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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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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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İSMAİL AYDIN
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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
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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Palyatif Bakım
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ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

TOPAL OSMAN 
AĞA 

KİMDİR?  (2)

(Yazısı Sayfa 4’te)

SMA (Spinal Müsküler 
Atrofi) hastalarının 
ailelerinin talepleri 

üzerine destek amaçlı tüm 
faturalara 1 TL eklenmesine 
yönelik talebi içeren dilekçe, 
TBMM Dilekçe Komisyo-
nu’nda görüşüldükten sonra 
Cumhurbaşkanlığı’na ve tüm 
Milletvekillerine gönderildi. Ayrı-
ca TBMM Genel Kurulu’nun 
görüşüne sunuldu.

17 Ocak 2022 tarihinde 
yayınlanan haberde Fatma Bul-
duk Uğurlu, SMA hastalarının 
tedavi edilebilmesi için Giresun 
Milletvekilleri’ne çağrıda bulu-
narak çocuklarımıza ve ailele-
rine umut olmuştu. Yaklaşık 2 
milyon Dolar civarında tedavi 
ücreti ödemek zorunda kalan 

SMA hastası çocuklarmızın ai-
leleri, sosyal medya üzerinden 
yaptıkları canlı yayınlarla Valilik 
izinli yardım kampanyaları 
düzenliyorlar.

Yüksek tedavi ücretini topla-
maya çalışan aileler bu süreçte 
oldukça fazla zaman kaybe-

diyorlar. Her geçen gün SMA 
hastası çocuklarımızın yaşama 
tutunma ihtimali azalırken, 
tedavi ücreti için düzenlenen 
kampanyaların uzun sürmesi 
SMA’lı çocuklarımızın hayatını 
kaybetmesi riskini de berabe-
rinde getirmekte.           n 3’TE

SMA HASTALARININ
UMUDU, TBMM’DE…
Giresun Gündem Gazetesi muhabiri Fatma Bulduk Uğurlu’nun 17 Ocak 2022 tarihin-
de yayınlanan ‘SMA Hastalarının Umudu ‘1 TL’de’ haberinin ardından 19 Ocak 2022 

tarihinde SMA hastalarına destek amaçlı gönderilen dilekçe, TBMM’ye sunuldu.

CHP Grubu, Giresun Özel İdare’nin sürekli satış yapmasına tepki gösterdi

3 SATISA iTiRAZ VAR
Giresun İl Genel Meclisi CHP grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz, satışa çıkarılan 

3 taşınmaz ile ilgili tekliflerinin olduğunu ifade ederek iktidarı göreve çağırdı.

Yılmaz, “Bir miras-
yedi anlayışı ile  ta 
bizim bildiğimiz 

2014 yılından beri envanteri 
çıkarılan ve satışı süregelen 
il Özel idaremizin yani Köylü-
müzün malı mülkü eritilmeye 
devam etmektedir. Başından 
beri Özel İdareler kapatılacak 
teziyle başlatıldı bu yıkım. 
Şimdilerde borç batağından 

çıkmak için ,Teyyaredüzü İl 
Özel İdare hizmet binasının 
%75’ine karşılık alınan kolay 
satılabileceği düşünülen par-
ça yerler satılmaya devam 
ediyor.40 kişilik Meclisin 7 
sandalyesine sahip olan 
CHP’si grubu olarak bu satış-
lara hep karşı olduk olmaya 
da devam edeceğiz.” dedi.

n SAYFA 2’DE

Biotrend Enerji’nin 
Giresun Çavuşlu 

Serenti Enerji şirketini bün-
yesine katmasının ardın-
dan başlattığı yeni yatırım 
çalışmalarıyla, tesiste bü-
yük fark yaratıyor. Arıtma 
tesissinden, sızıntı suların 
temizlenmesine, özel ses 
izolasyonundan, kötü ko-
kuların giderilmesine kadar 
yerel halkı rahatsız eden 
tüm sorunların giderilmesi 
adına çalışmalar son hız 
devam ediyor.

Biotrend Enerji, Gire-
sun Çavuşlu’da yer alan 

Serenti Enerji’yi bünyesine 
katmasının ardından sür-
dürülebilir, verimli ve sıfır 
atık politikası doğrultusun-
da yaptığı yatırımlara hız 

kesmeden devam eder-
ken, tesiste çalışmaların 
sonucunda fark yaratan 
neticeler elde ediliyor.

n SAYFA 2’DE

BiOTREND ENERJi, GiRESUN
TESiSi YATIRIMLA YENiLENiYOR

Başkan Emür, Teravih’de 
vatandaşlarla buluştu
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür teravih namazını 

Yeni Cami’de kılarak, nama sonrası vatandaşlarla sohbet etti

n 3’TE n 2’DE

ZABITADAN 
FIRINLARDA 

RAMAZAN 
DENETiMi
Giresun Belediyesi Za-

bıta ekipleri Ramazan 
ayı nedeniyle fırın denetim-
lerini sıkılaştırdı. n 3’TE

Öğrencilerden Başkan Emür’e 
Yerel Yönetimler Soruları

Başer, yaptığı açıklamada; 
“İl Özel İdaresi ve Giresun 

Belediyesi’nin Giresun halkına 
hizmet etmek için koordineli bir 
şekilde çalışmasından rahatsız 
olanların açıklamalarını herkes 
gibi bizlerde ibretle okuduk. Bu 

şehirde halkın yararına olan 
işlerden CHP’li İl Genel Meclisi 
Üyelerinin rahatsız olduklarını bir 
kez daha gördük. 

10 yıl boyunca Giresun Beledi-
yesi’ni borç batağına sokmaktan 
ve bu şehrin geleceğini ipotek al-
tına almaktan başka hiçbir icraatı 
olmayan siyasi anlayışın 
İl Genel Meclisi’ndeki 
temsilcilerinin, son üç 
yılda Giresun’da yaşanan 
büyük değişimi ve gelişimi 
sabote edebilmek amacıy-
la oluşturmaya çalıştıkları 
bu suni gündemin halkın 

nezdinde hiçbir karşılığı olmadığı-
na da hep birlikte şahitlik ettik. 

Özellikle Giresun Merkezde’ki 
Gençlik Merkezleri ve Botanik 
Park başta olmak üzere , Gire-
sun belediyesine devri gerçek-
leştikten sonra neredeyse 24 
saat boyunca  aktif hale gelen, 

Ailelerimizin ,çocukları-
mızın eğlendiği sosyal 
bir alana kavuşması 
ve bu hizmete duyulan 
memnuniyet en üst 
düzeyde iken ,CHP 
temsilcilerinin bundan 
duyduğu rahatsızlığı 

akla aykırı kabul ediyoruz.
Sonuç olarak halkın yararına 

yapılan her hizmete karşı olan 
bu zihniyetin ve temsilcilerinin 
oluşturmaya çalıştıkları algı 
operasyonunun takdirini her türlü 
hizmetin en iyisini hak eden hal-
kımızın vicdanına havale ediyor, 
AK Parti teşkilatları olarak ‘Halka 
hizmet Hakk’a hizmettir’ anlayı-
şıyla hem Giresun İl Özel İda-
resi hem de Giresun Belediyesi 
olarak gece gündüz demeden 
çalışmaya devam edeceğimizin 
herkes tarafından bilinmesini 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HALKIMIZA HiZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
AK Parti Merkez İlçe 
Başkanı Mehmet Başer, 
İl Genel Meclisi CHP Grup 
Başkan Vekili Mehmet 
Yılmaz’ın, basına ve ka-
muoyuna yansıyan açıkla-
malarına cevap verdi.

Isırgan tescillendi

ANGIN iZ 
BIRAKIYOR
İlimiz ile özdeşle-

şen ve şifa kaynağı 
olarak bilinen Giresun 
Isırganı, Giresun İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğünün 
yaptığı çalışmalar netice-
sinde Türk Patent ve Mar-
ka Kurumu’nun bültenin-
de yayınlanmış ve 1052 
numara ile tescillenerek 
Coğrafi İşaret aldı..       

n SAYFA 2’DE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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OKUSAL:10 YIL ÖNCE YIKILAN KÜLTÜR SİTESİ 
YERİNE YENİSİ NİYE HALA YAPILMIYOR

DEVA, 10 YILLIK 
GECiKMEYE TEPKiLi
DEVA Partisi Giresun’da 

10 yıl önce yıkılan 
Kültür Sitesinin yerine hala 
yeni kültür sitesi yapılma-
masını eleştirdi.İl Başkanı 
Özgür Okusal soruna çözüm 
bulunmasını istedi.

Okusal, “İlimizde Vali 
Sami Oytun Kültür Sitesinin 
yıkılmasından sonra 10 
yıldır Kültür Sitesi bulun-
mamaktadır. Nerdeyse 
diğer illerin ilçelerinde bile 
bulunan Kültür Sitelerinin, 
ilimizde bulunmamasını bü-
yük bir kayıp olarak değer-
lendirmekteyiz. 10 yıl sonra 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
yatırım programına alınan 
Kültür Merkezi projesi 
Demokrasi ve Atılım Partisi 
olarak bizleri memnun etse 
de, yapılacak olan Kültür 
Merkezinin yer seçimi, ilimiz 
Mimarlar Odası tarafından 

uygun olarak değerlendiril-
memektedir.

Yönetimin her alanında 
liyakati esas alan DEVA PAR-
TİSİ olarak, ilimiz Mimarlar 
ODASI’ nın görüşleri bizim 
için önemlidir. Toplumun her 
kesiminin kullanacağı ve 
uzun yıllar halkımıza hizmet 
verecek Kültür Sitesinin 
konumunda siyasi çıkarlar 
gözetilmeden konunun uz-
manı, şehrimizin Mimarlarının 
görüşleri önemlidir.

2023 yılında bitirilmesi 
planlanan Kültür Sitesinin 
yatırım planlamasına alınma-
sından dolayı iktidar siyasi-
lerine teşekkürlerimizi iletir, 
ben yaptım oldu anlayışından 
sıyrılarak ilimiz Mimarlar 
Odasının konu hakkındaki 
görüşlerini ve raporlarını 
dikkate almalarını önemle rica 
ederiz.” dedi.

CHP Grubu, Giresun Özel İdare’nin sürekli satış yapmasına tepki gösterdi

3 SATISA iTiRAZ VAR
Giresun İl Genel Meclisi CHP grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz, satışa çıkarılan 

3 taşınmaz ile ilgili tekliflerinin olduğunu ifade ederek iktidarı göreve çağırdı.

İl Genel Meclisi toplantısın-
da söz alan Yılmaz şöyle 
konuştu, “Değerli arka-

daşlar biliyorsunuz ..26.04.2022 
tarihinde ihale yoluyla satışına 
Encümen tarafından karar veri-
len  5 adet taşınmazımız daha 
var. Bunların 3 adetinin İl Genel 
Meclisi kararları geçen yıl yani 
07.09.2021 tarihinde,2 adeti 
ise geçen ay yani 04.03.2022 
tarihinde bizim red oylarımıza 
rağmen alınmıştı.

Bu satışa çıkarılan taşınmaz-
ların 3 tanesi ile ilgili çarpıcı 
tespitlerimiz ve uyarılarımız ola-
caktır. Bunlardan İmar plan deği-
şikliği Giresun Belediyesi bypass 
edilerek Çevre Şehircilik Ba-
kanlığına yaptırılan 783 Ada,98 

parseldeki Eski SSK Hastanesi 
yerinin 12831,27m2 si.

 Geçen dönem Belediye-
miz buradaki TOKİ’nin Ko-
nut olarak plan değişikliğini 
mahkemeye taşımış, belediye 
itirazında haklı bulunmuş, plan 
değişikliğinde kamu yararı 
görülmediğinden burası Park 
ve yeşil alan olarak düzen-
lenmiştir. Şimdi ise  yeniden 
Bakanlık tarafından konut 
alanına çevrilmiştir. Burası için 
Belediye Meclisi CHP Grubu 
tarafından plan değişikliğine 
açılmış dava var.

3 .sorunlu  gayrimenkul, yine 
aynı mahallede 750 Ada,269 
parselde Jandarma Komutanlığı 
ile 112 Acil arasındaki taşın-

mazdır.Daha önce TOKİ’nin ze-
mini yani eski bir dereyi bahane 
ederek jeolojik sebeplerden, 
önce Öğrenci Yurdu, sonra da 
Diş Hekimliği Fakültesi  yapı-
lamaz dediği yere nasıl konut 
alanı planı yapıp Özel İdare’ye 
bu yeri becayiş edebiliyor? Çev-
re Şehircilik ya da TOKİ bize 
bunu izah etmelidir. Dolayısı ile 
bu taşınmazımızın imar planı da  
dava konusudur.   

Diğer taşınmazımız Gedikka-
ya Mahallesi’ndeki becayiş ile 
aldığımız 335 Ada,4 parseldeki 
arsamızdır. Eski Belediye  Özel 
Sağlık Alanı iken yerini konut 
ve ticaret alanına çevirdiğinde 
Giresun Valiliği dava açarak 
bu plan değişikliğini engelle-

mişti. Ancak Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün talebi ile Yeni 
Belediye Meclisi burayı Otel 
Yerine çevirdi. Bu plan değişikli-
ğinin Belediyeyi zarara uğrattığı 
gerekçesi ile  CHP Grubu açtığı 
davayı kazandı. Yani şimdi 
burası ancak Özel Sağlık Alanı 
olarak satılabilir.

4.olarak satılığa çıkarılan 
yerimiz Keşap İlçesi Karabedir 
mahallesi 332 Ada,1 parseldeki 
eski cezaevi ve arsası.

5.Bulancak İlçesi İhsaniye 
mahallesi 15 Ada, 25 parseldeki 
arsadır.

Tüm gerçekleri kamuoyu 
ile paylaşmak boynumuzun 
borcudur”

Haber: Osman Yılmaz

BiOTREND ENERJi, GiRESUN
TESiSi YATIRIMLA YENiLENiYOR
Devir sonrası yenileme 

çalışmaları kapsamın-
da; arıtma tesisi onarılarak 
yeniden hizmete alındı, 
sızıntı sular arıtılarak verilen 
zarar önlenirken, çöp sula-
rının sızması ise tamamen 
durduruldu. İyileştirmeler 
kapsamında yerel halkın 
tüm şikayetlerini dinleyen 
tesis yöneticileri; gerekli 
alanlarda ses izolasyonu, 
düzenli depolama saha-
sından kaynaklı kokuların 
önlenmesi adımlarını da 
tamamlanmasını sağladı.

Tesisin önceki halinde 
mevzuata uygun olmayan 
tüm adımlar tespit edilerek, 
gerekli düzenlemeler de 
başlatıldı. Henüz devam eden 
çalışmalar kapsamında; tüm 
araçlar için tekerlek yıkama 
üniteleri, yol asfaltlama ve V 
kanal yapımı, tesis girişine sür-
gülü otomatik kapı yapımı gibi 
teknik alt yapı çalışmalarının 
yanı sıra, görüntü kirliliğini de 
ortadan kaldırmak adına peyzaj 

çalışmaları yer alıyor.
Biotrend Enerji Giresun Tesis 

Müdürü Erdal Yalçın: “Daha ön-
ceden çevreye verilen tüm rahat-
sızlıkları ortadan kaldıracağız.”

Biotrend Enerji Giresun 
arıtma tesisinin mevzuata 
uygun olarak tamamen yenilen-
diğini paylaşan Giresun Tesis 
Müdürü Erdal Yalçın, yapılan 
tüm yenileme çalışmalarının 
ardından senede 16.000 MW 

enerji üretimi ve 3.000 ton atık 
geri dönüşümü hedeflendiğini 
belirtti.

Yalçın; tesise yapılan her 
yatırımın, sıfır atık politikası 
kapsamında, mutlak kamu 
yararı gözetiminde gerçekleşti-
ğinin altını çizdi. Bugüne kadar 
yapılan çalışmalar hakkında 
kısa bir özet veren Yalçın; 
biyolojik havuzda yıllarca biri-
ken dip çamur temizliği, 300’e 

yakın difizör ve havuza 
bağlı pompa değişimlerinin 
yapıldığına dikkat çekti. 
Ultrafiltrasyon ünitesinin 
tamamen yeni mekanik 
ekipmanla yenilenirken, 
nanofiltrasyon ünitesinin ise 
hem mekanik hem de meb-
ranları değiştirdi. Elektrik 
panoları tamamen yenilendi 
ve 3 adet blowerların bakımı 
ve ses izalasyonu yapıldı. 
Arıtma tesisi ise sistemi yeni 
yazılımla full otomatik olarak 
çalışır hale getirildi.

Özet olarak; tüm bu 
arıtma işlemi sayesinde, dü-
zenli depolama sahasından 

(Lot alanı) gelen sızıntı suyu 
öncelikle 7000 m³ lük kapasiteli 
sızıntı suyu havuzuna (Denge-
leme havuzu) ardından biyolo-
jik arıtma havuzuna aktarılarak, 
Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon 
işlemleri sonrasında, Ultra-
filtrasyon ve Nanofiltrasyon 
işlemi yapılarak temiz su olarak 
ortalama 150 m³/gün oranında 
deşarj ediliyor.

Giresun Isırganı Tescillendi
ANGIN iZ BIRAKIYOR
Angın, “Coğrafi işaret 

alan Giresun Isırganı, 
Giresun ilinde yetişen ve La-
tince adı Urtica diocia L. olan 
çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları 
koyu yeşil renkli, saplı, dişli 
kenarlı ve yakıcı tüylüdür. Çi-
çekleri ise küçük yeşil renklidir. 
Coğrafi sınırda toprağın pH 
derecesinin 5-7, yıllık ortalama 
yağış miktarının 1500 mm ve 
nem oranının ortalama %80 
olması, Giresun Isırganının 
mirisetin ve naringin yönünden 
zengin olmasını sağlamıştır.

Giresun ısırganının sağlık 
açısından da birçok faydası 
vardır. Yüksek antioksidan 

içerir. Halk arasında alerjik 
hastalıklara iyi geldiği, artrit 
ve eklem ağrısını hafiflettiği, 
kemik sağlığına katkı sağladığı 
bilinmektedir.

Kültür yetiştiriciliği de ya-
pılan  Giresun Isırganı üreti-
minde bir önceki dönemden 
elde edilen tohumlar kullanılır. 
Çorbası ve yağlı aşı yemekleri 
yapılarak yöre halkı tarafından 
sevilerek tüketilmekte, çay 
olarak ta içilmektedir. Ayrıca lif 
üretiminde kullanılmaktadır.”-
şeklinde konuştu.Angın’ın bu 
örnek çalışması taktir aldı ve iz 
bıraktı.

Haber: Hakan Çelebi

İl Tarım ve Orman Müdürü 
Dr. Muhammet Angın bu 
onayın Giresun için tarihi 
önem taşıdığını ifade 
ederek bu bitkiye sahip 
çıkılmasını istedi

Öğrencilerden Başkan Emür’e 
Yerel Yönetimler Soruları

Keşap Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri 
öğretmenleri eşliğinde Başkan Emür’ü ‘’Yerel 

Yönetimler’’ konuları hakkında bilgi almak için belediye-
yi ziyaret etti. Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, 
yerel yönetimler konusu için Keşap Cumhuriyet İlkokulu 
3. Sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

 Belediye nikah salonunda öğrencilerin merak ettik-
leri soruları yanıtlayan Başkan Emür ‘’ Yarının  büyüğü 
çocuklarımızın sorularını yanıtladık. Cumhuriyet ilkoku-
lu öğrencilerimiz “Yerel Yönetimler” konusunu yerinde 
uygulamalı olarak görmek için belediyemizi ziyaret 
ettiler. Akabinde belediye birimlerini gezerek çalışmalar 
hakkında bilgi aldılar. Tüm öğrencilerimize eğitim hayat-
larında başarılar diliyorum.’’ dedi.



GÜNDEM
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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TOPAL OSMAN AĞA 
KİMDİR?  (2)

Osman Ağa, 1884 Yılında 
Giresun´da doğar. Babası 
Hacı Mehmet Efendi, annesi 
Zeynep hanımdır.

Giresun’un önde gelen 
eşraflarından, ekonomik du-
rumları da oldukça iyi olan bir 
ailenin çocuğudur. 

Osman, küçük yaştan beri 
ailenin işlerine yardımcı olur, 
çoğu kez Batum’a Trabzon’a, 
Samsun’a Ordu’ya gidip gelir. 
Gençliğinden beri liderlik 
vasfına sahip birisiymiş. 
İsmindeki “Ağa” ifadesi de bu 
özelliğinden dolayı kendisine 
verilmiş.

1912 yılında Balkan Savaşı 
başladığında, seferberlik ilan 
edilir.

Osmanlı yeni asker toplar.
O sırada Osman Ağa da 

asker adayıdır. Ama bedelli 
askerlikte vardır.

Osman’ın babası Hacı 
Mehmet Efendi oğlunu askere 
göndermek istemez.

Askerlik şubesine gider, 
askerlik bedeli olan 54 sarı 
altın lirayı ödeyerek oğlunu 
cepheye göndermez.

Bu durumu duyan Osman 
çok üzülür. Babasına gidip 
bedeli alması için ısrar eder. 
Aksi halde gönüllü olarak 
arkadaşlarıyla birlikte askere 
gideceğini bildirir. Babası ikna 
olmayınca, isyan eder ve as-
kere gönüllü olarak yazılır.

65 gönüllü arkadaşı ile Gi-
resun’dan İstanbul’a hareket 
ederler. 

Osman Ağa, Balkan 
Savaşı’nda Trakya-Çatalca 
önlerinde savaşırken sağ diz 
kapağından aldığı şarapnel 
parçasıyla ağır yaralanır.

İstanbul’da Şişli Etfal 
Hastanesi’nde Vatan sev-
dasını canından öte  tutan, 
tedavisi için acısını içine 
gömerek; Doktorların tüm 
çabalarına rağmen bacak-
larının kesilmesi teklifini ‘’ 
Yeryüzünde bacaksız gezip 
dolaşacağıma öbür dünyaya 
iki bacakla gitmeyi yeğlerim.’’ 
diyerek reddeder ve ameliyat 

olur.
Ameliyatta ise bayıltıl-

madan işlemin yapılmasını 
isteyen Topal Osman’ın sağ 
dizi ameliyat sonucu hareket 
edemez hale gelir ve artık sağ 
adımını dizden değil kalçadan 
atmak zorunda kalır .

9 ay tedavi gördükten 
sonra ayağa kalktı; ancak 
bir fakla Osman Ağa artık 
topaldı.

Bacağında bu yara yüzün-
den artık Topal Osman ağa 
olarak anılmaya başladı. 

Osman Ağa’nın bacağında-
ki yara onu durdurmazdı.

1915’te gönüllü olarak 
Doğu cephesinde Ruslarla 
savaştı.

1918’de Giresun Belediye 
Başkanı olan Osman Ağa, 
29 Mayıs 1919’da Havza’da 
Atatürk ile buluştu.

Giresunlu gönüllü birliklerle 
1920’de Ermeni çetecilerini 
bastırmak için Kars’a giden 
Osman Ağa, 1921’de Gire-
sun Gönüllü Alayı’nı kurarak, 
Koçgiri İsyanı, Zara, Niksar, 
Kavak ve Merzifon yöresinde 
isyanları bastırdı. 1921-1923 
yılları arasında Atatürk’ün 
Muhafız Alayı Komutanlığı 
görevinde bulundu.

Giresun Alayları çaresiz-
lere çare, umutsuzlara umut 
olmaktı. Giresunlu Topal Os-
man Ağa hayatını savaşlarda 
geçirdi.

Balkan Savaşı, 1. Dünya 
Savaşı, Kurtuluş Savaşı Mu-
harebesi’ne de katıldı.

Osman Ağa, 2 Nisan 
1923’te Ankara’daki bağ 
evinde çıkan çatışmada 
öldü. Osman Ağa’nın cena-
zesi, Nisan 1923’te Giresun 
Kalesi’ne defnedildi. Cena-
ze, daha sonra Atatürk’ün 
emriyle Mart 1925’te Gire-
sun Kalesi’nin en yüksek 
noktasına inşa edilen anıt 
mezara taşındı.

Bugün anıtmezarı Giresun 
Kalesi’nden huzurla denize 
bakıyor.

Devam edecek.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Hüseyin TATAR

SMA HASTALARININ
UMUDU, TBMM’DE…
Giresun Gündem Gazetesi muhabiri Fatma Bulduk Uğurlu’nun 17 Ocak 2022 tarihin-
de yayınlanan ‘SMA Hastalarının Umudu ‘1 TL’de’ haberinin ardından 19 Ocak 2022 

tarihinde SMA hastalarına destek amaçlı gönderilen dilekçe, TBMM’ye sunuldu.

TBMM Dilekçe Ko-
misyon tarafından 
gönderilen cevapta, 

yapılan başvuru ile ilgili şu 
cevap verildi:

“DİLEKÇİNİN İSTEĞİ 
VE BAŞKANLIK 
DİVANI KARARI

Dilekçi: SMA (spinal müskü-
ler atrofi) hastalarının tedavisi-
ne kaynak oluşturulmak üzere 
faturalara 1(Bir) Türk Lirası 
eklenmesine ilişkin kanuni 
düzenleme yapılmasını talep 
etmektedir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe 
üzerinde yapılan inceleme 
sonucunda, muhtelif kanunlar-
da değişiklik veya bazı alan-
larda yeni yasal düzenlemeler 
yapılmasının istendiği anla-
şılmıştır. Dilekçe Komisyonu, 
Anayasa’nın, TBMM İç Tüzü-
ğü’nün ve 3071 sayılı Dilekçe 
Hakkının Kullanılmasına Dair 

Kanunun ilgili hükümleri çerçe-
vesinde çalışmalarını sürdür-
mektedir. Anayasa’nın 88’inci 
maddesinde, kanun teklif 
etmeye milletvekillerinin yetkili 
olduğu belirtilmiştir. TBMM İç 
Tüzüğü’nün 116/1’inci madde-
sinde “Dilekçe Komisyonunu... 
Başkanlık Divanı... Yeni bir 
kanunu veya bir kanun deği-
şikliğini gerektiren... dilekçele-
rin, görüşülemeyeceğini karara 
bağlar.” denilmiştir.

Komisyonumuz Başkanlık 

Divanı, yeni bir kanun veya 
bir kanun değişikliğini gerekti-
ren dilekçelerin, Komisyonda 
görüşülemeyeceğini karara 
bağladıktan sonra, TBMM 
İç Tüzüğü’nün 116/2-3’üncü 
maddesi gereğince, bu dilek-
çelerden kanun olarak düzen-
lenmelerinde toplumsal yarar 
görülenlerin birer örneğini, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına ve bilgi için Cum-
hurbaşkanlığına göndermekte; 
ayrıca, kanun teklifi gerektiren 

tüm kararları bastırıp, milletve-
killerine dağıtmaktadır. Do-
layısıyla vatandaşlarımızdan 
gelen yeni yasal düzenleme 
taleplerinden ve değiştirilmesi 
istenen kanunlardan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
tamamı haberdar edilmektedir. 

Diğer yandan yasal dü-
zenleme yapılması istenilen 
konular hakkındaki başvuru-
lara ilişkin tekliflerin TBMM’ye 
gelen yasal düzenlemelerin 
gelişim süreci, https://www.
tbmm.gov.tr/develop/owa/
tasari_teklif_sd.sorgu_baslan-
gic internet adresinden takip 
edilebilmektedir. Yukarıda 
yapılan açıklamalar ışığında, 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun ile 
TBMM İç Tüzüğü’nün 116’ncı 
maddesi uyarınca dilekçenin, 
Dilekçe Komisyonu’nda görü-
şülemeyeceğine karar verildi.”

Haber: Fatma 
Bulduk Uğurlu 

Başkan Emür, “Tera-
vih namazımızı Yeni 

Camimizde eda ettik. Hemşe-
rilerimiz ile hasbihal ederek 
büyüklerimizin hayır duasını 
almak nasip oldu. Elhamdülil-
lah. Ramazan; merhamet ve 
rızkın bol olduğu en kıymetli 
aydır. Ramazan ayı boyunca 

dayanışma ve yardımlaşmayı 
bundan önce ki ramazanlar 
olduğu gibi yine hep birlikte 
sürdürelim. Gecesi ile gündü-
zü ile vatandaşlarımızla hep 
iç içeyiz. Sorunları ve talepleri 
her yerde dinliyoruz. Keşap’ı-
mız için durmadan yorulmadan 
devam.’’ dedi.

Başkan Emür, Teravih’de 
vatandaşlarla buluştu

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür teravih namazını Yeni Cami’de kılarak, nama sonrası vatandaşlarla sohbet etti

Yıl boyunca şehir genelinde 
rutin kontrollerin yapıldığı ifade 

edilerek, Ramazan ayı ile birlikte 
daha da hareketlenen gıda ürünleri 
satan işletmelerin de bu konuda 
hassas davranması istendi.

Belediye tarafından yapılan 
açıklamada, halk sağlığını koru-
mak adına yapılan denetimlerin 

Ramazan ayı boyunca bayramda 
da devam edeceği belirtilerek: 
“Kurallara uymayan fırın ve ima-
lathanelerin tamamını istenilen 
standartlara getirmek için çaba 
sarf ediyoruz. Ramazan ayının 
gelmesiyle birlikte işyerlerine 
yönelik sıkı denetimleri artırdık. 
Kurallara uymayan esnaflarımıza 
cezai işlem uygulayacağız ve 
uygulamaya da devam edeceğiz. 
Temiz ve hijyen kurallarına uygun 
ortamda üretilen pide ve ekmek-
leri tüketmek her vatandaşın hak-
kıdır. Vatandaşlarımızın herhangi 
bir istek ve şikayetleri için 444 
4 028 veya 153 nolu telefonlara 
ihbarlarını bildirebilirler” denildi.

ZABITADAN FIRINLARDA 
RAMAZAN DENETiMiDenetimlerde 

Ramazan pide-
lerinde gramaj 

kontrolü yapılır-
ken, işyerlerinde 

ruhsat ve vergi 
levhası kontrolleri 

de gerçekleştirildi. 
Denetim yapılan 
fırınlarda Zabıta 
ekipleri tarafın-
dan haksız fiyat 

denetim tutanağı 
ve tespit varakası 

tanzim edildi. 

Giresun Valisi Ünlü, 
AA’nın 102’nci kuruluş 
yıl dönümünü kutladı
Giresun Valisi Enver 

Ünlü, Anadolu 
Ajansının (AA) kuruluşu-
nun 102’nci yıl dönümü 
dolayısıyla kutlama mesajı 
yayımladı.

Vali Ünlü, mesajında, 
Türkiye’nin sesini bir asrı 
aşkın süredir dünyaya 

duyuran, doğru, tarafsız 
ve hızlı habercilik anlayı-
şıyla hizmetlerini sürdüren 
AA’nın 102’nci kuruluş 
yılını kutladığını belirtti.

Ünlü, tüm ajans çalı-
şanlarına da esenlik ve 
başarılar diledi.

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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OKUSAL:10 YIL ÖNCE YIKILAN KÜLTÜR SİTESİ 
YERİNE YENİSİ NİYE HALA YAPILMIYOR

DEVA, 10 YILLIK 
GECiKMEYE TEPKiLi
DEVA Partisi Giresun’da 

10 yıl önce yıkılan 
Kültür Sitesinin yerine hala 
yeni kültür sitesi yapılma-
masını eleştirdi.İl Başkanı 
Özgür Okusal soruna çözüm 
bulunmasını istedi.

Okusal, “İlimizde Vali 
Sami Oytun Kültür Sitesinin 
yıkılmasından sonra 10 
yıldır Kültür Sitesi bulun-
mamaktadır. Nerdeyse 
diğer illerin ilçelerinde bile 
bulunan Kültür Sitelerinin, 
ilimizde bulunmamasını bü-
yük bir kayıp olarak değer-
lendirmekteyiz. 10 yıl sonra 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
yatırım programına alınan 
Kültür Merkezi projesi 
Demokrasi ve Atılım Partisi 
olarak bizleri memnun etse 
de, yapılacak olan Kültür 
Merkezinin yer seçimi, ilimiz 
Mimarlar Odası tarafından 

uygun olarak değerlendiril-
memektedir.

Yönetimin her alanında 
liyakati esas alan DEVA PAR-
TİSİ olarak, ilimiz Mimarlar 
ODASI’ nın görüşleri bizim 
için önemlidir. Toplumun her 
kesiminin kullanacağı ve 
uzun yıllar halkımıza hizmet 
verecek Kültür Sitesinin 
konumunda siyasi çıkarlar 
gözetilmeden konunun uz-
manı, şehrimizin Mimarlarının 
görüşleri önemlidir.

2023 yılında bitirilmesi 
planlanan Kültür Sitesinin 
yatırım planlamasına alınma-
sından dolayı iktidar siyasi-
lerine teşekkürlerimizi iletir, 
ben yaptım oldu anlayışından 
sıyrılarak ilimiz Mimarlar 
Odasının konu hakkındaki 
görüşlerini ve raporlarını 
dikkate almalarını önemle rica 
ederiz.” dedi.

CHP Grubu, Giresun Özel İdare’nin sürekli satış yapmasına tepki gösterdi

3 SATISA iTiRAZ VAR
Giresun İl Genel Meclisi CHP grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz, satışa çıkarılan 

3 taşınmaz ile ilgili tekliflerinin olduğunu ifade ederek iktidarı göreve çağırdı.

İl Genel Meclisi toplantısın-
da söz alan Yılmaz şöyle 
konuştu, “Değerli arka-

daşlar biliyorsunuz ..26.04.2022 
tarihinde ihale yoluyla satışına 
Encümen tarafından karar veri-
len  5 adet taşınmazımız daha 
var. Bunların 3 adetinin İl Genel 
Meclisi kararları geçen yıl yani 
07.09.2021 tarihinde,2 adeti 
ise geçen ay yani 04.03.2022 
tarihinde bizim red oylarımıza 
rağmen alınmıştı.

Bu satışa çıkarılan taşınmaz-
ların 3 tanesi ile ilgili çarpıcı 
tespitlerimiz ve uyarılarımız ola-
caktır. Bunlardan İmar plan deği-
şikliği Giresun Belediyesi bypass 
edilerek Çevre Şehircilik Ba-
kanlığına yaptırılan 783 Ada,98 

parseldeki Eski SSK Hastanesi 
yerinin 12831,27m2 si.

 Geçen dönem Belediye-
miz buradaki TOKİ’nin Ko-
nut olarak plan değişikliğini 
mahkemeye taşımış, belediye 
itirazında haklı bulunmuş, plan 
değişikliğinde kamu yararı 
görülmediğinden burası Park 
ve yeşil alan olarak düzen-
lenmiştir. Şimdi ise  yeniden 
Bakanlık tarafından konut 
alanına çevrilmiştir. Burası için 
Belediye Meclisi CHP Grubu 
tarafından plan değişikliğine 
açılmış dava var.

3 .sorunlu  gayrimenkul, yine 
aynı mahallede 750 Ada,269 
parselde Jandarma Komutanlığı 
ile 112 Acil arasındaki taşın-

mazdır.Daha önce TOKİ’nin ze-
mini yani eski bir dereyi bahane 
ederek jeolojik sebeplerden, 
önce Öğrenci Yurdu, sonra da 
Diş Hekimliği Fakültesi  yapı-
lamaz dediği yere nasıl konut 
alanı planı yapıp Özel İdare’ye 
bu yeri becayiş edebiliyor? Çev-
re Şehircilik ya da TOKİ bize 
bunu izah etmelidir. Dolayısı ile 
bu taşınmazımızın imar planı da  
dava konusudur.   

Diğer taşınmazımız Gedikka-
ya Mahallesi’ndeki becayiş ile 
aldığımız 335 Ada,4 parseldeki 
arsamızdır. Eski Belediye  Özel 
Sağlık Alanı iken yerini konut 
ve ticaret alanına çevirdiğinde 
Giresun Valiliği dava açarak 
bu plan değişikliğini engelle-

mişti. Ancak Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün talebi ile Yeni 
Belediye Meclisi burayı Otel 
Yerine çevirdi. Bu plan değişikli-
ğinin Belediyeyi zarara uğrattığı 
gerekçesi ile  CHP Grubu açtığı 
davayı kazandı. Yani şimdi 
burası ancak Özel Sağlık Alanı 
olarak satılabilir.

4.olarak satılığa çıkarılan 
yerimiz Keşap İlçesi Karabedir 
mahallesi 332 Ada,1 parseldeki 
eski cezaevi ve arsası.

5.Bulancak İlçesi İhsaniye 
mahallesi 15 Ada, 25 parseldeki 
arsadır.

Tüm gerçekleri kamuoyu 
ile paylaşmak boynumuzun 
borcudur”

Haber: Osman Yılmaz

BiOTREND ENERJi, GiRESUN
TESiSi YATIRIMLA YENiLENiYOR
Devir sonrası yenileme 

çalışmaları kapsamın-
da; arıtma tesisi onarılarak 
yeniden hizmete alındı, 
sızıntı sular arıtılarak verilen 
zarar önlenirken, çöp sula-
rının sızması ise tamamen 
durduruldu. İyileştirmeler 
kapsamında yerel halkın 
tüm şikayetlerini dinleyen 
tesis yöneticileri; gerekli 
alanlarda ses izolasyonu, 
düzenli depolama saha-
sından kaynaklı kokuların 
önlenmesi adımlarını da 
tamamlanmasını sağladı.

Tesisin önceki halinde 
mevzuata uygun olmayan 
tüm adımlar tespit edilerek, 
gerekli düzenlemeler de 
başlatıldı. Henüz devam eden 
çalışmalar kapsamında; tüm 
araçlar için tekerlek yıkama 
üniteleri, yol asfaltlama ve V 
kanal yapımı, tesis girişine sür-
gülü otomatik kapı yapımı gibi 
teknik alt yapı çalışmalarının 
yanı sıra, görüntü kirliliğini de 
ortadan kaldırmak adına peyzaj 

çalışmaları yer alıyor.
Biotrend Enerji Giresun Tesis 

Müdürü Erdal Yalçın: “Daha ön-
ceden çevreye verilen tüm rahat-
sızlıkları ortadan kaldıracağız.”

Biotrend Enerji Giresun 
arıtma tesisinin mevzuata 
uygun olarak tamamen yenilen-
diğini paylaşan Giresun Tesis 
Müdürü Erdal Yalçın, yapılan 
tüm yenileme çalışmalarının 
ardından senede 16.000 MW 

enerji üretimi ve 3.000 ton atık 
geri dönüşümü hedeflendiğini 
belirtti.

Yalçın; tesise yapılan her 
yatırımın, sıfır atık politikası 
kapsamında, mutlak kamu 
yararı gözetiminde gerçekleşti-
ğinin altını çizdi. Bugüne kadar 
yapılan çalışmalar hakkında 
kısa bir özet veren Yalçın; 
biyolojik havuzda yıllarca biri-
ken dip çamur temizliği, 300’e 

yakın difizör ve havuza 
bağlı pompa değişimlerinin 
yapıldığına dikkat çekti. 
Ultrafiltrasyon ünitesinin 
tamamen yeni mekanik 
ekipmanla yenilenirken, 
nanofiltrasyon ünitesinin ise 
hem mekanik hem de meb-
ranları değiştirdi. Elektrik 
panoları tamamen yenilendi 
ve 3 adet blowerların bakımı 
ve ses izalasyonu yapıldı. 
Arıtma tesisi ise sistemi yeni 
yazılımla full otomatik olarak 
çalışır hale getirildi.

Özet olarak; tüm bu 
arıtma işlemi sayesinde, dü-
zenli depolama sahasından 

(Lot alanı) gelen sızıntı suyu 
öncelikle 7000 m³ lük kapasiteli 
sızıntı suyu havuzuna (Denge-
leme havuzu) ardından biyolo-
jik arıtma havuzuna aktarılarak, 
Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon 
işlemleri sonrasında, Ultra-
filtrasyon ve Nanofiltrasyon 
işlemi yapılarak temiz su olarak 
ortalama 150 m³/gün oranında 
deşarj ediliyor.

Giresun Isırganı Tescillendi
ANGIN iZ BIRAKIYOR
Angın, “Coğrafi işaret 

alan Giresun Isırganı, 
Giresun ilinde yetişen ve La-
tince adı Urtica diocia L. olan 
çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları 
koyu yeşil renkli, saplı, dişli 
kenarlı ve yakıcı tüylüdür. Çi-
çekleri ise küçük yeşil renklidir. 
Coğrafi sınırda toprağın pH 
derecesinin 5-7, yıllık ortalama 
yağış miktarının 1500 mm ve 
nem oranının ortalama %80 
olması, Giresun Isırganının 
mirisetin ve naringin yönünden 
zengin olmasını sağlamıştır.

Giresun ısırganının sağlık 
açısından da birçok faydası 
vardır. Yüksek antioksidan 

içerir. Halk arasında alerjik 
hastalıklara iyi geldiği, artrit 
ve eklem ağrısını hafiflettiği, 
kemik sağlığına katkı sağladığı 
bilinmektedir.

Kültür yetiştiriciliği de ya-
pılan  Giresun Isırganı üreti-
minde bir önceki dönemden 
elde edilen tohumlar kullanılır. 
Çorbası ve yağlı aşı yemekleri 
yapılarak yöre halkı tarafından 
sevilerek tüketilmekte, çay 
olarak ta içilmektedir. Ayrıca lif 
üretiminde kullanılmaktadır.”-
şeklinde konuştu.Angın’ın bu 
örnek çalışması taktir aldı ve iz 
bıraktı.

Haber: Hakan Çelebi

İl Tarım ve Orman Müdürü 
Dr. Muhammet Angın bu 
onayın Giresun için tarihi 
önem taşıdığını ifade 
ederek bu bitkiye sahip 
çıkılmasını istedi

Öğrencilerden Başkan Emür’e 
Yerel Yönetimler Soruları

Keşap Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri 
öğretmenleri eşliğinde Başkan Emür’ü ‘’Yerel 

Yönetimler’’ konuları hakkında bilgi almak için belediye-
yi ziyaret etti. Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, 
yerel yönetimler konusu için Keşap Cumhuriyet İlkokulu 
3. Sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

 Belediye nikah salonunda öğrencilerin merak ettik-
leri soruları yanıtlayan Başkan Emür ‘’ Yarının  büyüğü 
çocuklarımızın sorularını yanıtladık. Cumhuriyet ilkoku-
lu öğrencilerimiz “Yerel Yönetimler” konusunu yerinde 
uygulamalı olarak görmek için belediyemizi ziyaret 
ettiler. Akabinde belediye birimlerini gezerek çalışmalar 
hakkında bilgi aldılar. Tüm öğrencilerimize eğitim hayat-
larında başarılar diliyorum.’’ dedi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ve bedeninin; 
Yüzde-kırkı yanıyor... 
Hastaneye kaldırıyorlar ama; 
Hayati tehlikeyi hala atlatama-

dığı söyleniyor... 
Yanan çocuk kimin çocuğu mu? 
Vallahi bu soruya nasıl yanıt 

versem bilmem ki!... 
Böyle bir soruya mantıklı yanıt 

versem-versem; 
Sizin çocuğunuz okula gidiyor-

sa... 
Sanayide kaçak çocuk işçi 

olarak çalışmıyorsa... 

Mahallede arkadaşlarıyla oyun 
oynuyorsa... 

Veya da ne bilim ben; 
Evde derslerine çalışıp, ödevle-

rini yapıyorsa... 
Onun için, gönlünüzü ve gönlü-

müze rahat tutalım; 
Yanan çocuk, sizin veya bizim 

çocuklar değildir! 
Üstelik bu üzücü olay; 
Bizim ilimiz veya bölgemizde 

değil... 
Diyarbakır ilinde yaşanmıştır... 
Merak bu ya; 

Sanırım şimdi de ‘yanan 
çocuğun’ ismini ve kaç yaşında 
olduğunu soracaksınız... 

Soracaksınız sormasına da; 
Yaşının 13 olduğunu söyleyebi-

lirim ama... 
İzniniz olursa, bende tıpkı med-

yanın yaptığı gibi yapıp ve çocu-
ğun adının sadece baş-harflerinin 
M.B. olduğunu söyleyebilirim... 

Şimdi sizde -haklı olarak- hın-
zırlık olsun diye yine şöyle bir soru 
soracaksınız bana; 

“Çocukların atölyelerde ve en 
ağır işlerde ‘kaçak olarak’ çalıştı-
rılıp ve çocuk emeğinin sömürül-
mesini devlet başta olmak üzere, 
cümle alem biliyor da, sıra ismini 
yazmaya veya söylemeye gelince 
mi deşifre edilmek istenmiyor?” 
gibi sorularda aklınıza gelebilir 
ama... 

Aması var işte!... 
Ancak şu kadarını söyleyebili-

rim ki; 
Devletin kurumu olan Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) ülkemizde 
720 bin çocuk işçi var diyebiliyor... 

Çalışma ve Sosyal güvenlik 
Bakanlığı; 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) 
Meclis raporlarına göre her hafta 
en az 5 çocuk iş cinayetlerine kur-
ban gittiğini rapor edebiliyor... 

Yine (İSİG) denilen meclis; 
19 yılda 28 bin 380 çocuk işçi-

nin yaşamanı yetirdiğini söyleye-
biliyor. 

Ancak söz konusu isim olunca; 
İş kazasına uğrayan çocukların 

isminin medyada sadece ve sade-
ce adı ve soyadının baş-harfleriyle 
yazılması isteniyor... 

Tıpkı; 
1 Nisan tarihinde ve Diyarba-

kır’da bir demir atölyesinde çalışın 
13 yaşındaki bir çocuğun -tiner 
patlaması- sonucu yanan bedeni-
nin (buğulama yapılsa da) fotoğra-
fının çekilip basına verilmesi... 

Ancak, isminin alenen yazılma-
ması gibi... 

Her neyse... 
İsterseniz bu ‘çocuk işçi’ soru-

nunu birlikte düşünelim derim... 
Birlikte düşünelim ki; 

Birbirimizin eksiğini 
tamamlayıp, unuttuklarını 
dile getirelim... 

Örneğin, izniniz olursa 
ben düşündüklerimi söyle-
yeyim... 

Devletin resmi kayıtları 
ve istatistikleri diyor ki; 

Ülkemizde üniversiteyi 

bitirip de, iş bulamayanların sayısı 
1 milyon 200 bin dolayında oldu-
ğunu söylüyor... 

Eğitimli-eğitimsizler çalışmaya 
iş bulamazken; 

Nasıl oluyor da -okula gitmesi 
gereken- 720 bin çocuk işçi sana-
yide ve merdiven altlarında güven-
cesiz, sigortasız çalıştırılıyor? 

Bu rakam bizzat devletin resmi 
rakamları olmasına karşın; 

Nasıl oluyor da, çocukların hem 
okula gitmesi engelleniyor ve hem 
de küçücük bir harçlık karşılığı 
emeklerinin sömürülmesine izin 
veriliyor? 

Bu okula gitmesi gereken oyun 
çağındaki çocukların yerine; 

Sayıları 1 milyonu aşkın iş 
arayan gençler çalıştırılsa, daha 
yerinde ve daha mantıklı olmaz 
mı? 

Diyeceksiniz ki; 
Olmaz... 
Çünkü çocukları çalıştırmak 

hem ucuza geliyor... 
Patrondan hem sigorta ve hem 

de sendika istemiyor... 
‘Asgari ücret’ dersen, çocukları 

bu statü zaten kapsamıyor... 
Ama ‘iş arayan’ gençlerin duru-

mu öyle mi? 
Çocuklara ucuza yaptıracağınız 

işi yetişkin gençlere yaptıramaz-
sınız. 

Asgari ücretten aşağı çalıştıra-
mazsınız... 

Sigortasız çalıştırmak için kan-
dıramazsınız... 

Vesaire, vesaire... 
Sanırım aranızdan birisi; 
“Çocuk Hakları Uygulanmıyor 

mu?” der gibi bir ses geldi kulağı-
ma... 

Eğer bu seslenişi doğru duy-
duysam yanıtım şöyle olur; 

“Geç babam, geç bunları”
“Neyin ve hangi çocuk hakların-

dan söz ediyorsunuz siz!?” 
‘Haklar’ konusunu sıralamaya 

kalkarsak; 
Ooooyy! 
Bu işin altından kalkamayız 

biz... 
Örneğin; 
Anayasamız kadın-erkek eşitli-

ğinden söz ediyor diye pratikte eşit 
mi sayılıyoruz yani? 

Herkes düşündüğünü 
özgürce söyleyebilir, yazabilir 
demesine karşın, yaşamın için-
de bunun karşılığını bulabiliyor 
muyuz? 

Yoksa; “Egemen güçlerin key-
fini kaçıracak konuşmalar yaptın 
diye meydanlarda coplanıyor 
veya derdest edilip -götürülmesi 
gereken- yere mi götürülüyoruz? 
vs...vs... 

Onun için sözü daha fazla 
uzatmayalım... 

Ve size bırakalım... 
Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin...

DEMİR ATÖLYESİNDE TİNER PATLIYOR 
ÇOCUK İŞÇİNİN BEDENİ ALEV ALIYOR 

7 nisan basin ilan

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, 34 Ada, 20 Parsel, HACISİYAM Mahalle/Köy, 5. Kat, Mesken 
Nitelikli, 5 Nolu B.B. tam hissesi satılacaktır.  Taşınmazın konumlu olduğu bina inşası tamamlanmış 
kot altı katları ticaret, normal katları konut amaçlı kullanılmakta olup onaylı projesine göre 
bodrum kat + zemin kat + 7 normal kat olmak üzere bodrum katlar dahil 9 kat şeklinde 
projelendirilip inşa edilmiştir. Bina giriş kapısı demir doğrama ve merdiven korkulukları alüminyum 
doğrama, merdiven sahanlıkları, kat holleri mermer kaplamadır. Taşınmazın dış cephesi 
mantolama üzeri boyalıdır. Taşınmazın çatısı ve çatı konstrüksiyonu yapılmıştır. Taşınmazda 
asansör ve doğalgaz bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Dava konusu 
taşınmaz 5. kat 5 Bağımsız bölüm numaralı ve kapı numaralı ` Konut ` vasıflı taşınmaz bina girişine 
göre ön tarafta kalmakta olup kuzey ve güney cephelidir. Dava konusu taşınmaz kat irtifakına esas 
mimari projesine göre yaklaşık net 169m², yaklaşık brüt 190m² alandan ve salon, 3y.odası, mutfak 
+ oturma odası, banyo, wc, hol, antre, kiler, 2 balkon  hacimlerinden oluşmaktadır. Salon, mutfak ve 
odalarda zemin laminant parke kaplı, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Taşınmazın ana giriş 
kapısı çelik kapı, iç kapı doğramaları ahşap ve pencere doğramaları PVC imalattır. Isınma Doğalgaz 
ile sağlanmaktadır. Deniz manzaralıdır. Taşınmazın yerinde projesine göre katı ve ana gayrimenkul 
içindeki konumu doğrudur.Binanı yaşı ve mevcut durumu yapılan gözlemlere göre takriben 36-38 
yıllık bir bina olduğu tahmin edilmektedir.
Adresi : Hacısiyam Mah. Atatürk Bulvarı Sefa Apt. No:59 K:5 D:5 Giresun Merkez / GİRESUN
Kıymeti : 500.000,00 TL  -  KDV Oranı : %18  -  Ana Taş. Yüzölçümü : 246,56 m2  -  Arsa Payı 
: 18/140
İmar Durumu : Yok   , İnşaat tarzı Konut alanı dâhilinde Bitişik Nizam 8 kat yapılaşma koşullarına 
sahiptir.
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 30/05/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 27/06/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü  Mezat Salonu - Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ 
/ GİRESUN
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2021/287 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları 
gerekmektedir.
7- İş bu satış ilanı, İİK 127. Maddesi gereğince, satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ 2021/287 
TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01590748)
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GİRESUN ESNAF VE SANATKÂRLAR 
ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Birliğimizin 2022 yılı Olağan Genel 
Kurul Toplantısının 5362 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 
43 üncü maddesine göre belirlenen aşağıdaki 
gündemi görüşmek üzere 07.05.2022 
Cumartesi günü, saat 11:30 da KALE MAH. 
HASAN ALİ YÜCEL CAD.NO:100 KALE KAFE 
RESTORAN GİRESUN adresinde yapılmasına, 
İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması 
durumunda toplantısının aynı yerde 14.05.2022 
Cumartesi günü saat 11:30’da yapılacaktır.
Birliğimiz Genel Kurul Delegelerinin katılımı 
önemle rica olunur.
       Ali KARA
  Giresun Esnaf ve Sanatkârlar
        Odaları Birliği Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ:
1) Açılış
2) Başkanlık Divanının Teşekkülü.
3) Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması.
4) Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama 
Yetkisi Verilmesi.
5) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 
Okunması Ve Müzakeresi.
6) Denetim Kurulu Raporunun Okunması Ve 
Müzakeresi.
7) Bilanço, Gelir Ve Gider Hesaplarının 
Okunması Ve Müzakeresi.
8) Bilanço, Gelir Ve Gider Hesaplarının Kabulü 
Veya Reddi.
9) Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulunun Ayrı 
Ayrı İbrası.
10) Yeni Dönem Çalışma Programı İle Bu 
Program İçinde Yer Alacak Olan Eğitim, Teorik 
Ve Pratik Kurs Programları Ve Tahmini Bütçenin 
ve Bütçe Ekinin Görüşülmesi, Kabulü Veya 
Reddi.
11) Aylık Ücretlerin, Huzur Haklarının, Yolluk ve 
Konaklama Ücretlerinin Tespit Edilmesi.
12) Kuruluş Amacını Gerçekleştirmeye 
Yönelik Gayrimenkul ve Her Türlü Taşıt Alım 
ve Satımına, Gayrimenkul Yapılmasına, 
Gayrimenkul Karşılığında Ödünç Para 
Alınmasına Karar vermek üzere Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesine.
13) Dilek ve Temenniler.
14) Seçimler.
15) Kapanış.

KONGRE İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01591600)

Fındık 
ihracatından 

7 ayda 
1 milyar 474 

milyon dolar 
elde ettik

Türkiye’den 7 aylık 
dönemde 1 milyar 

474 milyon dolarlık fındık 
ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve 
Mamulleri İhracatçı-
lar Birliğinden yapılan 
yazılı açıklamada, 1 
Eylül 2021-31 Mart 2022 
döneminde gerçekleştiri-
len fındık ihracat miktarı 
ve geliri hakkında bilgi 
verildi.

Açıklamaya göre, son 7 
ayda 246 bin 998 ton fındık 
ihraç edilerek, 1 milyar 474 
milyon 722 bin 865 dolar 
gelir sağlandı. İhracat, 
geçen sezonun aynı döne-
mine göre miktar bazında 
yüzde 33,6, gelir bazında 
ise yüzde 13 arttı. 

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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Ve bedeninin; 
Yüzde-kırkı yanıyor... 
Hastaneye kaldırıyorlar ama; 
Hayati tehlikeyi hala atlatama-

dığı söyleniyor... 
Yanan çocuk kimin çocuğu mu? 
Vallahi bu soruya nasıl yanıt 

versem bilmem ki!... 
Böyle bir soruya mantıklı yanıt 

versem-versem; 
Sizin çocuğunuz okula gidiyor-

sa... 
Sanayide kaçak çocuk işçi 

olarak çalışmıyorsa... 

Mahallede arkadaşlarıyla oyun 
oynuyorsa... 

Veya da ne bilim ben; 
Evde derslerine çalışıp, ödevle-

rini yapıyorsa... 
Onun için, gönlünüzü ve gönlü-

müze rahat tutalım; 
Yanan çocuk, sizin veya bizim 

çocuklar değildir! 
Üstelik bu üzücü olay; 
Bizim ilimiz veya bölgemizde 

değil... 
Diyarbakır ilinde yaşanmıştır... 
Merak bu ya; 

Sanırım şimdi de ‘yanan 
çocuğun’ ismini ve kaç yaşında 
olduğunu soracaksınız... 

Soracaksınız sormasına da; 
Yaşının 13 olduğunu söyleyebi-

lirim ama... 
İzniniz olursa, bende tıpkı med-

yanın yaptığı gibi yapıp ve çocu-
ğun adının sadece baş-harflerinin 
M.B. olduğunu söyleyebilirim... 

Şimdi sizde -haklı olarak- hın-
zırlık olsun diye yine şöyle bir soru 
soracaksınız bana; 

“Çocukların atölyelerde ve en 
ağır işlerde ‘kaçak olarak’ çalıştı-
rılıp ve çocuk emeğinin sömürül-
mesini devlet başta olmak üzere, 
cümle alem biliyor da, sıra ismini 
yazmaya veya söylemeye gelince 
mi deşifre edilmek istenmiyor?” 
gibi sorularda aklınıza gelebilir 
ama... 

Aması var işte!... 
Ancak şu kadarını söyleyebili-

rim ki; 
Devletin kurumu olan Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) ülkemizde 
720 bin çocuk işçi var diyebiliyor... 

Çalışma ve Sosyal güvenlik 
Bakanlığı; 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) 
Meclis raporlarına göre her hafta 
en az 5 çocuk iş cinayetlerine kur-
ban gittiğini rapor edebiliyor... 

Yine (İSİG) denilen meclis; 
19 yılda 28 bin 380 çocuk işçi-

nin yaşamanı yetirdiğini söyleye-
biliyor. 

Ancak söz konusu isim olunca; 
İş kazasına uğrayan çocukların 

isminin medyada sadece ve sade-
ce adı ve soyadının baş-harfleriyle 
yazılması isteniyor... 

Tıpkı; 
1 Nisan tarihinde ve Diyarba-

kır’da bir demir atölyesinde çalışın 
13 yaşındaki bir çocuğun -tiner 
patlaması- sonucu yanan bedeni-
nin (buğulama yapılsa da) fotoğra-
fının çekilip basına verilmesi... 

Ancak, isminin alenen yazılma-
ması gibi... 

Her neyse... 
İsterseniz bu ‘çocuk işçi’ soru-

nunu birlikte düşünelim derim... 
Birlikte düşünelim ki; 

Birbirimizin eksiğini 
tamamlayıp, unuttuklarını 
dile getirelim... 

Örneğin, izniniz olursa 
ben düşündüklerimi söyle-
yeyim... 

Devletin resmi kayıtları 
ve istatistikleri diyor ki; 

Ülkemizde üniversiteyi 

bitirip de, iş bulamayanların sayısı 
1 milyon 200 bin dolayında oldu-
ğunu söylüyor... 

Eğitimli-eğitimsizler çalışmaya 
iş bulamazken; 

Nasıl oluyor da -okula gitmesi 
gereken- 720 bin çocuk işçi sana-
yide ve merdiven altlarında güven-
cesiz, sigortasız çalıştırılıyor? 

Bu rakam bizzat devletin resmi 
rakamları olmasına karşın; 

Nasıl oluyor da, çocukların hem 
okula gitmesi engelleniyor ve hem 
de küçücük bir harçlık karşılığı 
emeklerinin sömürülmesine izin 
veriliyor? 

Bu okula gitmesi gereken oyun 
çağındaki çocukların yerine; 

Sayıları 1 milyonu aşkın iş 
arayan gençler çalıştırılsa, daha 
yerinde ve daha mantıklı olmaz 
mı? 

Diyeceksiniz ki; 
Olmaz... 
Çünkü çocukları çalıştırmak 

hem ucuza geliyor... 
Patrondan hem sigorta ve hem 

de sendika istemiyor... 
‘Asgari ücret’ dersen, çocukları 

bu statü zaten kapsamıyor... 
Ama ‘iş arayan’ gençlerin duru-

mu öyle mi? 
Çocuklara ucuza yaptıracağınız 

işi yetişkin gençlere yaptıramaz-
sınız. 

Asgari ücretten aşağı çalıştıra-
mazsınız... 

Sigortasız çalıştırmak için kan-
dıramazsınız... 

Vesaire, vesaire... 
Sanırım aranızdan birisi; 
“Çocuk Hakları Uygulanmıyor 

mu?” der gibi bir ses geldi kulağı-
ma... 

Eğer bu seslenişi doğru duy-
duysam yanıtım şöyle olur; 

“Geç babam, geç bunları”
“Neyin ve hangi çocuk hakların-

dan söz ediyorsunuz siz!?” 
‘Haklar’ konusunu sıralamaya 

kalkarsak; 
Ooooyy! 
Bu işin altından kalkamayız 

biz... 
Örneğin; 
Anayasamız kadın-erkek eşitli-

ğinden söz ediyor diye pratikte eşit 
mi sayılıyoruz yani? 

Herkes düşündüğünü 
özgürce söyleyebilir, yazabilir 
demesine karşın, yaşamın için-
de bunun karşılığını bulabiliyor 
muyuz? 

Yoksa; “Egemen güçlerin key-
fini kaçıracak konuşmalar yaptın 
diye meydanlarda coplanıyor 
veya derdest edilip -götürülmesi 
gereken- yere mi götürülüyoruz? 
vs...vs... 

Onun için sözü daha fazla 
uzatmayalım... 

Ve size bırakalım... 
Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin...

DEMİR ATÖLYESİNDE TİNER PATLIYOR 
ÇOCUK İŞÇİNİN BEDENİ ALEV ALIYOR 

7 nisan basin ilan

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, 34 Ada, 20 Parsel, HACISİYAM Mahalle/Köy, 5. Kat, Mesken 
Nitelikli, 5 Nolu B.B. tam hissesi satılacaktır.  Taşınmazın konumlu olduğu bina inşası tamamlanmış 
kot altı katları ticaret, normal katları konut amaçlı kullanılmakta olup onaylı projesine göre 
bodrum kat + zemin kat + 7 normal kat olmak üzere bodrum katlar dahil 9 kat şeklinde 
projelendirilip inşa edilmiştir. Bina giriş kapısı demir doğrama ve merdiven korkulukları alüminyum 
doğrama, merdiven sahanlıkları, kat holleri mermer kaplamadır. Taşınmazın dış cephesi 
mantolama üzeri boyalıdır. Taşınmazın çatısı ve çatı konstrüksiyonu yapılmıştır. Taşınmazda 
asansör ve doğalgaz bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Dava konusu 
taşınmaz 5. kat 5 Bağımsız bölüm numaralı ve kapı numaralı ` Konut ` vasıflı taşınmaz bina girişine 
göre ön tarafta kalmakta olup kuzey ve güney cephelidir. Dava konusu taşınmaz kat irtifakına esas 
mimari projesine göre yaklaşık net 169m², yaklaşık brüt 190m² alandan ve salon, 3y.odası, mutfak 
+ oturma odası, banyo, wc, hol, antre, kiler, 2 balkon  hacimlerinden oluşmaktadır. Salon, mutfak ve 
odalarda zemin laminant parke kaplı, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Taşınmazın ana giriş 
kapısı çelik kapı, iç kapı doğramaları ahşap ve pencere doğramaları PVC imalattır. Isınma Doğalgaz 
ile sağlanmaktadır. Deniz manzaralıdır. Taşınmazın yerinde projesine göre katı ve ana gayrimenkul 
içindeki konumu doğrudur.Binanı yaşı ve mevcut durumu yapılan gözlemlere göre takriben 36-38 
yıllık bir bina olduğu tahmin edilmektedir.
Adresi : Hacısiyam Mah. Atatürk Bulvarı Sefa Apt. No:59 K:5 D:5 Giresun Merkez / GİRESUN
Kıymeti : 500.000,00 TL  -  KDV Oranı : %18  -  Ana Taş. Yüzölçümü : 246,56 m2  -  Arsa Payı 
: 18/140
İmar Durumu : Yok   , İnşaat tarzı Konut alanı dâhilinde Bitişik Nizam 8 kat yapılaşma koşullarına 
sahiptir.
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 30/05/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 27/06/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü  Mezat Salonu - Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ 
/ GİRESUN
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2021/287 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları 
gerekmektedir.
7- İş bu satış ilanı, İİK 127. Maddesi gereğince, satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ 2021/287 
TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01590748)
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GİRESUN ESNAF VE SANATKÂRLAR 
ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Birliğimizin 2022 yılı Olağan Genel 
Kurul Toplantısının 5362 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 
43 üncü maddesine göre belirlenen aşağıdaki 
gündemi görüşmek üzere 07.05.2022 
Cumartesi günü, saat 11:30 da KALE MAH. 
HASAN ALİ YÜCEL CAD.NO:100 KALE KAFE 
RESTORAN GİRESUN adresinde yapılmasına, 
İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması 
durumunda toplantısının aynı yerde 14.05.2022 
Cumartesi günü saat 11:30’da yapılacaktır.
Birliğimiz Genel Kurul Delegelerinin katılımı 
önemle rica olunur.
       Ali KARA
  Giresun Esnaf ve Sanatkârlar
        Odaları Birliği Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ:
1) Açılış
2) Başkanlık Divanının Teşekkülü.
3) Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması.
4) Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama 
Yetkisi Verilmesi.
5) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 
Okunması Ve Müzakeresi.
6) Denetim Kurulu Raporunun Okunması Ve 
Müzakeresi.
7) Bilanço, Gelir Ve Gider Hesaplarının 
Okunması Ve Müzakeresi.
8) Bilanço, Gelir Ve Gider Hesaplarının Kabulü 
Veya Reddi.
9) Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulunun Ayrı 
Ayrı İbrası.
10) Yeni Dönem Çalışma Programı İle Bu 
Program İçinde Yer Alacak Olan Eğitim, Teorik 
Ve Pratik Kurs Programları Ve Tahmini Bütçenin 
ve Bütçe Ekinin Görüşülmesi, Kabulü Veya 
Reddi.
11) Aylık Ücretlerin, Huzur Haklarının, Yolluk ve 
Konaklama Ücretlerinin Tespit Edilmesi.
12) Kuruluş Amacını Gerçekleştirmeye 
Yönelik Gayrimenkul ve Her Türlü Taşıt Alım 
ve Satımına, Gayrimenkul Yapılmasına, 
Gayrimenkul Karşılığında Ödünç Para 
Alınmasına Karar vermek üzere Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesine.
13) Dilek ve Temenniler.
14) Seçimler.
15) Kapanış.

KONGRE İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01591600)

Fındık 
ihracatından 

7 ayda 
1 milyar 474 

milyon dolar 
elde ettik

Türkiye’den 7 aylık 
dönemde 1 milyar 

474 milyon dolarlık fındık 
ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve 
Mamulleri İhracatçı-
lar Birliğinden yapılan 
yazılı açıklamada, 1 
Eylül 2021-31 Mart 2022 
döneminde gerçekleştiri-
len fındık ihracat miktarı 
ve geliri hakkında bilgi 
verildi.

Açıklamaya göre, son 7 
ayda 246 bin 998 ton fındık 
ihraç edilerek, 1 milyar 474 
milyon 722 bin 865 dolar 
gelir sağlandı. İhracat, 
geçen sezonun aynı döne-
mine göre miktar bazında 
yüzde 33,6, gelir bazında 
ise yüzde 13 arttı. 

GİRESUN (AA)

Süper Lig’in 31. haftasında 
Antalyaspor’un Altay’ı 2-1 mağlup 
ettiği mücadelede klasman dışı 

olan hakem Alper Çetin, AVAR olarak görev-
lendirildi. Bu durum üzerine harekete geçen 
İzmir ekibi, karşılaşmanın tekrar edilmesi için 
TFF’ye başvuruda bulundu.Antalyaspor- Altay 
maçında ismi düdük astırılan 13 hakem ara-
sında geçen Alper Çetin, AVAR olarak görev 
yaptı. İzmir ekibi, 2-1 kaybettiği mücadele 
sonrası TFF’ye maçın tekrarı için başvuruda 
bulundu.

GİRESUNSPOR-SİVASSPOR 
KARŞILAŞMASI

Fanatik’te yer alan habere göre, Süper 
Lig’de görev yapma yetkisi olmayan Alper 
Çetin’in, Altay-Antalyaspor maçında AVAR 
koltuğunda oturması sonrasında İzmir 
temsilcisi, Türkiye Futbol Federasyonu’na, 
Antalyaspor müsabakasının, Futbol Mü-
sabaka Talimatı’nın 30. Maddesi uyarınca 
tekrar edilerek baştan oynatılması talebinde 
bulundu Altay talebinde ayrıca, klasman dışı 
bir başka hakem Bülent Birincioğlu’nun da 
düşme hattını yakından ilgilendiren bir diğer 
maç olan Giresunspor– Sivasspor müsaba-
kasına atamış olmasına değindi.

Başvuruda şu ifadeler yer aldı:”Söz konusu 
ihlalin Türk Futbolu adına kara bir leke olarak 
kalmaması ve düşme hattında yer alan 2 takı-
mın da müsabakalarında aynı hatanın yapıl-
mış olduğu hususu da dikkate alınarak düşen 
takımların ligin tesciline karşı dava açma hakkı 
olacağından, ligin tescil edilmesine karşı itiraz 
başvurumuz saklı kalmak kaydıyla 02.04.2022 
tarihinde oynanan Altay SK – Antalyaspor mü-
sabakasının belirlenecek ileri bir tarihte tekrar 
edilerek baştan oynatılmasına karar verilmesi-
ni saygılarımızla arz ve talep ederiz.”

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

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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

31. HAFTANIN SONUÇLARI
GALATASARAY A.Ş. .................................2 - 0 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................0 - 4 ................................... FENERBAHÇE A.Ş.
GZT GİRESUNSPOR..................................2 - 2 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
ALTAY .........................................................1 - 2 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş. .................................1 - 1 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR .........................2 - 1 .........................ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. .......................................2 - 1 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR ..........3 - 0 ............................................GÖZTEPE A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................1 - 0 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................0 - 0 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 31 ..... 21 .... 8 ..... 2 ......59 .....27 ....32 .....71
2.İ. H. KONYASPOR ............ 31 ..... 17 .... 7 ..... 7 ......51 .....33 ....18 .....58
3.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 31 ..... 16 .... 8 ..... 7 ......54 .....35 ....19 .....56
4.A. ALANYASPOR ............. 31 ..... 15 .... 7 ..... 9 ......57 .....48 ....9 .......52
5.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 31 ..... 15 .... 5 ..... 11 ....43 .....31 ....12 .....50
6.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 31 ..... 13 .... 10 ... 8 ......46 .....32 ....14 .....49
7.ATAKAŞ HATAYSPOR ..... 31 ..... 14 .... 6 ..... 11 ....48 .....46 ....2 .......48
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 31 ..... 12 .... 11 ... 8 ......45 .....40 ....5 .......47
9.F. T. ANTALYASPOR ........ 31 ..... 12 .... 8 ..... 11 ....36 .....37 ....-1 ......44
10.V. F. KARAGÜMRÜK ..... 31 ..... 12 .... 7 ..... 12 ....36 .....45 ....-9 ......43
11.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 31 ..... 11 .... 8 ..... 12 ....47 .....44 ....3 .......41
12.D. GRUP SİVASSPOR ..... 31 ..... 10 .... 11 ... 10 ....42 .....40 ....2 .......41
13.GALATASARAY A.Ş. ..... 31 .....11 .... 8 ..... 12 ....42 .....45 ....-3 ......41
14.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 31 ..... 11 .... 7 ..... 13 ....41 .....44 ....-3 ......40
15.Y. KAYSERİSPOR ........... 31 ..... 10 .... 8 ..... 13 ....43 .....52 ....-9 ......38
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 31 ..... 10 .... 6 ..... 15 ....34 .....39 ....-5 ......36
17.ALTAY .............................. 31 ..... 8 ...... 5 ..... 18 ....32 .....45 ....-13 ....29
18.GÖZTEPE A.Ş. ................. 31 ..... 7 ...... 6 ..... 18 ....36 .....53 ....-17 ....27
19.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 31 ..... 7 ...... 5 ..... 19 ....30 .....57 ....-27 ....26
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 31 ..... 5 ...... 5 ..... 21 ....23 .....52 ....-29 ....20

TFF’de yaprak 
dökümü!

Başkan Nihat 
Özdemir’in istifa 

etmesinin ardından TFF’deki 
görevlerinden ayrılanlara iki 
isim daha eklendi.

Türkiye Futbol 
Federasyonu’nda (TFF) 
istifalar sürüyor. Geçtiğimiz 
hafta TFF Başkan Vekili, İcra 
Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk 
İşleri Sorumlusu Mehmet 
Baykan’ın istifa etmesinin 
ardından dün de TFF Baş-
kanı Nihat Özdemir’in görevi 
bıraktığı açıklanmıştı.

TFF’den bugün yapılan 

açıklamada ise, TFF Başkan 
Vekili Erhan Kamışlı ve TFF 
Yönetim Kurulu Üyesi Alkın 
Kalkavan görevlerinden istifa 
etti. TFF Merkez Hakem Ku-
rulu Eğitim Danışmanı Jaap 
Uilenberg de  istifa etmişti.

TFF’nin resmi internet 
sitesinden konu ile ilgili yapı-
lan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “TFF Başkan 
Vekili Erhan Kamışlı ve TFF 
Yönetim Kurulu Üyesi Alkın 
Kalkavan görevlerinden istifa 
etmiştir.Kamuoyunun bilgileri-
ne sunulur”

TFF’nin yeni başkanını 
seçecekler

Nihat Özdemir’in 
istifasının ardından 

boşalan TFF’de yeni baş-
kanın seçileceği genel kurul 
tarihi belli oldu.

Türkiye Futbol 
Federasyonu’nda (TFF) 
Başkan Nihat Özdemir’in isti-
fasının ardından Olağanüstü 
Genel Kurul tarihi açıklandı.

Servet Yardımcı başkan-
lığında toplanan Türkiye 
Futbol Federasyonu Yö-
netim Kurulu, Olağanüstü 
Genel Kurul’un 16 Haziran 

2022 Perşembe günü saat 
10.00’da Ankara’da yapılma-
sı kararlaştırdı. İlk toplantıda 
çoğunluğun sağlanamaması 
halinde ikinci toplantının, 17 
Haziran 2022 Cuma günü 
aynı saatte ve aynı yerde 
yapılacağı duyuruldu.

Toplantıda Olağan Seçimli 
Genel Kurul’a kadar görev 
yapmak üzere TFF Başkanı, 
Yönetim Kurulu ve Denetle-
me Kurulu seçimi ile birlikte 
Olağan Genel Kurul gerçek-
leştirilecek.

MACINA  
NEDEN
DEGiNiLDi?

GiRESUNSPOR-SiVASSPOR

Rakibin sıralama-
daki durumundan 

dolayı oyuncularından 
rehavete kapılmama-
larını isteyen Keleş 
“Bu ligde kolay maç 
yok. Rakibin ligde bir 
iddiasının olmaması 
bizim açımızdan kolay 

geçecek bir maç  şek-
linde yorumlanmasın. 
Her maçın kendine göre 
zorluğu vardır. Bu zorlu-
ğu kolaya çevirecek de 
sizlersiniz. Bu nedenle 
ilk andan son düdüğe 
kadar hepinizden sade-
ce işinizi en iyi şekilde 

yapmanızı istiyorum. 
Rakibin kaybedeceği 
bir şey yok ama bizim 
kazanmamız gereken 
bir 3 puan var. Onu 
alarak evimize dönerek 
alt sıralardan tamamen 
uzaklaşmalıyız” dediği 
öğrenildi.

TAKIMINA UYARILAR!
Giresunspor’un teknik adamı Hakan Keleş, Yeni Malatyaspor ile 

oynayacakları karşılaşma öncesinde talebelerini uyardı.

HAKAN KELES’TEN



GOL 

Küme düşme 
hattındaki Altay, 
Göztepe, Çaykur 
Rizespor ve Yeni 
Malatyaspor’un 

haftayı yenilgiyle 
kapatması kalan 

haftalar için umut-
ları azaltırken, bir 

üst basamakta yer alan 
Giresunspor ise 2-0 geriye düş-

tüğü Sivasspor maçında 1 puanla 
ayrıldı ve rakipleri ile aradaki farkı 
açtı. 38 puanla 15. sırada yer alan 
Kayserispor üst üste 5. yenilgisini 

alırken, Göztepe ise mağlubiyet 
serisini 8 maça çıkardı. İzmir 

ekibi hafta sonu Kayserispor ile 
kozlarını paylaşacak.

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 67 Nisan 2022 Perşembe

 

 

 

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

KARAMAN’IN 
TAKIMI 5 HAFTADIR 

KAYIPLARDA

Yukatel Kayse-
rispor, Süper 

Lig’de oynadığı son 5 
maçında puan alama-
yarak 38 puanda kaldı.
Süper Lig’de mücade-
le veren Kayserispor 
ligin 31. haftasını da 
38 puanla noktaladı. 
Haftaya 14. sırada giren 
sarı kırmızılılar, 4-0’lık 
Fenerbahçe yenilgisi 
sonrasında 1 basamak 

gerileyerek 15. sırada 
kendine yer buldu. Süper 
Lig’de 5 hafta önce 
oynadığı Giresunspor 
maçını kazanarak 38 pu-
ana erişen Kayserispor, 
bundan sonra oynadığı 
5 müsabakadan puan 
alamayarak 38 puanda 
kaldı.Sarı kırmızılılar ligin 
32. haftasında Cumartesi 
günü deplasmanda Göz-
tepe’ye konuk olacak.

GiRESUNSPOR
ARAYI

ACIYOR

Süper 
Lig’de 
31. hafta 

sonunda üst sıralar-
da rekabet artarken, 
küme düşme hattında 
yer alan takımların ise 
kayıpları sürüyor.

 Haftanın en golcü takı-
mı Fenerbahçe (4), son 4 
deplasmanında da sahadan 
3 puanla ayrılırken, son 2 dış 
saha maçında rakip filelere 9 
gol attı.Süper Lig’de 31. haf-
tada oynanan 10 maçta top-
lam 25 gol atıldı. 5 ev sahibi 
takımın sahadan galip ay-
rıldığı haftada 2 deplasman 
takımı kazanırken, 3 maç da 
berabere sonuçlandı. Vale-
rien İsmail yönetiminde ilk 
maçına çıkan Beşiktaş, lider 
Trabzonspor deplasmanında 
1-1 beraberlikle ayrılırken, 
galibiyet hasretini de 4 maça 
çıkardı. İkinci Konyaspor’un 
Göztepe’yi 3-0 ile geçmesi 
sonucu liderle arasındaki 
puan farkı 13’e düştü. Kayse-
rispor deplasmanında 4 golle 
3 puana ulaşan Fenerbahçe, 

ye-
nil-
mezlik 
serisini 
7 maça 
çıkarırken 
bu süreçte19 
puan topladı. 
56 puanla hafta-
yı 3. kapatan sa-
rı-lacivertliler pazar 
günü oynanacak 
Galatasaray derbisi 
öncesi moral buldu. 
Ligin son sırasındaki 
Yeni Malatyaspor’u 1-0 
yenerek, 4 maç aradan 
sonra kazanan Başakşehir 
puanını 50’ye yükseltirken 5. 
sıraya yükseldi. İnişli-çıkışlı 
grafiğini sürdüren Galatasa-
ray, sahasında Fatih Kara-
gümrük’ü 2-0 yenerken, iç 
sahada oynadığı son 3 
maçı kazandı.

Süper Lig’de bitime 
7 hafta kala Avrupa 
Kupaları için yarış 
kızışırken küme 
düşme hattında ise 
neredeyse 4 takım 
belli gibi. 
Malatyaspor, 
Çaykur Rizespor’un 
ardından İzmir’in iki 
temsilcisi Göztepe 
ve Altay işlerini 
çok zora soktular 
ve umutlarını 
bir hayli azalttılar

MAĞLUBİYET

Nuri Şahin yönetiminde son 9 maçta kay-

betmeyen Antalyaspor, Altay galibiyeti ile 

birlikte üst üste 4 galibiyet elde etti. Kırmızı-be-

yazlılar çıkışını sürdürürken haftayı 44 puanla 

9. sırada tamamladı. 41 puanlı Kasımpaşa ise 

milli aradan sonra galibiyet serisini sürdürüyor, 

Gaziantep’i 2-1 ile geçen İstanbul ekibi son 4 

maçta 12 puan topladı. Son 2 deplasmanda 9 

gol kaydeden Fenerbahçe, üst üste 3., son 7 

maçta ise 6. galibiyetini aldı.

GALiBiYET SERiSi

Hatayspor’un Faslı golcüsü 
Ayoub El Kaabi 15 golle 

zirvedeki yerini korurken, 14 gollü 
Umut Bozok ile birlikte haftayı 
sessiz geçti. Trabzonspor’un 
forveti Andreas Cornelius 5 hafta 
sonra golle tanışırken bu sezonki 
gol sayısını 13’e çıkardı. 12 gollü 

oyunculardan Karagümrüklü 
Aleksandar Pesic ile Beşiktaşlı 
Michy Batshuayi 31. haftada 
penaltı kaçırarak gol sayısını 
yükseltme şanslarını kullanama-
dı. Çaykur Rizespor’un forveti 
Joel Pohjanpalo’nun da 12 golü 
bulunuyor.

krallığında 
zirve değişmedi


