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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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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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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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SÖYLÜYOR
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HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK
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KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 
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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

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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Palyatif Bakım

Sözde değil özde
bir bayramlaşma!..
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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

Teşkilat mensupları ile 
bol bol resim çektiren 
Yüksel ekonominin çok 

kötü olduğunu ifade ederek erken 
seçim istedi.Yüksel, “Artık ülke 
yönetilemiyor”dedi.İl Başkanı 
Abdülkadir Eroğlu ve Merkez 
İlçe Başkanı Çetin Ceyran ile 
partililerin yoğun ilgi gösterdiği 
bayramda son gelişmeleri de de-
ğerlendiren Yüksel esnafın zorda 
olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Kadın Politikaları Başkanı 
Ünzile Yüksel, Ramazan Bayra-
mını da  kutladı.

 Yüksel, 30 gün tutulan oruç-
ların ardından bayrama kavuş-
manın, mutluluk verici olduğunu 
ifade ederek, “Mübarek Ra-
mazan Bayramının milletimize 
bolluk, bereket ve sağlık, İslam 
âlemi ve Yüce Türk Milleti’ne 

barış, huzur ve kardeşlik getir-
mesini, dilerim. Terörün, geçim 
darlığının, ekonomik sıkıntıların 
ve Doğu Türkistan’da yaşayan 
kardeşlerimize uygulanan işken-
ce ve asimilasyonların bittiği, 
İslam’ın ilk kıblesi olan Mescid-i 
Aksa’ya ve Filistinli kardeşle-
rimize yapılan saldırıların son 
bulduğu günlerin özlemini çek-

mekteyiz. 2 yıl süren salgının 
ardından yasakların kaldırıldığı 
bir bayramı hep birlikte idrak 
edeceğiz, özlem ve hasret 
gidereceğiz. Bu duygu ve dü-
şüncelerle Yüce Türk Milleti’nin 
ve İslam Alemi’nin mübarek 
Ramazan Bayramını yürekten 
kutluyorum” şeklinde konuştu.

Haber: Mustafa Cici

UNZiLE YUKSEL: ULKE
KOTU YONETiLiYOR
İyi Parti’den bayramlaşma dün yapıldı. İl Binasında ki törene ilgi yüksek 

olurken Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel büyük ilgi gördü. Senlikoğlu’nun bu 
tavrı hem örnek 
oldu hem de taktir 

aldı. İYİ Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Yüksel ise, “İlin 
yararına olan çalışmaları 
destekliyoruz” dedi.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, Bayram-
da bir ilke imza atarak siyasi 
partileri tek tek ziyaret etti 
ve  bayramlaştı.. Giresun 
siyaset tarihinde daha önce 
böyle bir olay olup olmadığı 
merak edilirken, Şenlikoğ-
lu’nun bu tavrı, gelecek 
nesiller için de taktir aldı.

Dün İYİ Parti’yi ziyaret 

eden ve Genel Başkan 
Yardımcısı Ünzile Yüksel, İl 
Başkanı Abdülkadir Eroğlu 
ve partilierce karşılanan 
Şenlikoğlu, ilin sorunları 
konusunda fikir alışveri-
şinde bulundu. Şenlikoğlu, 

“Hepinize hayırlı bayramlar 
diliyorum. Sonuçta bizler ilin 
tamamından sorumluyuz ve 
herkese eşit davranmak adı-
na tüm partilerimizi ziyaret 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

n SAYFA 3’TE

BASKAN SENLiKOGLU’NDAN
BAYRAM SURPRiZi

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu bazı muhalefet partilerini tek tek ziyaret 
ederek bayramlaştı ve Giresun’da yeni bir geleneğin de fitilini ateşledi.

Vali  Enver Ünlü, Ramazan Bayramı-
nın birinci gününde; 112 Acil Çağrı 

Merkezi Müdürlüğü, Prof. Dr. A. İlhan Öz-
demir Devlet Hastanesi ve Giresun Bele-
diyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, 
personellerin bayramını kutladı.

Ünlü  2 Mayıs Pazartesi günü ilk olarak 
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziya-
ret etti. n SAYFA 2’DE

VALi ENVER UNLU BAYRAMDA YOGUNDU
Giresun Valisi Enver Ünlü bayramı dolu dolu geçirdi

Başkan Mehmet Emür tebrik etti
n 3’TE

‘Kur’an, insan ömrünü 
bereketlendirir’

n 3’TE

DEVA’DAN
1 MAYIS’A 
KUTLAMA
Deva Partisi Giresun 

Merkez İlçe Başkanı 
Onur Saldun DURMUŞ, 1 
Mayıs’ı kutladı.  n 2’DE

Aksu Mahallesi, Pazar Caddesi’nin 
ilk etabında ışıklar yanmaya başladı

Giresun Belediyesi’nin ‘Prestij Cadde’ 
projelerinden biri olan ‘Aksu Mahallesi 

Pazar Caddesi’nin ilk etabı tamamlandı ve 
dekoratif aydınlatmalar yakıldı.    n 3’TE

Can’dan 
İşçilere 
Tebrik

n 3’TE



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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Sözde değil özde
bir bayramlaşma!..

Bulancak Sarayburnu 
camiinde özlemi çekilen 

tebrik ve takdire şayan, müte-
vazi bir bayramlaşma…

Ordu istikametinden gelen 
araçların Sarayburnu camii 
ve Millet Bahçesiyle irtibatını 
kesen korkulukların kaldırılıp 
otoyol kenarına ilave otopark 
yapılmasının gizli kahraman-
larından bir milletvekili; Sayın 
Cemal ÖZTÜRK…

- Parti teşkilatlarında par-
tililerle bayramlaşma progra-
mının akabinde Sarayburnu 
Camii ve külliyesinin manevi 
sorumluğu omuzlarında olan 
(CAMİ HAYIRLI HİZMETLER 
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA 
VAKFI Başkanlığını da yü-
rütmekte olan) aslen Ordulu, 
naklen Bulancaklı Muhterem 
Hacı Yusuf Ziya SİPAHİ Hoca-
efendiyi ziyarete gelirler…

- Siyasî şovdan uzak müte-
vazi bir ziyaret…

- TOKİ’nin sorumluluğunda 
yürütülen çevre düzenlemeleri 
ve Vakfın kullanımına tahsis 
edilmek üzere inşa edilen sos-
yal tesislerle alakalı istişare…

- Ve bayramlaşma…
***
Ev sahibinin riyadan ve 

şatafattan uzak yer sofrasında 

mütevazi ikramı…
Yemek sofrası etrafında 

Cemal Bey’in Çevre Bakanı, 
TOKİ Başkanı ve Karayolları 
Genel Müdürünü telefonla 
arayıp hem yapılan hizmetler 
için teşekkürü hem de karşılıklı 
bayramlaşma…

‼ İşte özlenen, ender Devlet 
Millet Kaynaşmasının güzel 
bir örneği ziyaret ve Bayram-
laşma!..

***
Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanı Muhterem 
Murat KURUM, TOKİ Baş-
kanı Muhterem Ömer Bulut 
ve Karayolları Genel Müdürü 
Muhterem Abdulkadir URA-
LOĞLU Beyefendilere hizmet-
leri, hassasiyetleri ve neza-
ketlerinden dolayı tebrikler ve 
teşekkürler…

Giresun Milletvekili Muhte-
rem Cemal ÖZTÜRK Beye-
fendiye de bu güzel jestleri ve 
ziyaretlerinden dolayı ziyade 
teşekkürler…

***
“Bir kişiyi lâyığından fazla 

övmek riyâdır, dalkavukluktur; 
lâyığından az övmekse ya dil-
sizlikten ileri gelir ya hasetten.” 
(Hz. Ali)

Vesselam…

Görevli personellerle 
bayramlaşan  Ünlü, 
“En zor zamanlarımız-

da ve ihtiyaç duyduğumuz her 
an bir telefon kadar uzağımızda 
olan fedakâr 112 Acil Çağrı Mer-
kezi çalışanlarımızın Ramazan 
Bayramı’nı tebrik ettik. Verdikleri 
emekler için yürekten teşekkür 
ediyor, kıymetli aileleriyle huzur 
içinde nice bayramlar diliyorum” 
şeklinde konuştu

Ardından, Prof. Dr. A. İlhan 
Özdemir Devlet Hastanesini zi-
yaret eden Ünlü, görevi başında 
olan sağlık çalışanlarının bayra-
mını kutlayarak bayram şekeri 
ikram etti.

Ünlü  “Prof. Dr. A. İlhan Özde-
mir Devlet Hastanemizde tedavi 
gören hastalarımızın ve onlara 
şifa olmak için özveri, sabır ve in-
sanüstü gayretleriyle mesleklerini 
icra eden sağlık çalışanlarımızın 
bayramını tebrik ettik” ifadelerini 
kullandı.

Kurum ziyaretleri kapsamın-

da, Belediye Başkanı  Aytekin 
Şenlikoğlu ile birlikte Giresun Be-
lediyesi İtfaiye Müdürlüğünü de 
ziyaret eden Ünlü  yaşanabilecek 
herhangi bir olumsuzluğa karşı 
görevi başında teyakkuz halinde 
bulunan itfaiye personelleri ile 
bayramlaşarak, ziyaret sonrası; 
“Belediye Başkanımız Aytekin 
Şenlikoğlu ile birlikte felaket ve 
acil durumlarda herkese kendi ai-
lesi gibi koşan, canları pahasına 
canlar kurtaran İtfaiye çalışan-
larımızın Ramazan Bayramı’nı 
kutladık. Görevlerinde üstün 
başarılar diliyorum” paylaşımı 
yaptı. Haber: Hakan Çelebi

VALi ENVER UNLU BAYRAMDA YOGUNDU
Giresun Valisi Enver Ünlü bayramı dolu dolu geçirdi

Bakan Varank, Giresun 
Valisi Enver Ünlü ile 

birlikte Espiye ilçesine geçti.
Varank, Espiye Devlet Has-

tanesi önünde Espiye Kay-
makamı Taner Tengir, Espiye 
Belediye Başkanı Mustafa 
Karadere ve Doğu Karadeniz 
Kalkınma Ajansı (DOKA) Ge-
nel Sekreteri Onur Adıyaman 
tarafından karşılandı.

Espiye Adabük Mahallesi’n-
de ve Tirebolu Düzköy köyü 
mevkisinde yapımı öngörülen 
Giresun 3. OSB’nin arazisini 
inceleyen Varank, Belediye 
Başkanı Karadere’den OSB 
alanındaki teknik ve olası alt-
yapı çalışmaları hakkında bilgi 
aldı. Varank, proje için yerel 
yönetimler tarafından alınacak 
kararlar doğrultusunda çalış-

maların ilerleyeceğini ifade 
etti. İncelemelerinin ardından 
Varank, hastanenin yemekha-
nesinde iftar yapan personel 
ve hasta yakınlarının bayram-
larını tebrik etti.

Varank, daha sonra kara 
yoluyla Trabzon’a geçti.

7 bin 500 istihdam 
öngörülüyor

63 hektar büyüklüğünde 
alana sahip olduğu belirtilen 
Giresun 3. OSB için yer seçimi 
etüt raporunun hazırlandığı 
ve sınırlarının kesinleştiği 
öğrenildi. Yaklaşık 47 parselin 
planlandığı OSB’de ilk etapta 
7 bin 500 kişilik istihdamın 
sağlanmasının öngörüldüğü 
ifade edildi.

Haber: GİRESUN (AA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 
Giresun Espiye OSB alanını inceledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Espiye ilçesinde yapımı planlanan 

Giresun 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında incelemede bulundu

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir boya fab-
rikasında çıkan yangında ölen 3 işçiden 

Turgay Tüney ve Mustafa Öztürk’ün cenazele-
ri, memleketleri Giresun’da toprağa verildi.

İstanbul’dan alınan Turgay Tüney’in cena-
zesi, Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Çalca 
köyüne getirildi.

Tüney için Mevlana Camisi’nde düzenle-
nen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının 
yanı sıra Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki 
Şenlikoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Tüney’in cenazesi, öğle vakti kılınan 
cenaze namazının ardından aile mezarlığına 
defnedildi.

Mustafa Öztürk için ise Tirebolu ilçesi-
ne bağlı Karademir köyünde cenaze töreni 
düzenlendi. Öztürk’ün cenazesi, öğle vakti kılı-
nan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında 
toprağa verildi.

Orhanlı Ortamahalle Atayolu Caddesi’ndeki 
İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sa-
nayi Sitesi’ndeki bir boya fabrikasında önceki 
gün çıkan yangın-
da 3 işçi yaşamını 
yitirmiş, 15 işçi hafif 
yaralanmıştı.

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

Tuzla’daki fabrika yangınında ölen 2 
işçinin cenazesi Giresun’da defnedildi

DEVA’DAN 1 MAYIS’A KUTLAMA
Durmuş, En kutsal kazan-

cın alın teri ile kazanılan 
helal kazanç olduğunu, 1 Mayıs 
ise bu helal kazancın sembolü 
olduğunu ifade ederek bu özel 
gün dolayısı ile tüm emekçilerin 
ve işçilerin bayramını saygı ile 
kutladığını belirtti.

Sermaye, emeğin meyvesidir 
diyerek açıklamalarını 
sürdüren Durmuş, ülke-
mizde maalesef emeğin 
karşılık bulamadığını, 
saygı görmediğini ifade 
etti. Özellikle son dönem-
de yaşanan ekonomik 

bunalım, alım gücünün dip yap-
mış olması ve milyonlarca işsiz 
olması sebebi ile hatrı sayılır 
oranda,  işverenlerin bünyesin-
de çalıştırdıkları işçilere psiko-
lojik baskı olmak üzere birçok 
farklı baskı kurduklarını açıkladı. 
Bu durumun ana sebebini ise, 
hükümetin yap boz tahtasına 

çevirdiği ve istikrarsız 
şekilde başta TCMB ile 
Hazine ve Maliye Bakan-
lığındaki atamalar sebebi 
ile hem para politikamı-
zın hem de ekonomi yol 
haritamızın iflas etmesi-

ne bağladı. 
Durmuş, asgari ücretle 

çalışanların oranlarına da de-
ğinerek, asgari ücretle çalışan 
sayısının bir devlet sırrı gibi 
saklandığını, 2014 senesinden 
beri asgari ücretle çalışan oran-
larının açıklanmadığını belirtti. 
Türkiye’nin 2014 yılında çalışan 
nüfusun %38’inin asgari ücretle 
çalıştığını ve yine aynı yıl Tür-
kiye’yi takip eden Slovakya’nın 
ise sadece %19.1 olduğunu 
belirtti. 

Başkan Durmuş sözlerini şu 
şekilde tamamladı;

 “Birçok işletme ve esnaf yük-
sek vergiler ve yüksek maliyet-
ler sebebi ile kepenk kapatmaya 
devam etmekte. Hükümet bu 
ülkenin lokomotifi olan esnafla-
rın da sesine kulak vermelidir. 
Esnaflar rahat bir nefes alır, 
ekonomi çarkı dönmeye devam 
eder ve gerçek büyüme kayde-
derse ekonomimiz düzelecek, 
buna dayalı enflasyon oranı dü-
şüşe geçecek ve alım gücümüz 
artmaya başlayacaktır. Birbirine 
bağlı bu çark döndükçe insanla-
rımız işverenlerimiz ve işçileri-
miz daha mutlu olacaktır”



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

35 Mayıs 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

İl Başkanı Eroğlu, Şenlikoğ-
lu’na nezaketi için teşekkür 
ederken, Genel Başkan 

Yardımcısı Yüksel, “Biz parti 
olarak Giresun’un lehine olan her 
hizmeti destekliyoruz. Şenlikoğlu 
ile meslektaşız. Bizler de bayra-
mınızı kutluyoruz” dedi. Oldukça 
sıcak ve samimi ortamda geçen 
bayramlaşma sonunda günün 
anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.

ŞENLİKOĞLU 
BAYRAMDA YOĞUNDU

Ramazan Bayramı boyunca 
çok sayıda ziyaret gerçekleşti-

rerek vatandaşlarla iç içe oldu. 
Başkan Şenlikoğlu program 

kapsamında; Valilikte protokol 
bayramlaşma töreni, beledi-
ye bayramlaşma töreni, AK 
Parti bayramlaşma, Batlama 
bakımevi ziyareti, Şehit Oral 
Demiral’ın ailesini ziyaret prog-
ramlarının yanı sıra, Batlama 
Jandarma Kontrol Noktası 
ziyareti, Siyasi Parti İl Başkan-
lıklarını ziyaret, Mali Müşavirler 
Odası, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası, Mimarlar Odası, Ecza-
cılar Odası, Şoförler Odası ve 
Baro Başkanlığını ziyaret etti. 

Başkan Şenlikoğlu ayrıca 
ziyaretleri kapsamında cadde ve 
sokaklarda karşılaştığı esnaf ve 
vatandaşlarla da bayramlaşarak 
sohbet etti. 

Diğer yandan, bayram süresin-
ce belediye personeli tarafından 
şehir içinde araç sürücülerine 
çikolata ve şeker ikram edildi.

Haber: Mustafa Cici

BASKAN SENLiKOGLU’NDAN
BAYRAM SURPRiZi
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu bazı muhalefet partilerini tek tek ziyaret 

ederek bayramlaştı ve Giresun’da yeni bir geleneğin de fitilini ateşledi.

Ramazan’ın ruhunu 
yansıtan gelenek

Giresun’da hafızlar 
mukabelesi gele-

neği kapsamında okunan 
hatimlerin duası yapıldı.   

Giresun’da hafızlar ta-
rafından okunan mukabele 
geleneği, Çıtlakkale Seyyid 
Mehmet Paşa ve Seyyid 
Mevlana Sadrettin Efendi 
Camii’nde devam ediyor.   

Çakırmelikoğlu Kur’an 
Kursu ve Bölge Hafızlık 
Erkek Kur’an Kursu öğ-
rencileri tarafından sürdü-
rülen mukabele geleneği 
genç-yaşlı çok sayıda 
vatandaşın katılımıyla ger-
çekleştirildi. 

Hatmi şerifler hafızlar 
korosunun kısa sureleri 
okumasıyla tamamlandı.   

Seyyid Mevlana Sadret-
tin Efendi Camii’nde teravih 
namazı sonrası Giresun İl 
Müftüsü Ramazan Top-
can’ın katılımıyla düzenle-
nen programda, camilerde 
ve kız Kur’an kurslarında 
okunan hatmi şeriflerin 
duası yapıldı.

Programda konuşan İl 
Müftüsü Topcan, “Değerli 
Kardeşlerim! Günümüzde 
evlat yetiştirmenin zor ol-
duğu bir dönemde her birisi 
aslan parçası olan bu güzel 
yavrularımızı siz kıymetli 
büyüklerinin huzuruna çıka-
ran değerli hocalarıma çok 
teşekkür ediyorum. Hoca-
larımıza iyi bakın. Bunlar 
sadece Kur’an kurslarımı-
zın değil, Giresun’umuzun 
yüz akıdır. Her birini tebrik 

ediyorum. Biz, iki tane 
evladı yetiştirmekten aciz 
kaldık. İki tane evladı iftar 
sofrasında oturtamamanın 
ızdırabı içerisindeyiz.” dedi.     

Hafızların parmakla 
gösterilen örnek insanlar ol-
ması gerektiğini ifade eden 
Topcan, “Hafızlar bu devle-
tin, bu milletin sigortalarıdır. 
Bunlardan anarşist olmaz, 
terör olmaz, kavga olmaz, 
gürültü olmaz. Anadolu 
coğrafyasında kavga, gü-
rültü son bulacaksa bunun 
yolu Hazret-i Kur’an’dır, bu-
nun yolu Hazret-i Muham-
med Efendimiz’in (s.a.s.) 
insanlığa örnek ve önder 
ahlakındadır. Peygambere 
rağmen, Hazret-i Kur’an’a 
rağmen insanlık huzurlu 
olamaz. Bundan dolayıdır 
ki bu müesseselere iyi ba-
kın. Gözünüzü korur, kollar 
gibi bakın. Buraları koruyan 
adam, dünyada kazanır 
ahirette kazanır. Hizmet 
ettiğiniz kapıyı iyi tanıyın. 
İnsan hizmetinde bulundu-
ğu kapının şerefini taşır. 
Buralara şaşı bakanlar, 
dünyada kaybeder, ahiret-
te kaybeder. Bu çocuklar, 
yeryüzünün melekleridir. 
Bunlar yüz akı evlatları-
mızdır. Bunlar sadece ana 
babalarına değil inşallah 
size de kazandıracaktır.” 
diye konuştu.   

Müftü Topcan’ın yaptığı 
hatmi şeriflerin duasının 
ardından genç hafızlara 
hediyeler takdim edildi.

Rektör Can’dan 
İşçilere Tebrik

GRÜ Rektörü Prof.Dr. 
Yılmaz CAN, Ülkemizde, 
2009 yılında, “Emek ve 
Dayanışma Günü” olarak 
ilan edilen 1 Mayıs işçi 
bayramını tebrik etti.

Can, “Tüm dünyada “işçi 
bayramı” olarak bilinen, 
Ülkemizde de 2009 yılında 
çıkarılan yasa ile “Emek ve 
Dayanışma Günü” olarak 
ilan edilen “1 Mayıs”; Millet 
olarak birlik, beraberlik ve 
dayanışmamız için önemli 
bir sembol haline gelmiştir.

Emek, insanoğlu için  
yüce  bir değerdir.  “İşçinin 
ücretini alın teri kurumadan 
veriniz” diyerek, asırlar 
öncesinden emeğe saygı 
duyan ve alın terini kutsal 
gören bir anlayışın, bir 
kültürün mensuplarıyız. 
Dinimiz, bir taraftan çalış-
mayı ibadet sayarken, diğer 
taraftan çalışanın hakkını 
ve hukukunu kesin 
bir şekilde gözet-
mektedir.”dedi

Rektör Can şöy-
le konuştu: “Bizler, 
alın terinin, emeğin 
önemini ve kutsal-
lığını bilen; bütün 
insanlığa örnek bir 
dayanışma kültü-

rünü yüzyıllardır yaşatan 
büyük bir medeniyetin men-
suplarıyız.  Evine ekmek 
götürmek için  çalışmaktan 
daha değerli ne olabilir? 
İşçilerimiz bu duygu ile 
hareket ederek, büyük 
bir sorumlulukla topluma 
hizmet etmekte, görevlerini 
yerine getirmektedirler.

Daha müreffeh yarın-
lara ulaşmak için alın teri 
döken, çocukları için elleri 
nasırlaşan tüm kardeşlerimi 
yürekten kutluyor, her daim 
yanlarında olacağımızı be-
lirtmek istiyorum. Bu duygu 
ve düşüncelerle, emekleri 
ve alın terleriyle Ülkemizin 
refah düzeyinin yüksel-
mesinde büyük pay sahibi 
olan çalışanlarımızın, 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü kutluyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.”

Haber: Fatma Uğurlu

Geleneksel olarak Keşap 
Belediyesi tarafından 

düzenlenen,Keşaplıların bayram 
sevincini ve coşkusunu paylaş-
tığı bayramlaşma töreni Bayra-

mın 1.Günü Keşap Belediyesi 
hizmet binasında yapıldı.

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür; Bayramlar; dar-
gınların barıştığı, dayanışma ve 

kardeşlik duygularının yaşandı-
ğı, bizi bir birimize yaklaştıran 
müstesna günledir. Bayramlar 
kucaklaşmadır, sevgidir, kay-
naşmadır, dayanışmadır. Bu 
hasretleri en iyi şekilde gerçek-
leştiriyoruz diyerek açıklamasını 
şöyle sürdürdü “Keşap Kayma-
kamımız Yunus Emre Altıner, il-
çemizin kamu kurum ve kuruluş-
ları ile hemşehrilerimizin yoğun 
katılımlarıyla belediyemizde 
toplu bayramlaşma merasimi bu 
bayramda da vatandaşlarımızın 

katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Cenabı Allaha şükürler olsun 

ki bizlere bir bayramı daha hep 
birlikte geçirmeyi nasip etti. 
Her bayramda olduğu gibi bu 
bayramda büyük bir katılımla 
bayramımızı kutladık. Bayram-
laşma programında bizleri yalnız 
bırakmayan tüm vatandaşlarımı-
za teşekkür ediyor, bu vesile ile 
tüm hemşehrilerimizin bayramı-
nı tekrar tebrik ederim. Rabbim 
nice bayramlara ulaştırmasını 
nasip etsin” dedi.

Başkan Mehmet Emür tebrik etti
Keşap Belediyesinde yapılan bayramlaşmaya halk yoğun ilgi gösterdi

Kur’an-ı Kerim eğitimi-
nin yaygınlaştırılması, 

Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesi 
ve güzel okunmasını teşvik et-
mek amacıyla düzenlenen prog-
ramda din görevlileri tarafından 
Kur’an ziyafeti sunuldu.  

Programda cemaate hitap 
eden İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, “Kur’an’ın doğum ayı 
Ramazan’ın rahmet ve mağfiret 
ikliminde bizleri böyle bir prog-

ramda bir araya getiren Cenab-ı 
Hakk’a sonsuz hamdediyorum. 
Siz değerli Kur’an dostlarına çok 
teşekkür ediyorum. Tilavetleri ile 
manevi huzur almamıza vesile 
olan hocalarıma çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.  

Kur’an-ı Kerim’in bulunduğu 
yeri güzelleştirdiğini belirten 
Müftü Topcan, “Kur’an, beşerin 
hayatını güzelleştirir, ömrünü 
bereketlendirir. Kur’an, hayat-

tır. Maddi manevi dertlerimize 
dermandır. Yüce Mevla’mız, 
İsra Suresi 82. ayet-i kerimede; 
‘Biz Kur’an’dan öyle bir şey 
indiriyoruz ki, o müminler için bir 
şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise 
sadece ziyanını arttırır.’ buyur-
maktadır. Bu ayet-i kerimenin 
tefsirinde Merhum Elmalılı 
Muhammed Hamdi Yazır hoca-
mız, dünyamızı çeşit çeşit dert, 
hastalık, belâ ve sıkıntılarla dolu 

bir hastaneye, Hazret-i Peygam-
ber (s.a.s) Efendimiz’i bir tabibe, 
Kur’an-ı Kerim’i de şifa dağıtan 
bir devaya, afiyet veren bir gıda-
ya benzetmektedir. Evet, Kur’an 
aynı zamanda maddi ve manevi 
hasta ve hastalıklara şifadır.” 
diye konuştu.  

Program Müftü Topcan’ın irat 
ettiği hutbe ve kıldırdığı cuma 
namazının ardından yapılan dua 
ile tamamlandı.

‘Kur’an, insan ömrünü bereketlendirir’
Giresun İl Müftülüğü, Dereli Ulu Camii’nde “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” düzenledi

Çok güzel bir görüntüye ve 
modern bir yapıya bürünen 

Pazar Caddesi’nin ilk etabı, Bele-
diye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 
Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir 
Aydın, Belediye Başkan Yardım-
cıları, Belediye Meclis Üyeleri ve 
vatandaşların katılımıyla açıldı.

İkinci etapta ise detaylı çalış-
malar devam ederken kısa zaman 
içerisinde bitirilerek Eğitim Araş-
tırma Hastanesine 
kadar olan bölüm 
de tamamlanacak.

Eğitim Araştırma 
Hastanesi, Çotanak 
Spor Kompleksi, 

çok sayıda okul ile toplu konutla-
rın yer aldığı ve her gün binlerce 
kişinin kullandığı Pazar Caddesi 
prestij ve yoğunluk açısından 
büyük önem taşıyor.

Burada bir konuşma yapan Be-
lediye Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu, “İlk etap mahallemize hayırlı 
olsun. Şehrimizde artık modern 
bir yaşamı paylaşmak istiyoruz 
ve bunun için şehrimize güzellik 

kazandıracak pro-
jelerimize devam 
ediyoruz. Prestij 
cadde projelerimiz 
devam edecek.” 
dedi.

Aksu Mahallesi, Pazar Caddesi’nin 
ilk etabında ışıklar yanmaya başladıGÜNDEM
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
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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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Sözde değil özde
bir bayramlaşma!..

Bulancak Sarayburnu 
camiinde özlemi çekilen 

tebrik ve takdire şayan, müte-
vazi bir bayramlaşma…

Ordu istikametinden gelen 
araçların Sarayburnu camii 
ve Millet Bahçesiyle irtibatını 
kesen korkulukların kaldırılıp 
otoyol kenarına ilave otopark 
yapılmasının gizli kahraman-
larından bir milletvekili; Sayın 
Cemal ÖZTÜRK…

- Parti teşkilatlarında par-
tililerle bayramlaşma progra-
mının akabinde Sarayburnu 
Camii ve külliyesinin manevi 
sorumluğu omuzlarında olan 
(CAMİ HAYIRLI HİZMETLER 
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA 
VAKFI Başkanlığını da yü-
rütmekte olan) aslen Ordulu, 
naklen Bulancaklı Muhterem 
Hacı Yusuf Ziya SİPAHİ Hoca-
efendiyi ziyarete gelirler…

- Siyasî şovdan uzak müte-
vazi bir ziyaret…

- TOKİ’nin sorumluluğunda 
yürütülen çevre düzenlemeleri 
ve Vakfın kullanımına tahsis 
edilmek üzere inşa edilen sos-
yal tesislerle alakalı istişare…

- Ve bayramlaşma…
***
Ev sahibinin riyadan ve 

şatafattan uzak yer sofrasında 

mütevazi ikramı…
Yemek sofrası etrafında 

Cemal Bey’in Çevre Bakanı, 
TOKİ Başkanı ve Karayolları 
Genel Müdürünü telefonla 
arayıp hem yapılan hizmetler 
için teşekkürü hem de karşılıklı 
bayramlaşma…

‼ İşte özlenen, ender Devlet 
Millet Kaynaşmasının güzel 
bir örneği ziyaret ve Bayram-
laşma!..

***
Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanı Muhterem 
Murat KURUM, TOKİ Baş-
kanı Muhterem Ömer Bulut 
ve Karayolları Genel Müdürü 
Muhterem Abdulkadir URA-
LOĞLU Beyefendilere hizmet-
leri, hassasiyetleri ve neza-
ketlerinden dolayı tebrikler ve 
teşekkürler…

Giresun Milletvekili Muhte-
rem Cemal ÖZTÜRK Beye-
fendiye de bu güzel jestleri ve 
ziyaretlerinden dolayı ziyade 
teşekkürler…

***
“Bir kişiyi lâyığından fazla 

övmek riyâdır, dalkavukluktur; 
lâyığından az övmekse ya dil-
sizlikten ileri gelir ya hasetten.” 
(Hz. Ali)

Vesselam…

Görevli personellerle 
bayramlaşan  Ünlü, 
“En zor zamanlarımız-

da ve ihtiyaç duyduğumuz her 
an bir telefon kadar uzağımızda 
olan fedakâr 112 Acil Çağrı Mer-
kezi çalışanlarımızın Ramazan 
Bayramı’nı tebrik ettik. Verdikleri 
emekler için yürekten teşekkür 
ediyor, kıymetli aileleriyle huzur 
içinde nice bayramlar diliyorum” 
şeklinde konuştu

Ardından, Prof. Dr. A. İlhan 
Özdemir Devlet Hastanesini zi-
yaret eden Ünlü, görevi başında 
olan sağlık çalışanlarının bayra-
mını kutlayarak bayram şekeri 
ikram etti.

Ünlü  “Prof. Dr. A. İlhan Özde-
mir Devlet Hastanemizde tedavi 
gören hastalarımızın ve onlara 
şifa olmak için özveri, sabır ve in-
sanüstü gayretleriyle mesleklerini 
icra eden sağlık çalışanlarımızın 
bayramını tebrik ettik” ifadelerini 
kullandı.

Kurum ziyaretleri kapsamın-

da, Belediye Başkanı  Aytekin 
Şenlikoğlu ile birlikte Giresun Be-
lediyesi İtfaiye Müdürlüğünü de 
ziyaret eden Ünlü  yaşanabilecek 
herhangi bir olumsuzluğa karşı 
görevi başında teyakkuz halinde 
bulunan itfaiye personelleri ile 
bayramlaşarak, ziyaret sonrası; 
“Belediye Başkanımız Aytekin 
Şenlikoğlu ile birlikte felaket ve 
acil durumlarda herkese kendi ai-
lesi gibi koşan, canları pahasına 
canlar kurtaran İtfaiye çalışan-
larımızın Ramazan Bayramı’nı 
kutladık. Görevlerinde üstün 
başarılar diliyorum” paylaşımı 
yaptı. Haber: Hakan Çelebi

VALi ENVER UNLU BAYRAMDA YOGUNDU
Giresun Valisi Enver Ünlü bayramı dolu dolu geçirdi

Bakan Varank, Giresun 
Valisi Enver Ünlü ile 

birlikte Espiye ilçesine geçti.
Varank, Espiye Devlet Has-

tanesi önünde Espiye Kay-
makamı Taner Tengir, Espiye 
Belediye Başkanı Mustafa 
Karadere ve Doğu Karadeniz 
Kalkınma Ajansı (DOKA) Ge-
nel Sekreteri Onur Adıyaman 
tarafından karşılandı.

Espiye Adabük Mahallesi’n-
de ve Tirebolu Düzköy köyü 
mevkisinde yapımı öngörülen 
Giresun 3. OSB’nin arazisini 
inceleyen Varank, Belediye 
Başkanı Karadere’den OSB 
alanındaki teknik ve olası alt-
yapı çalışmaları hakkında bilgi 
aldı. Varank, proje için yerel 
yönetimler tarafından alınacak 
kararlar doğrultusunda çalış-

maların ilerleyeceğini ifade 
etti. İncelemelerinin ardından 
Varank, hastanenin yemekha-
nesinde iftar yapan personel 
ve hasta yakınlarının bayram-
larını tebrik etti.

Varank, daha sonra kara 
yoluyla Trabzon’a geçti.

7 bin 500 istihdam 
öngörülüyor

63 hektar büyüklüğünde 
alana sahip olduğu belirtilen 
Giresun 3. OSB için yer seçimi 
etüt raporunun hazırlandığı 
ve sınırlarının kesinleştiği 
öğrenildi. Yaklaşık 47 parselin 
planlandığı OSB’de ilk etapta 
7 bin 500 kişilik istihdamın 
sağlanmasının öngörüldüğü 
ifade edildi.

Haber: GİRESUN (AA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 
Giresun Espiye OSB alanını inceledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Espiye ilçesinde yapımı planlanan 

Giresun 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında incelemede bulundu

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir boya fab-
rikasında çıkan yangında ölen 3 işçiden 

Turgay Tüney ve Mustafa Öztürk’ün cenazele-
ri, memleketleri Giresun’da toprağa verildi.

İstanbul’dan alınan Turgay Tüney’in cena-
zesi, Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Çalca 
köyüne getirildi.

Tüney için Mevlana Camisi’nde düzenle-
nen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının 
yanı sıra Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki 
Şenlikoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Tüney’in cenazesi, öğle vakti kılınan 
cenaze namazının ardından aile mezarlığına 
defnedildi.

Mustafa Öztürk için ise Tirebolu ilçesi-
ne bağlı Karademir köyünde cenaze töreni 
düzenlendi. Öztürk’ün cenazesi, öğle vakti kılı-
nan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında 
toprağa verildi.

Orhanlı Ortamahalle Atayolu Caddesi’ndeki 
İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sa-
nayi Sitesi’ndeki bir boya fabrikasında önceki 
gün çıkan yangın-
da 3 işçi yaşamını 
yitirmiş, 15 işçi hafif 
yaralanmıştı.

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

Tuzla’daki fabrika yangınında ölen 2 
işçinin cenazesi Giresun’da defnedildi

DEVA’DAN 1 MAYIS’A KUTLAMA
Durmuş, En kutsal kazan-

cın alın teri ile kazanılan 
helal kazanç olduğunu, 1 Mayıs 
ise bu helal kazancın sembolü 
olduğunu ifade ederek bu özel 
gün dolayısı ile tüm emekçilerin 
ve işçilerin bayramını saygı ile 
kutladığını belirtti.

Sermaye, emeğin meyvesidir 
diyerek açıklamalarını 
sürdüren Durmuş, ülke-
mizde maalesef emeğin 
karşılık bulamadığını, 
saygı görmediğini ifade 
etti. Özellikle son dönem-
de yaşanan ekonomik 

bunalım, alım gücünün dip yap-
mış olması ve milyonlarca işsiz 
olması sebebi ile hatrı sayılır 
oranda,  işverenlerin bünyesin-
de çalıştırdıkları işçilere psiko-
lojik baskı olmak üzere birçok 
farklı baskı kurduklarını açıkladı. 
Bu durumun ana sebebini ise, 
hükümetin yap boz tahtasına 

çevirdiği ve istikrarsız 
şekilde başta TCMB ile 
Hazine ve Maliye Bakan-
lığındaki atamalar sebebi 
ile hem para politikamı-
zın hem de ekonomi yol 
haritamızın iflas etmesi-

ne bağladı. 
Durmuş, asgari ücretle 

çalışanların oranlarına da de-
ğinerek, asgari ücretle çalışan 
sayısının bir devlet sırrı gibi 
saklandığını, 2014 senesinden 
beri asgari ücretle çalışan oran-
larının açıklanmadığını belirtti. 
Türkiye’nin 2014 yılında çalışan 
nüfusun %38’inin asgari ücretle 
çalıştığını ve yine aynı yıl Tür-
kiye’yi takip eden Slovakya’nın 
ise sadece %19.1 olduğunu 
belirtti. 

Başkan Durmuş sözlerini şu 
şekilde tamamladı;

 “Birçok işletme ve esnaf yük-
sek vergiler ve yüksek maliyet-
ler sebebi ile kepenk kapatmaya 
devam etmekte. Hükümet bu 
ülkenin lokomotifi olan esnafla-
rın da sesine kulak vermelidir. 
Esnaflar rahat bir nefes alır, 
ekonomi çarkı dönmeye devam 
eder ve gerçek büyüme kayde-
derse ekonomimiz düzelecek, 
buna dayalı enflasyon oranı dü-
şüşe geçecek ve alım gücümüz 
artmaya başlayacaktır. Birbirine 
bağlı bu çark döndükçe insanla-
rımız işverenlerimiz ve işçileri-
miz daha mutlu olacaktır”



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

45 Mayıs 
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Ünlü 2 Mayıs Pazar-
tesi günü önceden 
belirlenen program 

dahilinde sırasıyla; Polis Özel 
Harekât Şube Müdürlüğü, 
İl Jandarma Komutanlığı, 
Batlama Jandarma Uygulama 
Noktası, Emniyet Bölge Trafik 
Uygulama Noktası ve Sahil 
Güvenlik 73 Komutanlığını zi-
yaret ederek görevi başındaki 
personellerle bayramlaşarak, 
ziyaret ve denetleme defterini 
imzaladı.

Polis Özel Harekât Şube 
Müdürlüğü’nü ziyaret eden 
Ünlü , görevi başındaki 
emniyet mensupları ile bay-
ramlaştıktan sonra yaptığı 
paylaşımda “177 yılı arkasına 
alarak azim, tecrübe, özveri 
ve cesaretle 7/24 vatandaş-
larımızın huzur ve güvenliği 
için görev yapan Kahraman 
Polislerimizle bayramlaştık, bu 
kutsal vazifelerinde muvaffa-
kiyetler diledik” dedi.Vali Ünlü  
görevi başındaki İl Jandarma 

Komutanlığı personelleriyle 
bayramlaştıktan sonra “Güzel 
vatanın güvenliği, emanettir 
sizlere, Jandarma’dır ulaştıran 
adaleti her yere! Her günümüz 
bayram tadında geçsin diye 
karada, havada, her zaman 
ve her yerde Aziz Milletimizin 
huzuru için çalışan kanun or-
dusu Jandarma Teşkilatı’mızın 
değerli mensuplarıyla bayram-
laştık” dedi

Batlama Jandarma Uygula-
ma Noktası ile Emniyet Bölge 
Trafik Uygulama Noktasını da 
ziyaret eden Ünlü  uygulama 
noktalarında durdurulan araç-
larda seyahat eden vatandaş-

ların  bayramını kutlayarak, 
sürücüleri dikkatli olmaları 
ve trafik kurallarına uymaları 
konusunda uyardı.

Uygulama noktalarında 
görevi başında olan emniyet 
ve jandarma personellerinin 
bayramını kutlayan Vali  Enver 
Ünlü,  #BayramınızKemerli-
Olsun başlık etiketiyle yaptığı 
paylaşımda “İlimizdeki yol 
kontrol noktalarımızda görev 
yapan güvenlik güçlerimizle ve 
uygulama esnasında durduru-
lan vatandaşlarımızla bayram-
laştık. Lütfen trafik kurallarına 
harfiyen uyalım; emniyet ke-
merimizi mutlaka takalım, hız 

limitlerini aşmayalım” uyarısı 
yaptı.

Sayın Valimiz son olarak 
Giresun Limanı içerisinde 
bulunan Sahil Güvenlik 73 
Komutanlığını ziyaret ederek 
personelle bayramlaştıktan 
sonra yaptığı paylaşımda “ 
Mavi sınırlarımızın kahraman 
koruyucusu, mazlumlara 
uzanan şefkat eli olan Sahil 
Güvenlik Komutanlığı’mızın 
göğsümüzü kabartan mensup-
larıyla bayramlaştık. Rabbim 
tüm güvenlik güçlerimizi her 
türlü kötülükten muhafaza 
etsin” dileğinde bulundu.

Haber:Osman Yılmaz

‘Bayramlar; birlik ve 
beraberlik günleridir’
Ramazan Bayramı’nın 

ilk günü vatandaşlar 
bayram namazında camilere 
akın etti, birbirleriyle bayram-
laştı. İki yıl aranın ardından 
Müslümanlar, bayram na-
mazını topluca eda etmenin 
heyecanını yaşadı.  

Giresun İl Müftüsü Rama-
zan Topcan, Ramazan Bayra-
mı dolayısıyla Kale Camii’nde 
bayram namazı kıldırıp hutbe 
irat etti. 

Sabah namazı sonrası 
vaaz veren İl Müftüsü Rama-
zan Topcan, “Kardeşlerim! Bir 
tarafta Ramazan ayını uğur-
lamanın hüznü, diğer tarafta 
bayrama ulaşmanın sevincini 
yaşıyoruz. Yüce Rabbime 
bizleri sağlık ve afiyet içinde 
bir Ramazan Bayramı’na daha 
kavuşturduğu için hamdediyo-
rum.” dedi.  

Bayramların insanların 
birbirlerine gönlünü açma ve 
sevinci paylaşma günleri oldu-
ğunu belirten Müftü Topcan, 
“Kardeşlerim!  Bayramlar; 
cömertliğin, sevginin, rahme-
tin ve bereketin bol olduğu 
günlerdir. Bayramlar; birlik ve 
beraberliğimizin güçlendiği 
müstesna günlerdir. Bay-
ramlar; aramızda var olan 

kırgınlıkların, dargınlıkların 
giderilmesi için önemli fırsat 
günleridir. Bayramlar; gönül-
lerimizin sevgi ile dolduğu 
günlerdir. Bayram vesilesi ile 
ana babalarımız başta olmak 
üzere akrabalarımızı, kom-
şularımızı, hastaları, yaşlıları 
ziyaret edelim. Dualar edelim, 
dualar alalım. Muhtaçları, 
düşkünleri, yetimleri, öksüz-
leri, şehit çocuklarını sevelim, 
sevindirelim. Öte yandan ülke-
mize sığınan savaşın çocukla-
rını, mazlumları unutmayalım.” 
diye konuştu.  

Müftü Topcan, şöyle devam 
etti: “Kabirleri de ziyaret 
ederek Kur’an-ı Kerim okuyup 
dualar edelim. Kapımıza ge-
lenlere ikramda bulunalım. Bir 
kere daha hatırlatmak isterim 
ki Ramazan-ı şerifte kazandı-
ğımız güzel alışkanlıklarımızı 
kaybetmemeye özen göste-
relim. Ramazan ayı boyunca 
kazandığımız bu iyi huyları ve 
güzel amelleri terk etmeyelim. 
Camilerimiz sizinle güzel, 
özletmeyin kendinizi.”  

Bayram namazına Vali 
Enver Ünlü, protokol üyeleri 
ve vatandaşlar katıldı. Namaz 
sonrası dua eden vatandaşlar, 
bayramlaştı. 

‘Yetimler hepimize emanettir’

Giresun İl Müftülüğü ve 
Türkiye Diyanet Vakfı 

(TDV) Giresun Şubesi Ka-
dın Kolları iş birliğinde yetim 
çocuklara yönelik program 
düzenlendi.    

Programda miniklerin 
sevincini paylaşan Giresun İl 
Müftüsü Ramazan Topcan ve 
eşi Gülizar Topcan çocuklarla 
bir süre sohbet etti.   

Programda konuşan İl 

Müftüsü Topcan, “Yetime, kim-
sesize, mağdura, mazluma el 
uzatmak, Rabbimizin rızasını 
kazanmaktır. Hz. Peygam-
ber’in (s.a.s.) emaneti olan, 
anne baba öksüzü evlatlara 
sahip çıkmak, onlara ‘sof-
ram sofranız, evim evinizdir’ 
diyebilecek yürekli insanlara 
ulaşmak yüce bir iştir. Yetim-
leri kimsesizlikten kurtarmak, 
korumak, evlatlarımız, çocuk-
larımız, kardeşlerimiz olarak 
bağrımıza basmak büyük bir 
erdemliliktir. Kalpleri yumu-
şatmanın, kalplere şefkat 
yerleştirmenin yollarından biri 
de yetimlere gönül dünyamızı 
açmaktır.” dedi.   

Yetimlerin geleceğe umutla 
bakması için çalıştıklarını ifade 
eden Müftü Topcan, “Cenab-ı 
Hakk Kur’an-ı Kerim’de ‘Öyley-
se sakın yetimi ezme!’ buyura-
rak insanoğlunu uyarmaktadır. 

Yetimlerin gözlerindeki ışıltıyı, 
yüzlerindeki sevinci artırmak 
için çaba gösterelim. Güzel 
ahlaklı ve iyi eğitimli yetişme-
lerine katkı sunarak maddeten 
ve manen yanlarında olalım. 
Bizler görevlilerimizle ve gö-
nüllülerimizle her daim mazlum 
ve mağdurların yanında olma-
yı sürdüreceğiz. Bu çabamıza 
destek veren hayırsever Gire-

sun halkına teşekkür ederim.” 
diye konuştu.    

Program Drama Eğitme-
ni Zeynep Gül ve üniversite 
öğrencileri tarafından palyaço 
gösterisi ile çeşitli oyunların 
sunulması ve masalların anla-
tılmasıyla devam etti.   

Programın sonunda çocuk-
lara çeşitli hediyeler takdim 
edildi.   

UNLU GUVENLiK KADROLARIYLA 
BAYRAMLASTI Giresun Valisi Enver Ünlü, Ramazan Bayramının birinci 

gününde görevi başında olan Jandarma, Polis ve Sahil 
Güvenlik Personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı

Giresun İl Müftülü-
ğü ve Türkiye Diya-
net Vakfı Giresun 
Şubesi, yetim ço-
cukların bayram se-
vincine ortak olmak 
amacıyla etkinlik 
gerçekleştirdi

Tengir, bayram 
ziyaretlerinde bulundu

Espiye Kaymakamı 
Taner Tengir, Ramazan 

Bayramı dolayısıyla çeşitli 
ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaymakam Tengir, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, 
Jandarma Komutanlığı, İlçe 
Devlet Hastanesi, cezaevi 

ile Muhtarlar Derneğini 
ziyaret etti.

Kıbrıs gazisi Ali Parçal’ı da 
evinde ziyaret ederek bay-
ramını kutlayan Tengir, daha 
sonra şehitlikte dua etti. 

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

Ortakbahçe Kadın Giri-
şimi Üretim ve İşletme 

Kooperatifi Başkanı Handan 
Aktan: “Her özel günümüzde 
fındıklı burma tatlısı bizim baş 
tacımız, ikramlığımız”

Giresun’da lezzetini fındık 
ve tereyağından alan fındıklı 
burma tatlısı, bayramların en 
çok tüketilen tatlıları arasında 
yer alıyor.

Bayram öncesinde kentte 
kadınlar tarafından hazırlan-
maya başlanan tatlı, kendine 
has lezzetiyle öne çıkıyor. 
Bölgede yetişen Giresun kalite 
tombul fındık, tatlıya ayrı bir 

lezzet katıyor.
Giresun fındıklı burma 

tatlısı isteğe göre kuru ya da 
üzerine şerbet dökülerek de 
tüketilebiliyor. Kuru tüketim için 
hazırlanan tatlının içerisinde 
ise şeker kullanılıyor. Kendine 
has kıvamı ve fındığın verdiği 
aromayla ön plana çıkan tatlı, 
özellikle bayram günlerinde ilgi 
görüyor.

“Kullanılan Giresun kalite 
fındık tatlıya ayrı bir lezzet 
veriyor”

Ortakbahçe Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Koopera-
tifi Başkanı Handan Aktan, 

AA muhabirine, kentte uzun 
yıllardır yapılan fındıklı burma 
tatlısının bayramların vazgeçil-
mezi olduğunu söyledi.

Bayramların yanı sıra dü-
ğün ve nişan gibi özel günler-
de de bu tatlının yapıldığını 
dile getiren Aktan, “Baklava 
hamuru gibi açılıp içerisine 
fındık konularak yapılıyor ve 
tereyağı kullanılıyor. Her özel 
günümüzde fındıklı burma tat-
lısı bizim baş tacımız, ikramlı-
ğımız.” dedi.

Aktan, bölgenin en önemli 
tarım ürünü olan fındığın yöre-
de yapılan tatlılarda da daima 

öne çıktığını ifade ederek, 
bölgenin tatlı kültürüne yön 
verdiğini vurguladı.

Kooperatifte de hazırla-
dıkları fındıklı burma tatlısını 
satışa sunduklarını anlatan 
Aktan, şöyle devam etti:

“Talep iyi, özellikle bu böl-
gede geçmişi olanlar daha çok 
tercih ediyorlar yani bu tatlıyı 
bilenler daha çok tercih ediyor. 
Hiç bilmeyenler, o bilenlerden 
tadarak istiyorlar. O nedenle 
geri dönüşler oldukça güzel. 
Aslında bölgemizde bu tatlı 
şerbetli tüketilir ancak şerbet-
siz, içine şeker konularak da 

tüketiliyor. Şehir dışına gönde-
rirken, kargo süreci olduğu için 
şerbetsiz gönderiyoruz.”

Aktan, Giresun katile 
tombul fındığın belli bir yağ 
oranına ve kaliteye sahip 
olduğuna dikkati çekerek, kul-
lanılan Giresun kalite fındığın 
tatlıya ayrı bir lezzet verdiğini 
sözlerine ekledi.

Fındıklı burma tatlısını uzun 
yıllardır yapan Emine Özdemir 
ise tatlının güzel olması için 
hamurunun çok ince açılması 
gerektiğini söyledi.

Haber-Resim:
GİRESUN (AA)

Giresun’da bayramların vazgeçilmez 
lezzeti: Fındıklı burma tatlısı
Kentte ince açılan yufkanın arasına fındık serpildikten sonra rulo haline getirilmesi ile hazırlanan fındıklı burma tatlısı, şerbetli ve kuru olarak tüketilebiliyor



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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Parkenin Sultanları 
Mağlup : 27-39

Türkiye Hentbol 
Kadınlar Süper 

Ligi’nde mücadele eden 
Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyesi Spor 
Kulübü, ligin 19. Hafta-
sında sahasında Konya 
Altı Belediye spora 27-
39 mağlup oldu.

Görele 13 Şubat Ka-
palı Spor Salonu’nda 
oynanan ve ilk yarısı 
15 - 18 Konya Altı Be-
lediye spor’un üstünlü-
ğü ile sona eren maçta 

Görele’nin Sultanlarının 
gollerini Perihan To-
paloğlu Acar (8), Arife 
Yaşin (6), Ayşenur Kara 
(5), Sevdanur Özkan 
(3), Demet Sonkaya 
(2), Özge Yakar (2) ve 
Sevgi Kalyoncuoğlu 
attı.

Tahsin Çoban ‘Çifte 
Bayram Yaşattık’

GZT Giresunspor Ku-
lüp Yönetim Kurulu 

Üyesi Tahsin Çoban, 
2-0’lık Adana Demirspor 
galibiyetiyle yeşil beyazlı 
camiaya çifte bayram 
yaşattıkları için mutlu 
olduklarını söyledi.

Çoban, yaptığı açık-
lamada; “Bizim sezona 
başlarken ilk hedefimiz 
44 sene sonra yüksel-
diğimiz Süper Lig’de 
asansör takım değil 
kalıcı olmaktı. Adana 
Demirspor karşısında 
baştan sona üstün oy-
nayarak ve hak ederek 
elde ettiğimiz 2-0’lık ga-
libiyetle ligin bitimine 3 
hafta kala Süper Lig’de 
kalma hedefimizi ger-
çekleştirdiğimiz için çok 

mutluyuz. Bu galibiyetle 
taraftarlarımıza Rama-
zan Bayramı’nda çifte 
sevinç yaşattığımız 
için ayrıca mutluyuz. 
Kalan 3 maçımızda da 
toplayabileceğimiz en 
yüksek puanları hane-
mize yazdırıp ligi en iyi 
noktada tamamlamak 
istiyoruz” diye konuştu.

Çoban, Adana 
Demirspor maçından 
sonra takıma bayram 
izini verdiklerini ve dört 
günlük mini bir tatilin 
ardından Çarşamba 
günü tesislerde top-
lanarak 36. Haftada 
Altay ile deplasmanda 
oynayacakları maçın 
hazırlıklarına başladık-
larını sözlerine ekledi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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

35. HAFTANIN SONUÇLARI

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 35 ..... 22 .... 11 ... 2 ...... 65 .....31 ....34 .....77
2.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 35 ..... 20 .... 8 ..... 7 ...... 67 .....37 ....30 .....68
3.İ. H. KONYASPOR ............ 35 ..... 19 .... 7 ..... 9 ...... 60 .....40 ....20 .....64
4.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 35 ..... 18 .... 6 ..... 11 ....52 .....34 ....18 .....60
5.A. ALANYASPOR ............. 35 ..... 16 .... 7 ..... 12 .... 61 .....57 ....4 .......55
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 35 ..... 14 .... 12 ... 9 ...... 52 .....46 ....6 .......54
7.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 35 ..... 15 .... 8 ..... 12 .... 44 .....50 ....-6 ......53
8.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 35 ..... 14 .... 10 ... 11 ....50 .....42 ....8 .......52
9.F. T. ANTALYASPOR ........ 35 ..... 14 .... 10 ... 11 ....46 .....42 ....4 .......52
10.ATAKAŞ HATAYSPOR ... 35 ..... 14 .... 7 ..... 14 .... 50 .....55 ....-5 ......49
11.D. G. SİVASSPOR............ 35 ..... 12 .... 12 ... 11 ....47 .....45 ....2 .......48
12.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 35 ..... 13 .... 8 ..... 14 .... 58 .....50 ....8 .......47
13.GALATASARAY A.Ş. ..... 35 ..... 13 .... 8 ..... 14 .... 47 .....50 ....-3 ......47
14.GZT GİRESUNSPOR ...... 35 ..... 12 .... 7 ..... 16 .... 38 .....41 ....-3 ......43
15.Y. KAYSERİSPOR ........... 35 ..... 11 .... 10 ... 14 .... 49 .....58 ....-9 ......43
16.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 35 ..... 11 .... 9 ..... 15 .... 45 .....52 ....-7 ......42
17.ALTAY .............................. 35 ..... 9 ...... 6 ..... 20 .... 35 .....50 ....-15 ....33
18.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 35 ..... 9 ...... 6 ..... 20 .... 40 .....66 ....-26 ....33
19.GÖZTEPE A.Ş. ................. 35 ..... 7 ...... 7 ..... 21 .... 39 .....65 ....-26 ....28
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 35 ..... 5 ...... 5 ..... 25 .... 26 .....60 ....-34 ....20

FENERBAHÇE A.Ş. ............................. 3 - 2 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
GZT GİRESUNSPOR............................ 2 - 0 ...................ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR .... 1 - 2 ..VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
ATAKAŞ HATAYSPOR ........................ 0 - 1 .................................................... ALTAY
KASIMPAŞA A.Ş. ................................. 2 - 3 ...............MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
TRABZONSPOR A.Ş. ........................... 2 - 2 ..........FRAPORT TAV ANTALYASPOR
GALATASARAY A.Ş. ........................... 2 - 3 .................. DEMİR GRUP SİVASSPOR
GÖZTEPE A.Ş. ...................................... 1 - 7 .................... ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR ................... 2 - 1 ......................Ö. K. Y. MALATYASPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR ................. 2 - 3 .......................................BEŞİKTAŞ A.Ş

Tek maç üzerinden oy-
nanan bu müsabaka 
sonucu Bulancakspor 

BAL’a devam dedi.
Etbaşoğlu Stadı’nda her iki 

ilçeden de çok sayıda seyirci-
nin izlediği ve geniş güvenlik 

önlemlerinin alındığı maça 
iki takım da temkinli başla-
dı. BAL’dan düştüğü halde, 
Eynesil Belediyespor’un 3. 
Lige çıkması nedeniyle son 
bir fırsat daha yakalayan 
Kırmızı-Beyazlı Bulancakspor, 

Süper Amatör Kümenin son 
şampiyonu Tireboluspor ile 
adeta ölüm-kalım mücadelesi 
verirken; Tireboluspor eline 
geçirdiği pozisyonları değer-
lendiremeyince, bu önemli 
müsabakayı tek golle kazanan 
Bulancakspor, böylece BAL’da 
kalma vizesini alan taraf oldu. 

Çekişmeli ve karşılıklı atak-
larla geçen baraj maçının ilk 
yarısı golsüz kapanırken; ikinci 
yarının başlarında yakaladığı 
gol fırsatını iyi değerlendiren 
Bulancakspor, 49’ncu dakika-
da Emrah Pekdemir’in altın 
değerindeki golüyle maçı 

kazanmayı bildi ve böylece 
bir sezon daha BAL’a devam 
dedi.Trabzon ve Ordu Bölgesi 
hakemlerinin yönettiği baraj 
maçında daha çok pozisyon 
bulan ve gole yakın olan 
Tireboluspor, özellikle ikinci 
yarıda yakaladığı pozisyonları 
Burhan Nebioğlu ve Ahmet 
Acar ile değerlendiremezken; 
90 dakika sonunda gülen taraf 
Bulancakspor oldu. Maçtan 
sonra Tirebolusporlu oyuncular 
ve taraftarlar büyük üzüntü 
yaşarlarken; Bulancakspor’da 
BAL’da kalmanın sevincini 
yaşadı.

1926 BULANCAKSPOR SEViNDi
TiREBOLUSPOR UZULDU
2021-2022 Futbol Sezonu Giresun Erol Aksu Süper Amatör Küme şampiyonu Tirebolu-
spor, 75. Yıl (Etbaşoğlu) Stadı’nda  1926 Bulancakspor ile oynadığı baraj maçını 1-0’lık 

skorla kaybederek, Bölgesel Amatör Lig (BAL) hayalini bir başka bahara erteledi.
HAKEMLER: Emre Can Furuncu HH (Trabzon), Burak Taştemel HH 

(Ordu), Ahmet Tolga Tomar HH(Trabzon).
BULANCAKSPOR: Mustafa Fehmi HHH – Osman HHH, Emrah HHH, 

Murat H (Haktan HH), Abdullah HH – Yunus HH, H. Avni HHH, Burak HH, 
Oğulcan HH, Eren HH – Furkan HH.

TİREBOLUSPOR: Ahmet HH – İbrahim H (Metin HH), Hasan Namazı 
HHH, Erdoğan HHH, A. Hasan HH – Numan HH, Emrah Aslan H (Batuhan 
HH), Çetin HH, Burhan HH, Ahmet Acar HH – Mert Can HH.

KIRMIZI KART: Dk. 90 Numan (Tirebolu) ve Osman (Bulancakspor).
GOL : Dk. 49 Emrah Pekdemir (Bulancakspor: 1–Tireboluspor: 0)

Altay ve Çaykur Rizespor, 
Lige 1 Hafta Daha Tutundu

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonun 
belli olmasının ardından gözler, 

düşme hattına çevrildi. Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor ile Göztepe’nin daha önce 
küme düşmesinin kesinleştiği Süper 
Lig’de, küme düşecek diğer iki takım 
ise önümüzdeki haftalarda belli olacak. 
Küme düşme hattındaki takımlardan 
Altay, deplasmanda Atakaş Hatayspor’u 
1-0, Çaykur Rizespor ise Göztepe’yi 7-1 

mağlup ederek umutlarını bir hafta daha 
diri tutmayı başardı. Gaziantep FK’nın 
önümüzdeki üç haftada sadece 1 puan 
alması durumunda bu iki takım, ligden 
düşen son iki takım olacak. 

Ligin 36’ncı haftasında Gaziantep FK, 
Yukatel Kayserispor’u; Altay ise GZT 
Giresunspor’u konuk edecek. Çaykur 
Rizespor ise deplasmanda Öznur Kablo 
Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek.



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: 65 Mayıs 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

Bektaş 
Dünyaları 
Kaldırdı!

Yunanistan’ın Girit 
Adası Heraklion ken-

tinde düzenlenen Dünya 
Gençler Halter Şampi-
yonası’nda Giresunlu 
Cansu Bektaş üst üste 3. 
Kez Dünya Şampiyonu 
oldu.

Yunanistan’ın Girit 
Adası Heraklion kentin-
de düzenlenen ve 53 
ülkeden 151 kadın ve 
153 erkek sporcunun 
katılımıyla gerçekleşen 

Dünya Gençler Halter 
Şampiyonası’nda Gire-
sunlu Cansu Bektaş 45 
kilo kadınlarda, Silkmede 
85 kilo ile altın, Kopar-
mada 65 kilo ve toplam-
da 150 kiloluk derecesiy-
le gümüş madalya elde 
ederek üst üste 3. Kez 
Dünya Şampiyonu oldu. 
Sporcumuzun madal-
yasını Türkiye Halter 
Federasyonu Başkanı 
Talat Ünlü takdim etti.

Trabzonspor, konuk ettiği Antal-
yaspor ile 2-2 berabere kala-
rak, 77 puana ulaştı ve bitime 

3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 
Bu hafta oynanan 10 maçta toplam 41 
gol atıldı. 6 deplasman takımının galip 
geldiği haftada, 3 ev sahibi kazanırken, 
1 maç da berabere sonuçlandı.

Süper ligde 44 yıl aranın ardından 
mücadele veren Giresunspor, Çotanak 
Spor Kompleksinde oynadığı karşı-
laşmada ligin dişli ekiplerinden Adana 
Demirspor engelini 2-0 gibi net skorla 
geçerek ligin bitmesine 3 hafta kala 
kümede kalışını ilan etti.

Fenerbahçe’den 
4 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep 
FK’yı 3-2 mağlup ederken, puanını 
da 68’e yükseltti. Ligde üst üste 7. 
galibiyetini alan sarı-lacivertliler, 4 
sezon sonra bu seriye ulaşırken, son 
11 maçta 10 galibiyet alarak 31 puan 
topladı. 7 maçlık seride 24 gol atan 
Fenerbahçe 4 maç sonra kalesinde 
gol gördü. Sarı-lacivertliler, önümüz-
deki hafta Beşiktaş ile derbi maçında 
karşı karşıya gelecek.

Avrupa yarışında 
son durum

Konyaspor, evinde Karagümrük’e 
2-1 mağlup olarak ikincilik yarışında 

yara alırken, 64 puanda kaldı. Kasım-
paşa deplasmanında 3-2 kazanan Ba-
şakşehir ise son 5 maçta 4. galibiyetini 
elde ederek 60 puana ulaştı ve takibini 
sürdürdü. Ligden düşmeyi haftalar 
önce garantileyen Yeni Malatyaspor’u 
2-1 yenen Alanyaspor, 3 haftalık 
mağlubiyet serisini de sonlandırırken, 
Beşiktaş ise Kayseri’de 3-2 kazandı. 
Avrupa kupalarına katılım hakkı elde 
etmek isteyen ve aldığı sonuçlarla 
dikkat çeken Adana Demirspor ise Gi-
resunspor’a karşı 2-0 kaybetti. Adana 
ekibi son 3 maçta sahadan puansız ay-
rılırken, haftayı Antalyaspor ile birlikte 
52 puanda kapattı.

ilk deplasman 
galibiyetini 7 golle aldı!

Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde, 
Yeni Malatyaspor haftalar önce küme 
düşmeyi garantilerken Alanya deplas-
manında üst üste 7. mağlubiyetini aldı. 
Konuk ettiği Rizespor’a karşı 7 golle 
sahadan ayrılan Göztepe de galibiyet 
hasretini 12 maça çıkararak 28 puanda 
kaldı. Bu sezon dış sahada ilk galibiyetini 
elde ederek 33 puana ulaşan Karadeniz 
ekibi ise 3 puana 7 golle ulaştı. Ligin son 
maçında 42 puanlı Gaziantep FK ile kar-
şılaşacak olan Rize, az da olsa umutlarını 
sürdürüyor. 33 puanla 17. sırada yer alan 
İzmir temsilcisi Altay ise Hatayspor’u 
deplasmanda tek golle yendi.

COTANAKLAR LiGE 
TUTUNDUSüper Lig’de 35. hafta geride 

kaldı. 41 golün atıldığı hafta 
deplasman takımlarına yaradı.

Gol krallığı 
yarışı kızıştı
Süper Lig’de şampiyon olan Trab-

zonspor’un Danimarkalı forveti 
Andreas Cornelius son maçta kaydettiği 
golle krallık yarışında 15 gole ulaştı. 
Kümede kalma savaşı veren Çaykur Ri-
zespor’da Joel Pohjanpalo da gol sayısını 
15 yükselten bir diğer isim oldu. Haftayı 
sessiz kapatan Kasımpaşa’nın milli forveti 
Umut Bozok ile Hataysporlu Ayoub El 
Kaabi’nin de 15 golü bulunuyor. Gaziantep 
FK karşısında attığı golle takımını galibi-
yete taşıyan Serdar Dursun, son 2 maçta 
4 gole ulaşırken gol sayısını da 14’e 
yükseltti. Beşiktaş’tan Michy Batshuayi 
ve Karagümrüklü Aleksandar Pesic de 14 
golü bulunan isimler. 


