüğüne kayıtlı ana-
lardan suni tohumlama sonucu 
doğan buzağılar için (süt öl-
çüm kriterlerini yerine getirmiş) 
Birlik aracılığıyla müracaat 

eden yetiştiricilere soykütüğü 
sınıfına göre buzağı başına 
fark ödemesi yapılacaktır.

4) Döl kontrolü kapsamında-
ki boğaların sperması ile suni 
tohumlamadan doğan buzağı-
lar için buzağı başına ilave 50 
TL ödeme gerçekleştirilecektir.

Tebliğe göre “buzağıların 
zamanında küpeletilme-
si, Türkvet ve e-ıslah kayıt 
sistemlerine kaydettirilmesi, 
programlı aşılarının yaptırılma-
sından” yetiştiriciler sorumlu 
olacaktır.

Hayvancılık desteklemeleri 
konusunda daha ayrıntılı bilgi 
almak isteyen üreticilerimiz; 
Giresun merkezde Hayvan 
Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube 
Müdürlüğümüze, ilçelerde ise 
Tarım ve Orman İlçe Müdür-
lüklerimize başvurabilirler.”

Haber: Hakan Çelebi

Buzağı destekleme başladı
Giresun Tarım İl Müdürülüğü, buzağı 

desteklemesi takvimini açıkladı. Halkı 
harekete geçmeye çağırdı

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU RAMAZAN’IN İLK GÜNÜ VATANDAŞLARLA BİRLİKTE ORUCUNU AÇTI

BASKAN SENLiKOGLU HALKLA iFTAR ACTI
Belediye tarafından Ramazan ayı 

boyunca liman içerisinde bulunan 
Gümrük Binası’nda verilecek olan toplu 
iftar yemeğinin ilk gününde vatandaşlarla 
birlikte orucunu açan Başkan Şenlikoğlu, 
“Mübarek Ramazan ayı, el ele vermek, 
kaynaşmak için bir vesiledir. Ramazan 
ayı, tutulan orucuyla, akşamları iftarıyla, 
verilen fitre ve zekatıyla ibadetlerle dolu 
bir aydır. Bu ayda insanlar hem ibadetle-
rini yerine getirirler hem de aç ve yoksul-
ların halini daha iyi anlarlar. Ramazan 
ayı boyunca burada her akşam verecek 
olduğumuz iftar yemeğine tüm vatandaş-
larımızı davet ediyoruz” dedi. 

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ifta-
rını yapan vatandaşlarla selamlaşarak, hayırlı 
ramazanlar diledi ve bir süre sohbet etti.

Giresun’da üzerine duvar 
devrilen kişi öldü

Giresun’un Bu-
lancak ilçesinde 

onarımını yaptığı evinin 
duvarı üzerine devrilen 
kişi yaşamını yetirdi.

İlçenin Ahmetli köyün-
de 54 yaşındaki Kaşif 
Yeşil, eski köy evinin 
onarımını yaptığı sırada 

duvar yıkılarak üzerine 
devrildi. Yıkılan duvardaki 
briketlerin altında kalan 
Yeşil, olay yerinde hayatı-
nı kaybetti.

Yeşil’in cenazesi, Bu-
lancak Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 

GİRESUN (AA)

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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Yeniden inşa edilen Giresun 
Merkez Akköy Cami…

Köyün asırlık camii, 
teknik heyetin “ta-
mirinin mümkün 

olmadığı, tamamen yıkılıp 
yeniden inşa” raporu isti-
kametinde Kasım/2019’da 
yıkılarak, 

Köylülerin (belki eşine 
ender rastlanan) elbirliği, 
hamiyetperver ve hayırse-
ver insanlarımızın yardım-
larıyla kısa sürede yeniden 
inşa edilmiş bulunuyor…

İnşaatın tamamlanmasın-
da başta Giresun Müftülüğü 
olmak üzere resmî ve özel 
kurum ve kuruluşlarında 
büyük desteği olmuştur…

***
Camiye ulaşımı sağlayan 

yolun betonlanması ve sair 
eksiklerinin tamamlanması 
hususunda (köy muhtarlığı 
eliyle) bizzat yardım taah-
hüdünde bulunan İçişleri 
Bakanı Sayın Süleyman 
SOYLU Beyefendiye,

Ramazan ayından önce 
tamamlanması programla-

nan, lakin yağan aşırı kar 
sebebiyle geciken Gire-
sun Özel İdare desteğinin 
Ramazan ayı içerisinde 
(Bayramdan önce) tamam-
lanacağını söyleyen vazife 
aşkıyla yanan İl Genel Mec-
lisi üyelerine,

Ziyade teşekkürler…
***
  Valisinden İl Müftüsü-

ne, siyasetçilerinden bürok-
ratlarına kadar hamiyetper-
ver ve hayırsever gönül ehli 
insanlarımızla Bayramdan 
önce köy camiinde bir te-
ravih namazında buluşmak 
ve kucaklaşmak ümidiyle…

***
  “Allah’ın mescitlerini, 

ancak Allah’a ve âhiret 
gününe îmân eden, nama-
zı dosdoğru kılan, zekâtı 
veren ve Allah’tan başka-
sından korkmayan kimseler 
imâr eder. İşte doğru yolu 
bulmaları umulanlar bunlar-
dır.” (Tevbe Sûresi: 18) 

Vesselam…

YÜKSEL: “ÇOK DAHA BOLLUK VE BEREKETLİ RAMAZAN AYLARINDA BULUŞACAĞIZ”

‘SABRIN SONU SELAMETTiR’
İYİ Parti Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Ramazan ayını kutladı

İYİ Parti Genel Merkez 
Kadın Politikaları Baş-
kanı Ünzile Yüksel şöyle 

dedi: “11 ayın sultanı Rama-
zan’a kavuşmanın mutlulu-
ğunu bir kez daha yaşıyoruz. 
Ramazan ayı bereket, bir-
liktelik, dayanışma, sabır ve 
anlama ayıdır. Ramazan ayı, 
İslam aleminin dünyevi duy-
gulardan arındığını ve paylaş-
manın önemini tüm insanlığa 
gösterdiği, nefsini terbiye ettiği 
bir aydır. Biz de bu bereketli, 
sofraların paylaşıldığı anlamlı 
ayda tüm milletimizin Rama-

zan ayının bolluk ve bereket 
içinde geçmesini temenni 
ediyoruz.

Bu temennilerimizin yanı 
sıra milletçe zor günlerden 
geçtiğimizin de farkındayız 
elbet. Ancak bu mübarek ayda 
ayrı gayrımız olmaz. Bunun 
için vatandaşlarımıza diyebi-
leceğimiz tek şey, sabrın sonu 
selamettir” sözüdür. Vatandaş-
larımız müsterih olsun, içleri 
ferah olsun. Çok daha güzel 
günlerde ve çok daha güzel, 
bolluk ve bereketli ramazan 
aylarında buluşacağız.”

Mimar Sinan Anadolu 
Lisesi Türk dili ve 

edebiyatı öğretmeni ve okulun 
sinema kulübünün danışman 
öğretmeni olan Sinan KOCA, 
yeni bir Türkiye derecesine 
daha imza atarak Giresun’u 
gururlandırdı.

Birbirinden güzel yüzlerce 
eserin yer aldığı yarışmada, 
UÇAK adlı kısa film jürinin bü-
yük beğenisine mazhar oldu. 
2 Nisan Cuma günü TV5’ten 
canlı yayınlanan ödül törenine 
skype üzerinden canlı bağla-
nan Sinan KOCA konuşma-
sının büyük bölümünü okulu 
Mimar Sinan Anadolu Lisesinin 
başarılarına ve Giresun’un 
kısa film alanında Türkiye’de 

kazandığı haklı şöhrete ayırdı.
Yaklaşık 20 dakika canlı ya-
yında kalan KOCA: “Kısa film 
yapmak öyle sanıldığı kadar 
kolay değil. Birtakım eksikle-
rimiz olabilir fakat Anadolu’da 
bu işleri kıt imkanlarla yapmak 

büyük başarıdır. Burada biz 
imece usulüyle, birbirimize 
destek vererek film üretiyoruz. 
İşimizi aşkla yapıyoruz. Sizin 
de bahsettiğiniz gibi senaryo 
çok önemli. İyi bir senaryodan 
kötü bir film çıkabilir fakat kötü 

bir senaryodan kesinlikle iyi 
bir film çıkmaz. O nedenle 
filmimizin senaristi eşim Şeyda 
KOCA’ya, sanat yönetmenim 
Özlem Nevruz TOPALLI’ya, 
yardımcı yönetmenimiz ve 
başrol oyuncumuz Ercan Se-
lim ÖNGÖZ’e, Emin Arif GÜN-
GÖR’e ve küçük oyuncumuz 
Burak TAŞHAN’a çok teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

Jüri üyeleri de:” Harika bir 
film yapmışsınız. Bizi çok 
eskilere götürdünüz. Filmin 
sıcaklığını hissettik. Giresun’a 
selam ve sevgilerimizi gönde-
riyoruz ve yapacağınız çalış-
malarda her zaman arkanızda 
olduğumuzu bilmenizi istiyo-
ruz.” dediler.

SİNAN KOCA’NIN KISA FİLMİ “UÇAK”

TURKiYE iKiNCiSi
Giresunlu yönetmen Sinan KOCA’nın yaptığı UÇAK adlı kısa film, TV5-MÜSİDER (Müzik 
ve Sinema Derneği) işbirliğiyle 2.si yapılan kısa film yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

Giresun Belediye Meclisi, son toplantısında yeni 
Encümen ve komisyon üyelerini belirledi

İşte yeni komisyonlar

Giresun Belediye 
Meclisi son toplan-

tısında görev dağılımı yap-
tı. Buna göre komisyonlar 
yeniden oluşturuldu.

İşte yeni dağılım
Encümen Üyeleri: Ber-

rin Aydın, Adil Erol, Emrah 
Altıyaprak

İmar Komisyonu: Mete 
Bahadır Yılmaz, Nuri 
Karaman, Dursun Öztürk, 
Ahmet Raif Yusufağaoğlu, 
Hayrettin Çıtlak.

Plan ve Bütçe Komisyo-
nu: Fahri Uzun, Adil Erol, 
Hamdi Önde, Şükrü Ertürk, 
Ahmet Vahdet Yenal.

Cadde ve Sokak İsim-
leri Komisyonu: İbrahim 
Tuğrul Unat, Mahmut Kılıç, 

Hamdi Önde, Fatma De-
miroğlu, Nermin Yılmaz.

Trafik Komisyonu: Ay-
dın Karakuz, İsa Karaca, 
Hamdi Önde, Fuat Köse, 
Arife Usta

Kadın Erkek Eşitlik 
Komisyonu: Fahri Uzun, 
Berrin Aydın, Dursun Öz-
türk, İsmail Öveç, Erdinç 
Hıdımoğlu.

Diğer yandan, toplan-
tıda Belediye Denetim 
Komisyonu tarafından 
2021 yılı denetim ko-
misyonu özet raporu, 
Komisyon Başkanı Fahri 
Uzun tarafından Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu’na sunuldu. 

Haber:Hakan Çelebi

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğ-

lu’nun talimatıyla hazırlanan 
takvim şöyle..

Meddah, fasıl, tasavvuf 
konseri, söyleşi, sohbet, 
Kadir Gecesi, çocuk şenliği, 
Hacivat-Karagöz gibi birçok 
etkinliğin yer aldığı ve çocuklar 
ile yetişkinler için hazırlanan 
içeriklerle birlikte Giresun’da 
Ramazan coşkuyla ve dolu 
dolu yaşanacak. 

Yaptığı kültür sanat etkin-
likleri ile Giresunluların be-
ğenisini kazanan belediyenin 

Ramazan etkinliklerinde, Ata-
türk Meydanı’ndaki Ramazan 
Sokağı’na gelen ziyaretçilerin 
de hoş zaman geçirmesini 
amaçlanıyor. 

Ramazan Sokağı, Vahit Süt-
laş Sahnesi ve Botanik Park’ta 
gerçekleşecek olan etkinlik 
programı şu şekilde:

Meddah (6-20 Nisan. Saat 
22.00. Ramazan Sokağı)

Hacivat - Karagöz (4, 11, 
18 ve 25 Nisan. Saat 22.00. 
Ramazan Sokağı)

Fasıl (9, 13,16, 20 ve 30 
Nisan. Saat 22.00. Ramazan 
Sokağı) 

Tasavvuf Müziği Dinletisi 
(21 Nisan. Saat 22.00.Rama-
zan Sokağı) 

Özel Masal Anlatımı (21 Ni-
san. Saat 13.00. Vahit Sütlaş)

Çocuk Şenliği (23 Nisan. 
Saat 12.00 - 16.00. Botanik 
Park) 

Kadir Gecesi ve Fazileti (26 
Nisan. Saat 22.00. Ramazan 
Sokağı)

Kadir Gecesi (27 Nisan. 
Saat 22.00. Ramazan Sokağı)

Haber: Osman Yılmaz

SENLiKOGLU’NDAN RAMAZAN ATAGI
Giresun Belediyesi ,Ramazan’ın coşkulu 

geçmesi için düğmeye bastı. Bu çerçevede 
kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık verilecek

YITIK...
Giresun İli, Merkez İlçe Nüfusuna kayıtlı Nüfus 

Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür... 
Hakan ÇELEBI



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Ürolojik kanserler 
tüm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde 

de artmakta. Ancak özellikle 
bölgemizde kanser sıklığının 
ve çeşitliliğinin nüfusa oranla 
yüksek olduğunu gözlemle-
mekteyiz. Bu konuda bilimsel 
bir veri olmamakla birlikte 
somut bir örnek olması için 
kliniğimizde yapılan pros-
tat biyopsilerindeki kanser 
oranlarını paylaşabilirim. Son 
3 yılda yapılan 800 e yakın 
prostat biyopsi sonuçlarını 
irdelediğimizde kanser tespit 
edilme oranı %47 dir. Yani 

kanser şüphesiyle biyopsi 
alınan 2 kişiden bir tanesin-
de kanser saptıyoruz. Daha 
önce Ankara’da çalıştığım 
merkezdeki oranlar ise yakla-
şık %20 dolaylarında idi. 

Ancak Giresun ili ve bölge 
açısından sevindirici olan ise 
Eğitim Araştırma Hastane-
mizde tüm ürolojik kanserler 
için gerekli tanı, tedavi ve 
izlem alt yapısının tamamlan-
mış olmasıdır. Radyoterapi 
ünitemizin faal hale geçmesi, 
füzyon biyopsi ekipmanının 
alım sürecinin tamamlanma-
sını takiben her yönüyle bir 

referans hastanesi olacağız. 
1-7 Nisan tarihleri dünya 

kanser günü vesilesiyle ürolo-
jik kanserler ile ilgili ürolojide 
sık görülen kanserler ve er-
ken tanı yaklaşımları ile pratik 
bilgiler vermek istedik.

Kanser bir organ veya 
dokuyu oluşturan hücrelerin 
yapısının bozularak kontrol-
süz çoğalmasıdır. Bu kontrol-
süz çoğalma organın şeklini 
bozarak zamanla büyümeye 
başlar.  Büyümenin hızı ise 
organ ya da dokunun yapı-
sına ve kanser hücrelerinin 
cinsine göre farklılık gösterir. 
Zamanla çevre dokulara da 
yayılırlar. Kan ve lenf da-
marlarına girmeleri halinde 
vücudun diğer organlarına da 
yerleşir ki buna metastaz adı 
verilir.

Prostat kanseri erkeklerde 
en sık görülen 2. kanser olup 
tüm dünyada  her yıl yakla-
şık tanı alan hasta sayısı 1 
milyon civarındadır. Prostat 

kanseri için en önemli risk 
faktörleri ise: Yaş, aile öyküsü 
ve ırk tır. Prostat kanseri ileri 
yaş kanseri olup yaş ilerledik-
çe risk artar.

Ailede prostat kanseri tanılı 
akrabaların olması yine riski 
arttırmaktadır. Babada prostat 
kanseri varlığında risk 2 kat, 
kardeşte olması durumunda 
3 kat artar. İkiden fazla birinci 
derece akrabalarda olması 
halinde ise risk 5 kat artar.

Irk, bir diğer önemli risk 
faktörüdür. Özellikle siyah 
ırkta prostat kanser görülme 
sıklığı artmıştır. Siyah ırktaki 
kanserler ayrıca daha agresif 
seyirli olmaktadır.

Son araştırmalarda “hiper-
tansiyon” hastalığının prostat 
kanser riskini %15; “abdomi-
nal obezite”nin (bel çevresinin 
>102 cm olması) ise  %56 
arttırdığı gösterilmiştir.

Prostat kanserinde tarama-
nın nasıl ve kime yapılacağı 
da önemli bir husustur. 50 

yaş üzeri erkeklerde, aile öy-
küsü olan 45 yaş üzeri erkek-
lerde, 40’lı yaşlarda >1 ng/mL 
PSA ölçümü olan hastalarda 
ve 60’lı yaşlarda >2 ng/mL 
PSA ölçümü olan hastalarda 
PSA taraması önerilmektedir.

Kanserin kesin tanısı 
doku incelemesi ile konulur 
ve doku örneği için biyopsi 
alınmalıdır. PSA değeri riskli 
seviyede olan hastalar ve 
PSA değeri normal olsa dahi 
parmakla rektal muayenede 
ele gelen nodüllerin olması 
durumunda prostat biyopsisi 
yapılmalıdır.

Mesane kanserlerinde ise 
tümörün hızlı ilerlemesi nede-
niyle erken tanı çok önemlidir. 
İdrardan kan gelmesi ise 
mesane kanserlerinin sıklıkla 
erken bulgularındandır. İdrar-
da kanama gözleyen hasta-
ların en kısa sürede üroloji 
polikliniğine başvurması bu 
nedenle önem arz etmektedir.

İdrarda kanama ile bulgu 

verebilen bir diğer tümör ise 
böbrek tümörleridir. Ancak 
günümüzde sık yapılan 
görüntülemeler nedeniyle 
böbrek kanserlerinin büyük 
bölümü erken dönemde tanı 
almakta ve tedavi edilmekte-
dirler. 

Erkeklerde görülen testis 
kanserleri ise ürolojik kanser-
ler içerisinde en hızlı çoğa-
lan kanserlerden olup, tanı 
konulduğu andan itibaren en 
kısa sürede tedavi edilmelidir. 
Testislerde ağrısız ele gelen 
sertlik ve şişlik saptanması 
durumunda bir hekim muaye-
nesi erken tanı ve tedavi için 
çok yararlı olacaktır. 

Bugünkü teknoloji ve veri-
lerle kanseri önceden sapta-
ma şansımız bulunmamakta-
dır. Ancak erken tanı pek çok 
kanser türünde olduğu gibi 
ürolojik kanserlerde de küratif 
tedavi şansını arttırmaktadır.

Herkese sağlıklı, güzel 
günler dilerim.
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Her ikisi de; 
Doğu Karadenizli... 
Osmanlı kayıtlarına göre; 
Her ikisi de Trabzon köken-

li... 
Ata-dede ocağı olarak; 
Birisi; Giresunlu... 
Bir diğeri ise; Oflu... 
Birisinin silahı; Kalem... 
Bir diğerinin ki; Mavzer.. 
Yani; 
Biri kalemiyle konuşuyor... 
Bir diğeri mavzeriyle... 
Kalemiyle-kelamıyla konu-

şan; Sabahattin Ali... 
Köken olarak; Trabzonlu... 
Of ilçesinden-Trakya 

tarafına göç eden Bahriye 
Alay Emini Salih Efendinin 
torunu... 

22 Şubat 1907-Bulgaristan 
Eğridere doğumlu... 

Mavzeriyle konuşan;                                                         
Feridunzade Hacı Mehmet 

Efendinin oğlu... 
Osman Feridunoğlu.. 
Namı-diğer: Topal Osman 

Ağa...  
1883 Giresun doğumlu...  
Bu iki tarihi şahsiyetden 

önce (Topal) Osman Ağa üze-
rine kısa bir anlatım yapacak 
olursak; 

Balkan Savaşlarında bir 

bacağı sakat kaldığı için 
‘Topal Osman Ağa’ olarak 
ünlendi... 

Ve; Rum’uyla-Ermeni’siy-
le yüzyıllardır barış içinde 
birlikte yaşamasını başaran 
halkların arasına emperyaliz-
min ağababası İngilizler; 

Ne zamanki nifak soktu-
lar... 

Doğu Karadeniz Bölgesin-
de; 

Başkenti Trabzon olacak 
‘Pontus Rum Devleti’ kurma 
hayalleriyle asırlarca birlikte 
yaşayan Rum halkını kışkırta-
rak ‘Pontus Çetesini’ 

Kurdurdular... 
Ve bölgede huzur bırakma-

dılar... 
Ve süreç içerisinde et-

ki-tepkiyi doğuruyor; 
(Topal) Osman Ağa’da 

‘Pontus Çetelerine’ karşı ken-
di ‘Çetesini’ kuruyor... 

Nerede bir ‘Pontus Çetesi’ 
zulmünü duysa oraya gidi-
yor... 

Ve ‘Pontus Rum Çeteleri-
nin’ yaptığı zulmün aynısını 
Osman Ağa Çeteleri yapı-
yor... 

Derken ‘Kurtuluş Savaşı-
nın’ ön-günleri gelip çatıyor; 

O tarihlerde Giresun kasa-
basında ‘Feridunoğlu Zadeler’ 
gibi daha birkaç tane ‘zade’ 
kökenli zenginler olsa da, 
Osman Ağa, onlardan hiçbir 
yardım talebinde bulunmadan 
kendi dedesinin zenginliği-
ni sermaye yapıp, Rusya 
limanlarına deniz motorlarıyla 
fındık götürüp satar ve silah 
satın alarak geri döner ve bu 
silahları Kurtuluş Savaşı için 
biriktirir ve Kuvvayi Milliye 
Hareketine entegre ederdi... 

Osman Ağa bölümünü 
özetleyecek olursak; 

(Topal) Osman Ağanın 
‘Pontus Rum Çetelerine’ karşı 
kurduğu ve bu çetelerini de 
‘Kuvvayi Seyyare’ olarak çe-
şitli bölgelerde baş gösteren 
isyanları bastırmak için kul-
lanan Osman Ağa ardından 
(gönüllü) 42. ve 47 alaylarını 
kurarak Kurtuluş Savaşının 
içinde yer almıştır... 

Eğitimini rüştiyede yarım 
bırakan Osman Ağa; 

Atatürk’ün hayata geçir-
mek istediği bütün yenilikleri 
desteklemiş ve aynı zamanda 
onun ‘Muhafız Alay’ komutanı 

olmuştur... 
Ve Enver Paşa kaynaklı... 
Enver Paşanın destekçisi 

olan Ali Şükrü ayaklı... 
Yalı Kahyası ve kabadayısı 

Yahya tuzaklı... 
Mustafa Suphi’nin arkadaş-

larıyla birlikte ortadan kaldı-
rılması aynı zamanda (Topal) 
Osman Ağanında sonunu 
hazırlamıştır... 

Ve takvim yaprakları; 2 
Nisan 1923 yılını gösterdiğin-
de... 

Derin devlet hüneriyle 
(Topal) Osman’da ortadan 
kaldırılmıştır... 

Kısacası; her devrim kendi 
çocuklarını da boğduğu gibi... 

Osman Ağayı da boğmuş-
tur... 

Fakat Mustafa Kemal Ata-
türk onun yararlıklarını inkar 
etmemiş ve Osman Ağanın 
ölüm şeklini;

“Cumhuriyet Şehidi” diye 
adlandırmıştır... 

*** *** ***  
İki Nisan.... 
Ve ikinci insan; 
Sabahattin Ali... 

Toplumcu düşünceye sahip 
bir yazar... 

Cumhuriyet döneminin 
önemli edebiyatçılarından... 

Yazdığı şiirlerden dolayı 
zaman zaman yargılananlar-
dan... 

Anadolu’da (arkasında 
dedektif) öğretmenlik yapan-
lardan... 

Ve yazdığı ‘yazılardan’ 
dolayı ikide-bir tutuklananlar-
dan... 

Ve bütün bunlara rağmen; 
Yanlışlıklara asla boyun 

eğmeyip ve egemen güçlere 
asla biat etmeyip, dimdik dur-
masını bilenlerdendir Saba-
hattin Ali... 

Örneğin; 
Bu konuda şöyle dile getirir 

duygu ve düşüncelerini; 
“Başın öne eğilmesin, 
Aldırma gönül aldırma 
Başın öne eğilmesin 
Aldırma gönül aldırma..

Ağladığın duyumasın, 
Aldırma gönül aldırma 

Kurşun ata ata biter 
Yollar gide gide biter 
Kurşun ata ata biter 
Mahpus yata yata biter 
Aldırma gönül aldırma... 

Bir zamanlar Aziz Nesin 
ile birlikte MARKOPAŞA 
Dergisinde de yazılan yazan 
Sabahattin Ali, yine 1944 
tutuklamalarından o da ‘Ko-
münizm Propagandası’ yaptı 
diye tutuklanmıştır... 

Bütün bu sıkıştırmalardan, 
tutuklamalardan ve arkasında 
dedektif takibiyle yaşamak-
tan bunalan Sabahattin Ali 

kaçmaya karar verir... 
Ve kaçarken ‘sınırdan geç-

mek’ için Ali Ertekin isimli bir 
vatandaşla anlaşırlar... 

Bir ‘Berber’ dükkanında 
buluşurlar... 

Ve yola çıkarlar... 
Sınıra (Hududa) varınca 

olanlar olur; 
Kaçırmak için kendini ora-

ya kadar getiren Ali Ertekin 
isimli cani (yol boyu değnek 
olarak kullandığı sopayı) 
arkadan kalleşçe Sabahattin 
Ali’nin kafasına indirir... 

Ve yıllar sonra bu olayı 
şöyle anlatır Ali Ertekin isimli 
katil; 

“Elimdeki sopayı Sabahat-
tin’in kafasına indirdim... 

Yere yuvarlandı... 
Açık kalan tek gözüyle 

bana bakıyor ve sesi çıkmı-
yordu.... 

Kafasına bir daha vurdum 
yine ölmedi... 

Sırtüstü yatırıp bir daha 
vurdum, bu sefer kafası par-
çalandı.” 

Bu acı olayın yaşandığı 
tarih; 

1948 yılının 2 Nisanıdır... 
Ve bu acımasızca öldürü-

len insan bu ülkenin en önde 
gelen aydınlarındandır... 

Ve o birbirinden güzel 
şiirleri her ortamda seve-seve 
okunduğu gibi;

Şarkı olarak bestelenen 
şiirleri de vardır... 

Yani; 
2 Nisan, 
2 İnsan,
İkisi de Karadenizlidir... 
İkisi de bir-şekilde ‘2 Nİ-

SAN’ tarihinde katledilmiştir... 
Işıklar içinde uyusunlar...

İKİ NİSAN 
İKİ İNSAN



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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32.HAFTA
MALATYASPOR (D)
33.HAFTA
BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA
KARAGÜMRÜK (D)
35.HAFTA

ADANA D. (İ)
36.HAFTA
ALTAY (D)
37.HAFTA
BAŞAKŞEHİR (İ)
38.HAFTA
HATAYSPOR (D)

Giresunspor’un kalan maçları

Çalımbay ‘Her 
şeye rağmen  

puan iyidir’

Demir Grup Si-
vasspor Teknik 

Direktörü Rıza Çalım-
bay da zor bir karşı-
laşma oynayacaklarını 
bildiklerini söyleyerek, 
‘Giresunspor’un da pu-
ana çok ihtiyacı vardı. 
Biz de buradan alacağı-
mız 3 puanla yukarıya 
oynamayı düşünü-
yorduk. Maça da iyi 
başlayamadık. Sonra 
düzeldik ve 2 tane de 
gol bulduk. İyi bir avan-
taj yakaladık ama ikinci 
yarı Giresunspor’un her 
şeyini kullanacağını bili-
yorduk’ diye konuştu.

Çalımbay ikinci ya-
rıya değişiklik yaparak 
başladıklarını dile ge-
tirerek, şunları söyle-
di’Maalesef girdiğimiz 
pozisyonları değerlen-
diremedik. Özellikle 
Mustafa Yatabare ile 

güzel pozisyonlar yaka-
ladık. Onu değerlendi-
remedik. Ondan sonra 
tabi gayet iyi oynamaya 
başladılar. Her yerden 
gelmeye başladılar. 
2-0’dan 2-2 olması bizi 
üzdü. Onu korumamız 
gerekiyordu. Onu daha 
iyi şekle getirmemiz ge-
rekiyordu. Gol atmamız 
gerekiyordu. Giresuns-
por her şeyiyle geliyor-
du. Arkalarındaki boşlu-
ğu değerlendiremedik. 
Hem sıcak olsun hem 
de zor bir maç olduğu 
için her şeye rağmen 
alınan bir puan iyidir. 
Eksiklerimiz olmasaydı 
belki daha farklı bir 
şekilde maçı bitirebilir-
dik ama dediğim gibi 
sadece üzüldüğümüz 
2-0’dan 2-2 olmasıydı. 
Ona da yapacak bir şey 
yok.?

HAKAN KELES ‘KADRO
KURMAKTA ZORLANIYORUM’
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 31’inci hafta maçında GZT Giresunspor, evinde Demir 
Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan 

Keleş ile Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay değerlendirmelerde bulundu.

Yeşil beyazlı ekibin teknik 
direktörü Hakan Keleş, iç 
sahada kazanmaları gere-

ken bir maç olduğunu ancak bunu 
başaramadıklarını söyledi. Kadro 
açısından sıkıntılı olduklarını ifade 
eden Keleş, ‘Şu ana kadar 5 yabancı 
oyuncumuz gitti. Sakat oyuncuları-
mız var. Kadro açısından sıkıntılıy-
dık. Zaten maçlara 13-14 kişi devam 
ediyoruz. Önümüzdeki hafta için 
sorun olacak gibi görünüyor’ dedi.

Keleş, sıkıntılı kadrolarına rağmen 
kazanmak için mücadele ettiklerini 
kaydederek, ‘Oyun iyi giderken 2-0 
geriye düştük. Rakibin istediği gibi 
oynadık çünkü bekleyip oynadılar. 
Fakat devre arası oyuncularla ko-
nuştuk. ‘İyi oynuyoruz, maçı çevire-
biliriz’ dedik. Rakibin girdiği pozis-
yonlar var. 3-0 olabilirdi ama ondan 

sonra yakaladığımız 2 gol var. Galip 
de gelebilirdik. Sonuçta berabere 
bitti. İç sahada kazanmamız gereken 
bir maçtı. Ligde her puan önemli. 
Önümüzde Malatya maçı var. Bura-
daki puan kaybını orada telafi etmek 
istiyoruz. Oyuncularımın mücade-
lesinden memnunum. İyi oynarken 
geriye düştük ama geriden gelmesini 
bildik? diye konuştu.

Sezon başından bu yana 8-9 
oyuncunun ayrıldığını dile getiren 
Keleş, ‘Sanırım 8-9 oyuncu yok. 2 
kişi geldi. O yüzden dediğim gibi ye-
dek kulübesinde sıkıntılar çekiyoruz. 
Çoğu oyuncularımızın maddi prob-
lemleri ve süre bulamadıkları için 
gitmek istediler. Kendi tercihleridir. 
Bir yolumuza devam ediyoruz. Zorla-
nacağız ama hedefimize ulaşacağız 
diyebilirim’ ifadelerini kullandı.

Giresunspor’un geçtiğimiz Çarşamba akşamı İstanbul’da 
düzenlediği gecede ne kadar gelir elde ettiği merak ediliyor

Yeşil-beyazlı kulübün son 
dönemlerde mali konularda 

büyük sıkıntı yaşadığı herkesçe 
biliniyor. Yabancı oyunculardan 
bazıları parasını alamadıkları içöin 
sözleşmesini FIFA’ya başvurup 
sonlandırırken, kalan oyuncular da 
maç sonu yayıncı kuruluşa yaptıkları 
açıklamalarda üstü kapalı da olsa 
içinde bulundukları durumu anlatma-
ya çalışıyor.

Giresunspor yönetimi, geçtiğimiz 
hafta düzenlediği gecede önemli oranda 
gelir sağlayarak oyunculara ödeme 
yapmayı planlıyordu.

Gece geçtiğimiz Çarşamba akşamı 
düzenlenmesine rağmen başta Genel 
Sekreter Ferhat Karademir olmak üzere 
idarecilerden gecede ne kadar gelir 
elde edildiği, kaç bilet satıldığı ve ne 
kadar harcama yapıldığı konusunda bir 
bilgilendirme yapılmadı.

GECENiN GELiRi
HALA ACIKLANMADI

Fraport TAV Antalyaspor, 9 
haftadır yenilmediği Spor 

Toto Süper Lig’de son 4 maçını 
kazanarak çıkışını sürdürdü.Ligin 
22. haftasında Çaykur Rizespor’a 
deplasmanda 2-1 kaybederek 23. 

haftaya 6 galibiyet ve 5 beraberlik 
sonucunda topladığı 23 puanla 
17. sırada giren kırmızı-beyaz-
lılar, aynı haftada konuk ettiği Ga-
ziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig’in 24. haftasında 

konuk olduğu Beşiktaş ile de 
golsüz berabere kalan Akdeniz 
ekibi, 25. haftada VavaCars Fa-
tih Karagümrük’ü 3-0 yenerek, 
8 maç sonra üç puan kazandı.
Ligin 26. haftasında Öznur 

Kablo Yeni Malatyaspor’u 
deplasmanda 2-1 yenerek 
çıkışını sürdüren Antalyaspor, 
27. haftada Adana Demirspor 
ile yaptığı dış saha mücadele-
sinden 0-0 beraberlikle ayrıl-
dı.28. haftada iç sahada Demir 
Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup 
eden kırmızı-beyazlı ekip, 29. 
haftada konuk olduğu Medipol 
Başakşehir’i aynı skorla, 30. 
hafta mücadelesinde konuk et-
tiği GZT Giresunspor’u 4-1 yen-
di.Ligin 31. haftasında  Altay’ı 
deplasmanda 2-1 mağlup eden 
Antalyaspor, 44 puana ulaştı.

Geride bıraktığı 31 haftada 
12 galibiyet, 8 beraberlik, 11 
mağlubiyet yaşayan Fraport TAV 
Antalyaspor, son 9 maçta elde 
ettiği 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 
çıkışını sürdürdü.Son 9 lig müca-
delesinde kalesinde sadece 3 gol 
görüp, rakip fileleri 13 kez sarsan 
Akdeniz ekibi, ligin 32. haftasında 
11 Nisan Pazartesi günü Atakaş 
Hatayspor’u konuk edecek.

GiRESUNSPOR’A CALISTILAR!
Dört haftadır puan kaybetmeyen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve Giresunspor’un 

küme düşme yolunda en büyük rakipleri arasında yer alan Altay’a çok büyük darbe vurdu.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

UMUT UMUTLANDIRDI
Milli maç nedeniyle 

ara verilen süper 
ligde kendi saha-

sında Sivasspor’a ev sahipliği 
yapan Giresunspor, bu maçta 
yeniden bir seri yakalama 
umuduyla çıktığı maçta iki 
farklı mağlubiyetten ikinci yarı 
Umut’un attığı gollerle berabe-
re kaldı.  Bu maçı kazansaydı 
rahat bir nefes alacaktı. 

Yirmibeş yıl Giresunspor, 
Sivasspor karşısında galibiyet 
alamamış. Bu maç bir dönem 
maçı olabilirdi ama olama-
dı. Son haftaların başarılı 
takımı Sivasspor  iki farkla 
öne geçtiği maçta, ikinci yarı 
Giresunspor iki gol atarak 
beraberliği kurtardı.

Sivasspor, süper ligde en 
fazla kafa golü atan takım. 
İkinci golde de atılan kafa 
vuruşu ile iki farkı yakaladılar.

İlk yarı baskı kuran ve gol 
arayan taraf Giresunspordu.  
Umut’un bir metreden topa 
vuramayışı Giresunspor’un 
talihsizliği, Umut’un bece-
riksiliğiydi.  Sivasspor, Gire-
sunspor’un baskısını kırdıktan 
sonra Giresunspor alanında 
daha fazla hücum organizas-
yonları yapmaya başladılar. 
Sol taraftan yapılan ortaya 
Okan’ın yatarak müdahalesi 
Aziz Behiç’in ayağına vurarak 
kaleye yönelmesini Kayoone 
tamamlayarak Sivasspor’u öne 
geçiren golü attı. Mağlup du-
rumdan beraberlik yakalamak 
için uğraş veren Giresunspor, 
Sivasspor’lu futbolcunun 
ortasına kafa vuran  Gradel 
takımını iki farklı öne geçirdi. 
Giresunspor devreye içeri gir-
meden  şoke oldu. İkinci golde 

Giresunspor defansının kade-
me anlayışının olmayışı hatay-
dı. Uzun zamandır ilk onbir de 
oynayamayan Diabate’nin maç 
boyunca ortaya koyduğu futbol 
Sivasspor defansını şaşkına 
çevirdi.

İlk yarı Sivasspor kar-
şısında baskı kurarak gol 
aramamıza rağmen tecrübeli 
Sivasspor karşısında iki farklı 
mağlubiyetle devreye girdik.

Bu maçtan mağlup olarak 
ayrılmış olsaydı Giresunspor, 
alt sıralarda ki takımların 
iştahını kabartacaktı. İlk yarı 
kaçırdığı golden dolayı morali 
bozulan Umut, ikinci yarı Dia-
bate’nin Sivasspor takımının 
defansını hallaç pamuğu gibi 
atması neticesinde vurduğu 
kafa şutu tam doksan tabir 
edilen yere giderek farkı bire 
indirdi. Bu fark Giresunspor’lu 
futbolcuların uyanmasına  ve 
umutlarının artmasına neden 
oldu. Takımının ikinci golünü 
atarak takımını beraberliğe 
taşıdı.  Eğer bu takımda forvet 
oynayan Oyuncu Umut’ sa 
kafa vuruşları yapacak ortalar 
olması gerekir. 

Sivasspor gibi bir takımdan 
iki farklı mağlubiyetten bera-
berlik yakalanmışsa başarılı 
bir sonuçtur. Uzun zamandır 
kadroda ilk onbir de oynama-
yan Diabate’nin maç boyunca 
Sivas defansına zor anlar 
yaşatması ve gollerde katkıda 
bulunması onun lehine kat-
kıdır. Bu bir takım oyunudur 
ve bunu başaran yedekleri 
ile birlikte Giresunspor takımı 
ve Teknik heyetidir. Alınan bir 
puanın değeri ileri ki maçlarda 
daha iyi anlaşılacaktır.
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Spor Toto Süper Lig’in 
31. haftasında GZT 
Giresunspor sahasın-

da karşılaştığı DG Sivasspor 
ile 2-2 berabere kaldı. İlk dev-
rede pek varlık gösteremeyen 
ve soyunma odasına 2 farklı 
mağlubiyetle giden Çotanaklar, 
ikinci devrede farklı bir havaya 
büründü ve bulduğu gollerle 
müsabakadan 1 puan çıkardı.

Maçtan Dakikalar
30. dakikada GZT Gire-

sunspor atağında, Diabate’nin 
çaprazdan sert vuruşunda, 
kaleci Ali Şaşal Vural son anda 
direk dibinde topu kontrol etti.

32. dakikada sol kanattan 
Erdoğan Yeşilyurt’un arka 
direğe ortasında Yatabare topa 
kafayı vurdu. Meşin yuvarlak 
az farkla yandan auta çıktı.

39. dakikada Sivasspor öne 
geçti. Uğur Çiftçi’nin sol kanat-

tan ceza alanına yerden orta-
sında kaleci Okan Kocuk ve 
savunmadaki Aziz Eraltay’dan 
seken ve Kayode’ye temas 
eden top, ağlara gitti: 0-1

44. dakikada konuk ekip 
farkı 2’ye çıkardı. Erdoğan Ye-
şilyurt’un sağ kanattan yaptığı 
ortada ceza alanı içerisinde 

boş pozisyondaki Gradel’in 
kafa vuruşunda, top köşeden 
ağlarla buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, 
konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle 
tamamlandı.

47. dakikada Hayrullah’ın 
pasında Umut Nayir’in vuru-
şunda meşin yuvarlak dışarı 

gitti.56. dakikada Gradel’in 
kullandığı köşe vuruşuna Yata-
bare’nin kafa vuruşunda meşin 
yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

60. dakikada Flavio’nun 
ceza sahası dışından vuruşun-
da kaleci Ali Şaşal meşin yu-
varlağı kontrol etmek isterken 
topu kucağından kaçırdı ve 
sonra tekrar kontrol etti.

71. dakikada Gradel sol 
kanattan ceza alanına girdi. 
Rakibinden sıyrılıp çektiği şut-
ta kaleci Okan meşin yuvarlağı 
çeldi.

73. dakikada Chiquinho’nun 
kullandığı köşe vuruşuna ceza 
sahası içinde iyi yükselen 
Umut Nayir’in kafa vuruşunda 
meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

80. dakikada Diabate’nin 
sol kanattan açtığı ortada ceza 
sahası içinde Umutt Nayir meşin 
yuvarlağı ağlara yolladı. 2-2

1 PUAN LiGDE BIRAKIR
Giresunspor, ilk devrede 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Umut Nayir’in attığı 

gollerle geri dönüş yaptı ve mücadele beraberlikle sonuçlandı.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Arda Kardeşler HH, Samet Çiçek HH, Mu-

rat Tuğberk Curbay HH

GIRESUNSPOR: Okan H, Diarra H, Traore HH, Aziz 
Behich HH, Diabate HH, Alexis Perez HH, Hayrullah HH, 
Muhammed HH (Shapi dk. 60 H), Chiquinho HH, Flavio HH 
(Balde dk. 76 H), Umut HHH

SIVASSPOR: Ali Şaşal HH, Uğur HH, Goutas HH, Caner 
HH, Gradel HHH (Sefa dk. 87 ?), Erdoğan HH, Ulvestad 
HH, Hakan HH (Cofie dk. 79 ?), Fajr HH (Kerem Atakan dk. 
66 H), Kayode HH (Pedro dk. 46 H), Yatabare H 
GOLLER: Kayode (dk. 39), Gradel (dk. 44) (Sivasspor), 

Umut Nayir (dk. 73, 80) (Giresunspor)
SARI KART: Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)
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Giresunspor’da Sivasspor ile oynanan karşılaşmada 
kadro değişti. Kalede yine Okan vardı. Geri dörtlü 

yine aynı isimlerden oluşurken, orta sahada Traore, Flavio, 
Chiquinho vardı.Kanatlarda ise Muhammed ve Diabate, 
forvette ise Umut Nayir yer aldı. Sakatlığından dolayı An-
talyaspor maçında görev yapamayan Flavio ilk kez Per-
şembe günü takım idmanına katılırken, ilk 11’de süre aldı. 
Antalyaspor maçında ilk 11’de sahaya çıkan Suleymanov, 
Sivasspor maçında yedekten oyuna girdi. Hasta olan Ser-
gio’nun yerine ise Diabate oynadı.

KADRO DEGiSTi


