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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK
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NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

VATANDAŞ VEKİLE 
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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

(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

HZ.MUHAMMED 
BİZİM NEYİMİZ 

OLUYOR?

(Yazısı Sayfa 5’te)

Espiye ilçesinde “Hz. Peygamber, Cami 
ve İrşat” konulu konferansı düzenlendi
Giresun’un Espiye Müftülüğü, Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası et-
kinlikleri kapsamında “Hz. Peygamber, Cami ve İrşat” konulu konferans düzenledi

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam 
Hatip Lisesi salonunda yapılan etkin-
likte, hafta dolayısıyla düzenlenen 
çeşitli yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilere ödülleri verildi. 3’TE

Uzunalioğlu Basın Yasasına Tepkili…
CHP Giresun İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu,yeni basın yasasını eleştir-

di.Uzunalioğlu bir basın toplantısı düzenleyerek iktidarı eleştirdi.

Uzunalioğlu, “Bu 
sansür yasasının, 

seçimlere en fazla 8 
ay kaldığı bir dönemde 
Meclis’te kabul edilme-
si, seçimler yaklaştıkça 

iktidarını kaybedeceğini 
anlayan Saray’ın içinde 
bulunduğu korku ve aciz-
liğin boyutunu göster-
mektedir.

SAYFA 2’DE

AK Parti Giresun 
Milletvekili ve TBMM 
İçişleri Komisyonu 

Üyesi Av. Kadir Aydın; bera-
berinde Giresun Valisi Enver 
Ünlü, Görele Belediye Başkanı 
Tolga Erener, Çavuşlu Be-
lediye Başkanı Fatih Duzcu, 
Çavuşlu Merkez Mahalle 
Muhtarı Selim Hamzaoğlu ve 
Çavuşlu Beyli Mahalle Muh-
tarı Sami Durmuş ile birlikte 
Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Sayın Murat 
Kurum’u ziyaret etti. Çavuşlu 
Katı Atık Birliği Tesisinde ki 
sıkıntıların çözümü için Bakan 
beyle görüştüklerini ifade eden 
Milletvekili Aydın; “1 Ekim Cu-
martesi günü Çavuşlu Katı Atık 
Birliği Tesisinde ki sorun için 
bölgeyi ziyaret etmiştik. 

Muhtarlarımız yöre halkının 
isteği doğrultusunda Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-

kanımızdan bir randevu alma-
mızı talep etmişlerdi. Bizlerde 
aldığımız randevu neticesinde 
problemin çözümü için bugün 
Sayın Bakanımızı ziyaret ettik. 

Bu konuya ilişkin Çevre Yö-
netimi Genel Müdür Yardımcı-
mızın nezaretinde bir çalışma 
ekibi oluşturulacak. Sayın 
Bakanımız ÇED’e uygun 
olmayan durumların bir aylık 

süre zarfında giderilmesi ile 
ilgili firma yetkililerine talimat 
verdi. Gerek duyulması halin-
de Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği İl Müdürlüğü’nden 
bir personelin denetim için 
her gün tesiste kalabileceğini, 
süre bitiminde ÇED’e uygun 
olmayan bir durumda gerekir-
se tesisin kapatılabileceğinin 
altını çizdi.” dedi. 3’TE

Milletvekili Aydın, Vali Ünlü ve belediye Başkanları, Bakan Kurum ile görüştü

FiRMAYA 1 AY SURE VERiLDi
Basın Özgürlü-

ğünün olmadığı 
ülkelerde eko-

nominin sağlıklı işleye-
meceğini ifade eden Yük-
sel”İnsanların üzerinde  
baskı oluşturan adımlar 
atan iktidar yüzünden 
ekonomi alt üst oldu.Yerli 
ve yabancı yatırımcıyı bu 
yasalarla ürküttüler.10 
bin doktor bile yurt dışına gitti 
ise acaba sebebi nedir?” diye 
sordu.

İyi Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ünzile Yüksel,yeni 
basın yasınının ifade özgür-
lüğünü kısıtlayacağını ifade 
ederek iktidarı eleştirdi

Yüksel” Kabahatlerini 
gizlemeye bir değil bin yasa 
yetmez!”dedi

Yüksel şöyle konuştu

“Siyasi hayatlarının bir 
bölümünde yasaklarla mağdur 
olmuş kimselerin gücü eline 
alınca tüm milleti mağdur 
edecek yasakları coşkuyla ya-
salaştırdığı günlerdeyiz. İçinde 
yaşadığı çağdan, hürriyetine 
düşkün milletinin karakterin-
den, temel hak ve özgürlük-
lere dair asgari kabullerden 
habersiz olan AKP iktidarı ve 
yanında saf tutanlar seçim 
sürecinde neleri milletten giz-

lemek istiyorlarsa bilsinler 
ki: gizlemek istedikleri 
yolsuzluklar, hukuksuzluk-
lar, usulsüzlükler herhangi 
bir karartmada gözden 
kaybolmazlar. Herhangi 
bir çuvala sığmazlar. 
Suçlarını, kabahatlerini, 
aymazlıklarını ve kibirle-
rini gizlemeye bırakın bir 
yasa bin yasa yetmez, 

yetemez. İktidara tavsiyem: 
istikballerini sandığın üzerine 
uslu uslu bırakmaları ve mille-
tin kararına saygı duymalarıdır. 
Saygı duymayıp hadsizlik ettik-
lerinde başlarına neler gediğini 
İstanbul seçimlerinde gördüler. 
Hiç olmazsa sandıkla  iktidar-
dan ayrılırken çok fazla rezil 
olmadan gidebilme başarısını 
göstermelerini arzu ederiz.”

Haber: Mustafa Cici

Ünzile Yüksel: AKP İstanbul 
Seçimlerinden Ders Almadı

Türk iş 
insanı 

Ertan Şen otel-
cilik sektörün-
de 1 numara 
Ertan Şen, 
otelcilik sektö-
ründe aranan 
isim oldu.

4’TE

Lüks otellerin tercihi 
Tirebolulu Ertan Şen

SNA, Gece Resepsiyon Hizmetlerinde Marka Oldu

Eylül Ayında 76.518 
Yolcuya Hizmet Verildi… 

SAYFA 3’TE

Fındıkta 
kokarcaya 

dikkat!.. SA
YF

A 
2’

D
E

‘Hem Anayasa’ya hem 
İnsan Haklarına aykırı’
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı, Basın Yasası Hakkında TBMM’de Konuştu

İktidarın “dezenformasyonla 
mücadele kanunu” olarak nite-

lendirdiği ancak tüm toplum 
kesimleri tarafından sınırları 
belli olmayan yeni “suç tipi” 
olarak nitelendirilen basın 
yasası meclisten geçti.

Kanun teklifinin 35’inci 
maddesi üzerine söz alan 

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığ-
lı, yapılan kanunun hem Anayasaya 

hem de insan haklarına 
aykırı olduğunu, kanunun 
temel amacının muhalefet 
kesimini susturmak ve bilgi 
paylaşımını sınırlamak oldu-
ğunu” söyledi. 

SAYFA 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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‘Yolumuz açık, 
hedefimiz belli’

Basın İlan Kuru-
mu (BİK) Genel 

Müdürü Cavit Erkılınç, 
yasa değişiklikleri sonrası 
birinci önceliklerinin ilan 
kayıplarını telafi etmek 
ve gazetelerin gelirlerini 
artırarak çeşitlendirmek 
olduğunu belirterek, “Res-
mi ilanların geleceğine 
dair belirsizliğin ortadan 
kaldırılması ile birlikte artık 
yolumuz açık, hedefimiz 
bellidir” ifadesini kullandı.

Genel Müdür Erkılınç, 
Basın Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’nin TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edil-
mesinin ardından sosyal 
medya hesabından yazılı 
açıklama yaptı.

Yasalaşarak yürür-
lüğe giren kanun de-
ğişikliklerinin getirdiği 
kazanımların ülkemiz, 
Basın İlan Kurumu ve 
medya sektörü için hayırlı 
olmasını dileyen Erkılınç, 
“Basın İlan Kurumu olarak 
görev ve sorumlulukları-
mız çerçevesinde, kanun 
çalışmalarının başladığı 
ilk günden Genel Kurul’da 
oylandığı son ana kadar 
var gücümüzle çalışarak, 
paydaşı olduğumuz basın 
kuruluşlarının kaza-
nımlarının artması için 
mücadele verdik. Yapılan 
değişiklikler, gazeteleri-
mize can suyu olacak, 
internet medyasına yeni 
bir hüviyet kazandıracak, 
dezenformasyonla etkin 
mücadelede yeni bir sayfa 
açacaktır” değerlendirme-
sinde bulundu.

Kayıpların telafi 
edilmesi gerekiyor

Yasa değişikliği ile 
BİK’e yeni sorumluluklar 
yüklendiğini ve bugüne 
kadar özveri ile yürütülen 
çalışmaların enerjisi yük-
sek şekilde sürdürülece-
ğine inandığını kaydeden 
Erkılınç, şu ifadelere yer 
verdi:

“Resmi ilanların varlığı-
nı kanuni güvence altına 
alan yeni yasa ile birlikte, 
‘sansür’ yakıştırmasıyla 
süslenen algı operas-
yonları sürecinde oluşan 
kayıpları telafi etmek, 
gazetelerin gelirlerini 
artırarak çeşitlendirmek bi-
rinci önceliğimiz olacaktır. 
Resmi ilanların geleceğine 

dair belirsizliğin ortadan 
kaldırılması ile birlikte artık 
yolumuz açık, hedefimiz 
bellidir. 

Teknoloji alanında 
yaşanan gelişmeler ve 
beraberinde gelen dijital 
yenilikler medyayı küresel 
ölçekte şekillendirmek-
tedir. Tiraj tabloları, satış 
rakamları ve yapılan 
haberlerin kamuoyuna 
etkisi hesaplandığında ga-
zetelerin dönüşüme olan 
ihtiyacı, internet medya-
sının ise kimlik arayışı bir 
gerçektir. 

Yeni yasa ile birlikte 
internet haber siteleri 
yasal bir zemine oturacak, 
bu yasal zemin ile birlikte 
resmi ilan alabilmelerinin 
önü açılacaktır. Ayrıca 
internet medyası çalı-
şanlarının senelerdir dile 
getirdikleri özlük hakları 
sorunu çözülmüş, basın 
kartı alarak akredite olabil-
meleri sağlanmıştır.”

Basınımızı 
yaşatmaya 
kararlıyız

Araştırma raporlarının 
Türkiye’nin dünya üzerin-
de dezenformasyona en 
çok maruz kalan ülkeler-
den biri olduğunu gös-
terdiğini aktaran Erkılınç 
dezenformasyonla müca-
delede etkin bir pozisyon 
alınarak, milli güvenlik, 
kamu sağlığı ve haber 
alma hürriyetinin güvence 
altına alındığını vurguladı.

Erkılınç, açıklamasını 
şöyle tamamladı:

“Basın İlan Kurumu ola-
rak, tüm kısır tartışmaların 
ötesinde yasa sürecinin 
sonrasına dair hazırlıkla-
rımız önceden başlamış, 
mevzuat çalışmalarımız 
ve dijital altyapı inşası ise 
tüm hızıyla sürmektedir. 
Üzerimize yıkılmaya çalı-
şılan tüm algılara rağmen, 
basınımızı yaşatmaya, 
medyamıza bir gelecek 
perspektifi sunmaya 
kararlıyız.

Bu vesile ile yeni Basın 
Yasası çalışmalarına 
lehte, aleyhte katkı sunan 
herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum. Her zaman 
ifade ettiğim gibi sizlerle 
kaderimiz ortak ve birlikte 
çok güçlüyüz. Büyüyen 
ailemizle, geleceğe yürü-
meye hazırız.”

İktidarın, 40 maddelik bu 
yasayla, başta düşünce 
ve ifade özgürlüğü olmak 

üzere temel hak ve özgürlükle-
rin, gazeteciliğin ve basın özgür-
lüğünün altına son bir dinamit 
daha koymak istediği açıktır.

Öyle ki, yasanın 29. mad-
desiyle, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi 
Alenen Yayma Suçu” diyerek 
sınırlarının ve içeriğinin ne ol-
duğu belirsiz yeni bir suç tanımı 
yapılmaktadır. Muğlak ve ucu 
açık ifadelerle, Saray yargısına 
ve iktidar partisinin bürokratları-
na hangi bilginin halkı aldatma-
ya, korku ve endişe yaymaya 
yönelik olduğunu belirleme 
yetkisi verilmiştir. Aynı zamanda 
sosyal medyada yapılan eleşti-
riler, “dezenformasyon” olarak 
yaftalanabilecektir.

“Hangi haber halkta korku ve 
endişe yaratır, hangi paylaşım 

kamu düzenini tehdit eder” soru-
sunun yanıtı ise yasa metninde 
yoktur. 1 yıldan 3 yıla kadar 
hapis cezası getirilen bu muğlak 
suç tanımının kapsamı, Saray 
talimatıyla hareket eden yargı 
mensuplarının ve iktidar par-
tisi bürokratlarının inisiyatifine 
bırakılmıştır.

Buradan soruyoruz:
- TÜİK’in açıkladığı enflas-

yonun gerçeği yansıtmadığını, 
Türkiye’de gerçek enflasyonun 
çoktan üç hanelere ulaştığını 
söyleyen bir sosyal medya 
kullanıcısı dezenformasyon mu 
yapmış olacaktır?

- “8,5 milyon insanımız işsiz, 
insanlar iş arama ümidini kay-
bediyorlar, işi olanlar da açlık 
sınırının altındaki asgari ücretle 
çalışıyor” demek yalan haber 
yaymak mı sayılacaktır?

- Kamu ihalelerinin, sözde pa-
zarlık yöntemiyle beşli çetelere 
adrese teslim verildiğini, halkın 
sırtından milyarlarca dolar-
lık yağma yapıldığını ortaya 
çıkaran gazeteciler suçlu mu 
sayılacaktır?

- “128 milyar dolar nerede?” 
demek, kamu barışını bozmak 
mı olacaktır?

- “Ormanlarımız yanıyor, 
uçaklar neden kalkmıyor?” diye 
sorgulamak, bazı savcılar tara-
fından halkı paniğe sevk etmek 
mi sayılacaktır?

İktidarın niyeti açıktır. Saray 
rejiminin, ülkemizde yarattığı 
ağır ekonomik buhranı, yüksek 
enflasyonu ve hayat pahalılığını, 
işsizliği, yoksulluğu, yolsuzlukla-
rı, kurumsal yıkımı dile getirmek 
suç haline getirilmek istenmek-
tedir.

Bugün herkesin açıkça bildiği 
gibi, ülkemizde yıllardır kendi 
siyasal çıkarları uğruna dezen-
formasyon yapan, halkı yanıltıcı 
bilgileri yayan iktidarın bizzat 
kendisi ve kontrol altında tuttu-
ğu, Saray’dan yönetilen havuz 
medyasıdır. Üstelik bu yasa, 
halkın temel hak ve özgürlükle-
rine yönelik bu ağır saldırıyla da 
sınırlı değildir.” dedi.

Uzunalioğlu Basın Yasasına Tepkili…
CHP Giresun İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu,yeni basın yasasını eleştir-

di.Uzunalioğlu bir basın toplantısı düzenleyerek iktidarı eleştirdi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi (DHMİ) 
Genel Müdürlüğü, Ordu-Gire-
sun Havalimanı’nın 2022 yılı 
Eylül ayına ait hava yolu uçak, 
yolcu ve yük istatistiklerini 
açıkladı.

Buna göre; Ordu-Giresun 
Havalimanı’nda eylül ayında, 
iç hat yolcu trafiği 73.298, dış 
hat yolcu trafiği 3.220 oldu. 
Böylece eylülde toplam 76.518 
yolcuya hizmet verildi.

Eylül ayında, Ordu-Gire-

sun Havalimanı’na iniş-kalkış 
yapan uçak trafiği iç hatlarda 
581, dış hatlarda 31 olmak 
üzere toplamda 612’ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) 
trafiği ise eylül ayında toplam-
da 757 ton oldu.

9 Aylık (ocak-eylül dönemi) 
Gerçekleşmeler…

9 aylık (ocak-eylül) dönem-
de ise Ordu-Giresun Havali-
manı’nda yolcu trafiği 616.231, 
uçak trafiği 4.873, yük trafiği 
(kargo+posta+bagaj) ise 5.628 
ton olarak gerçekleşti.

Eylül Ayında Ordu-Giresun Havalimanı’nda 
76.518 Yolcuya Hizmet Verildi… 

Giresun il Tarım ve Or-
man Müdürlüğü,fındıkta 

Kokarcaya karşı uyarıda bulundu.
Üreticilerin ilaçlama konusunda 
zaman kaybetmesi istendi.

Fındık yeşil kokarcası hasada 
kadar meyvelerde, daha sonra 
da yapraklar üzerinde beslen-
melerini sürdürürler. Ergin ve 
nimfler fındık meyvelerinde emgi 
yaparak zararlı olur. Meyveler iç 
doldurmaya başladığı dönemde 
emilmek suretiyle buruşuk ve yer 
yer çöküntülü olan şekilsiz içler 
oluşur. Ergin ve larvalar, olgun-
laşmakta olan meyveler üzerinde 
beslenerek dış satım yönünden 
önemli olan “lekeli iç” zararı 
oluştururlar. Karamuk ve şekilsiz 
iç biçiminde zarar gören meyveler 
dökülmekle birlikte, lekeli içler 
dökülmezler. Zararlı böylece ürün 
kaybına (karamuk ve şekilsiz iç) 
ve ürün kalitesini olumsuz yönde 
etkileyen emgili iç (şekilsiz ve 
lekeli iç) oluşumuna neden olurlar. 
Söz konusu müdürlükten yapılan 
açıklamada”

Bölgemizde son yıllarda görül-
meye başlayan, fındık için önemli 
bir tehdit oluşturan Kahverengi 
kokarca tarımsal üretimde 300’e 
yakın bitki türünde (Fındık, elma, 
armut, kivi, biber domates v.s) za-
rar yapan polifag ve daha istilacı 
bir tür olup, mücadele yapılmadı-
ğında fındık bahçelerinde verim 

ve kaliteyi %50 oranında düşüre-
ceği tahmin edilmektedir. Tek se-
ferde 28 yumurta bırakan zararlı 
sezon boyunca 3 bin yumurta 
üretebilmektedir. Zararlı fındık 
yeşil kokarcasına benzer biçimde 
zarar meydana getirmektedir.

Çiftçilerimiz bahçelerini sık sık 
kontrol ederek doğadaki kışla-
mış erginlere karşı Mayıs ortası 
Haziran başı, nimf ve yeni nesil 
erginlere karşı Temmuz başı 
Ağustos başında ilaçlı mücadele 
yapılmalıdır. 

İlaçlamadan önce zararlının 
yoğunluğunu ölçmek gerekir. 
Bunun için fındık ocakları altına 3 
x 3,5 m ebadında çarşaf geri-
lerek darbe metoduyla çarşafa 
düşen böcekler sayılmalıdır. 
Sayım sonucunda 10 ocaktan 1 
veya daha fazla ergin Kokarca 
bulunan bahçelerde Kokarcaya 
karşı etkili ruhsatlı Bitki Koruma 
Ürünleri  ( 25 g/l Deltamethrin-EC 
ve 100 g/l Bifenthrin EC ) tercih 
edilmelidir.

İlaçlama yüzey ve yeşil aksam 
ilaçlaması şeklinde yapılmalı-
dır. İlaçlama başlamadan önce 
arıcılar arılarını ilaçlama sahaları 
dışına çıkarmaları gerekmektedir. 
İnsan ve hayvan sağlığı bakımın-
dan ilaçlama bitiminden 21 gün 
sonrasına kadar ilaçlama yapılan 
bahçelerde hayvan otlatılmamalı 
ve meyve yenmemelidir.

Mücadelede tavsiye edilmeyen 
Bitki Koruma Ürünü kullanılmama-
sı, yaprak gübreleri hariç herhan-
gi bir kimyasal maddenin Bitki 
Koruma Ürünüyle karıştırılmadan 
önce etiket bilgilerindeki karışılabi-
lirlik durumu değerlendirilerek ona 
göre uygulama yapılmadır.

Kullanılacak Bitki Koruma 
Ürünleri İl Müdürlüğümüz tara-

fından yetkilendirilmiş olan Bitki 
Koruma Ürünleri Satış Bayisinden 
alınarak Bitki Koruma Ürünleri 
Uygulama Belgesi sahibi kişiler 
tarafından uygulanmalıdır.

Üreticilerimiz daha geniş bilgi 
almak için  İl/İlçe  Tarım ve Orman 
Müdürlüklerimize müracaat edebi-
lirler.”denildi.

Haber: Osman Yılmaz

FINDIKTA KOKARCAYA DiKKAT



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

315 Ekim 
2022 Cumartesi www.giresungundem.com

KIYMET ELMALI’YA 
PEKMEZ ZiYARETi

Giresun Tarım İl Müdür-
lüğü kokulu üzüm pekmezi 
yapımı için düğmeye bastı.
İl Müdürü Muhammet Angın 
çalışmaların detaylarını 
anlattı.Müdürlük’ten yapılan 
açıklamada”Doğu Karade-
niz’de yoğun olarak yetişen 
kokulu kara üzüm (İsabella 
üzümü) mevsim itibari ile 
tatlanmış ve pekmez yapı-
mı için hasat olgunluğuna 
gelmiştir. Giresun İlimizde 
ev hanımları hem aile eko-
nomisine katkıda bulunmak 
hem tüketim fazlası olan 
ürünlerini değerlendir-
mek amacı ile topladıkları 
kokulu üzümleri kullanarak 
pekmez yapmaktadırlar. 
Çiftçi aileleri kendi pek-
mez ihtiyacından fazlasını 
kadınlar pazarında satarak 
kırsal ekonomiyi de katkı 
sağlanmaktadır.

İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü teknik elemanları, 
Teyyaredüzü mahallesin-
de kadın çiftçimiz Kıymet 
Elmalı’yı ziyaret ederek ge-
leneksel yöntemler kullana-
rak ‘Kokulu Üzüm Pekmezi’ 
yapma sürecini gelecek 
kuşaklara aktarmak adı-

na kayıt altına aldılar. Bu 
pekmez  çeşidi; içeriğindeki 
kalsiyum, potasyum, demir 
ve magnezyum ile günlük 
ihtiyacın önemli bir kısmını 
karşılar ayrıca kansızlığa 
ve karaciğer hastalıklarına 
iyi geldiği de bilinmektedir. 
Yapım aşamasında asla 
şeker kullanılmamaktadır. 
Bazı üreticiler pekmezin 
PH’sını (asitliğini) ayarlaya-
bilmek için pekmez toprağı 
kullanırken, bazı üreticiler-
de karbonat kullanmakta-
dır.”denildi

Giresun İl Tarım ve 
Orman Müdürü Dr. Muham-
met Angın,halkı uyardı.An-
gın” “Bakanlığın ‘Sen Üret 
Yeter’ mottosu doğrultusun-
da köylerde ve kentsel ta-
rım bağlamında küçük veya 
büyük miktarda demeden 
tarımsal ürün ve geleneksel 
gıda üretimini önemsedik-
lerini, bu kapsamda 2022 
yılı içinde çiftçilere 1.000 
adet kokulu üzüm fidanı da-
ğıtarak, pekmez yapımının 
artırılması ve aile ekono-
misine katkı sağlanmasını 
amaçladıklarını belirtti.

Haber: Fatma Uğurlu

Giresun’da ekmeğe 
zam yapıldı.4 TL 

olan ekmek artık 5 TL’den 
satılacak.GESOB ve Ticaret 
Odası Başkanlığı ortak açık-
lama ile zammın yürürlüğe 
girdiğini açıkladılar.2 odadan 
yapılan ortak açıklamada, 
“İlimizde Kilogramı 20TL den 
satılmakta olan ekmek gra-
majında 200 gramı 4TL den 
piyasaya sürülür iken mes-
lek gruplarımızdan gelen 

talepler üzerine ekmek ko-
misyonumuzun 12.10.2022 
tarihinde toplanarak talebi 
değerlendirmesi ve Kg. 
fiyatına zam yapılmaksızın 
gramaj düzenlemesi yapıla-
rak 250 gram ekmeğin 5TL 
den satılması komisyonu-
muzca uygun görülmüş olup, 
kamuoyuna doğru bilgilen-
dirme adına saygı ile arz 
ederiz.”denildi.

Haber: Hakan Çelebi

EKMEK 5 TL OLDU

Son kongrede güven 
tazeleyen Giresun 

Barosu Başkanı Av.Soner 
KARADEMİR ,mazbatasını 
aldı.Yönetim Kurulu üyeleri ile 
seçim kuruluna giden Kara-

demir,kendisine destek olan 
herkese teşekkür etti. Kara-
demir’e mazbatasını, Giresun 
Merkez İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Hakim Tansu YILMAZ 
verdi..  Haber: Osman Yılmaz

Karademir 
Mazbatasını Aldı

Giresun Üniversitesi 
İslami İlimler Fa-
kültesi Dr. Öğre-

tim Üyesi Yavuz Selim Göl, 
burada yaptığı konuşmada, 
Hazreti Peygamberin sadece 
belli günlerde değil, her zaman 
anılması gerektiğini belirte-
rek, şunları kaydetti: “Onu her 
daim anlamalı ve hayatımıza 
da yansıtmalıyız. Peygamber 
Efendimizi sadece doğum ta-
rihi, katıldığı savaşlar, yaptığı 
seferlerle tanımak ve tanıt-

mak olmaz. Onun yaşamını 
bir bütün olarak öğrenmeli ve 

kendimize örnek almalıyız. 
Efendimiz, cahiliye döneminde 

aklın, vicdanın kabul etmediği 
adetlerle yürüyen bir toplumu 
ıslah ederek örnek bir toplum 
haline dönüştürmüştür. Öyley-
se bizler de onun yolundan git-
meli ve onu doğru anlatmalıyız 
ki sağlam bir toplum, sağlam 
nesiller yetişsin.”

Programa Espiye Müftüsü 
Osman Gülbe, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Karakayalı, din 
görevlileri, öğrenciler ve vatan-
daşlar katıldı. 

GİRESUN (AA)

Espiye ilçesinde “Hz. Peygamber, Cami 
ve İrşat” konulu konferansı düzenlendi
Giresun’un Espiye Müftülüğü, Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası et-
kinlikleri kapsamında “Hz. Peygamber, Cami ve İrşat” konulu konferans düzenledi

Milletvekili Aydın, Vali Ünlü ve belediye Başkanları, Bakan Kurum ile görüştü

FiRMAYA 1 AY SURE VERiLDi
Benzer problemlerin 

birçok ilde yaşandığı-
nı, özellikle Ordu ve 

Giresun’un birbirine yakın iki 
şehir olması dolayısıyla birlikte 
bir çalışma yürütebileceklerini 
ifade eden Milletvekili Aydın; 
“Sayın Bakanımız daha önce 
Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanımız ile görüşmüştü. 
Önümüzdeki günlerde her iki 
ilin Belediye Başkanları, Valile-
ri ve gerekirse Milletvekilleri ile 
birlikte bu ortak problemin çö-
zülmesi konusunda bakanlıkta 
bir toplantı yapılması konusu 
kararlaştırıldı. 2023 öncesi 
nihai bir çözüm olabilecek bir 
tesisin temelinin atılması ile 
ilgili Genel Müdürlerimiz bir 
çalışma başlatacak.” dedi.

İller Bankası Genel Müdürü 

Yusuf Büyük’ü de ziyaret eden 
Milletvekili Kadir Aydın; “Bir an 
önce çözülmesi gereken işlerin 
başında gelen su ihtiyacının 
karşılanması ile ilgili hem Özel 
İdare hem de İller Bankası 
Bölge Müdürlüğü ekiplerince 
hızlı bir çalışma yürütülmesi 
konusunu ele aldık. Bu konuya 
ilişkin süreci yakinen takip 
edeceğimizi belirtmek isterim.

Sayın Bakanımız bu ça-
lışmalarla ilgili herhangi bir 
maddi hesaplama yapmak-
sızın konunun Giresun’un, 
Çavuşlu’nun ve bakanlığın 
gündeminden kalkması için 
kararlı bir duruş sergiledi. 
Görele Belediye Başkanımız, 
Çavuşlu Belediye Başkanı-
mız ve Muhtarlarımız bölge 
hassasiyetini bizlere ve Sayın 

Bakanımıza bizzat aktardılar. 
Bizlerde bölge halkının talep-
lerinin giderilmesi konusunda 
onların seçtiği bir milletvekili 
olarak haklarını korumak, 
sıkıntılarının çözüme kavuştur-
mak için 7/24 çalışma taahhü-
dümüzü tekrar huzurlarında 

yineledik. Giresun ve bölgemiz 
adına verimli bir görüşme ol-
duğunu düşünüyoruz. Sorunun 
çözümüne sundukları katkı için 
bütün ekibe teşekkür ediyor, 
ev sahipliği yapan Sayın Baka-
nımız Murat Kurum’a şükranla-
rımızı sunuyoruz.” dedi.

Tığlı,TBMM Genel kuru-
lunda söz alarak iktidarı 

göreve çağırdı.Tığlı” AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
2022 Ocak ayında partisinin 
Giresun İl Danışma Meclisi 
toplantısına yaptığı konuşmada 
Çamoluk-Gölova bağlantı yolun-
da, Gücer mevkiinde yer alan 

YSE köprüsünü, halk arasında 
kullanılan tabiriyle ecel köprüsü-
nü kastederek “Çamoluk-Gölova 
yolundaki Kelkit Köprüsünü se-
neye tamamlayacağız” ifadesini 
kullanmıştı “diye hatırlatarak,

“Bu hususta zatıalinin 2001 
yılında Çamoluk-Alucra yolu için 
“Kaderimiz mi bu yollar?” sözleri 

gibi olmaz umarım. Hâlbuki 
YSE Köprüsü ve bağlantı yolla-
rının ihalesinin yapılıp çalışma-
lara başlandığı sözlerinden bu 
yana yedi yıl geçtiğini ve hâlâ 
hiçbir çalışma olmadığını Sayın 
Cumhurbaşkanı biliyor muydu 
haberimiz yok fakat Ulaştırma 
Bakanından YSE Köprüsü’nün 

bir türlü yapım aşamasına 
gelinememesinin sebepleri-
ni öğrenmek istiyoruz. Yine, 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
16’ncı Bölge Müdürlüğü tarafın-
dan Çamoluk-Gölova bağlantı 
yolları yapım işinin bir kangrene 
dönüştüğünü hatırlatmak istiyo-
rum” ifadelerine yer verdi.

Çamoluk-Gölova Yolu Unutuldu Mu?
CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Çamoluk-Gölova yolunun yapılmasını istedi

‘Hem Anayasa’ya hem İnsan Haklarına aykırı’
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Basın Yasası Hakkında TBMM’de Konuştu

Sözlerine “Konuşma Öz-
gürlüğüm Olmasa Ek-

meğimi Kimin Çaldığını Nasıl 
Söyleyeceğim” diye bir Afrika 
atasözüyle başlayan CHP’li 
Tığlı, “İktidar, özgürlükleri kısıt-
lıyor ve sınırları belli olmayan 
yeni “suç tipleri” icat ediyor. Bu 
kanun “herkes tweet atabilir 
ama içi boşsa sorun yoktur” 
cehaletinin bir ürünüdür” dedi.

Yalan Haberi Yapan 
Yandaş Medyadır

CHP’li Tığlı, Bu kanunun 
tek hedefi toplumda konuşan, 
itiraz eden ne kadar kişi ve 
kuruluş varsa susturulmak 
istenmiştir. İktidar o zaman git-
sin önce; A Haber’in, ATV’nin, 

TRT’nin, Sabah Gazetesi’nin, 
Akit Gazetesi’nin yalan ha-
berlerine bir baksın. Cami’de 
içki içildi diye haber yapanlara 
baksın. Kabataş’ta bacımıza 
saldırdılar diye haber yapan-
lara baksın. Tabi ki yalancı 
TÜİK’i de unutmasın en başta 
gitsin ona ceza kessin. Çünkü 
yalan haberi de yapan onlar. 
Yalan bilgiyi de yazan onlar. 
Yalan veriyi de açıklayanlar 
onlardır” sözlerini kullandı.

Vekil Eşlerinin 
Rüşvet Aldığı Sosyal 
Medyadan Duyuldu

İktidar 20 yılda öyle bir 
ülke yarattı ki; İnsanlar ada-

leti Sosyal Medyadan arıyor. 
Haberleşmeyi, bilgi alışverişini 
Sosyal Medyadan yapıyor. 
Diye sözlerine devam eden 
CHP’li Tığlı, “Bu ülkede kötü 
olan her şeyin sebebi AKP’dir. 
Bu ülke, kokaine pudra şekeri 
denildiğini, Sosyal Medyadan 
öğrendi. Bu ülke, AKP’li bir 
vekilin kocasının ve kardeşi-
nin Cumhurbaşkanı 
danışmanının rüşvet 
aldığını Sosyal 
Medyadan öğrendi” 
hatırlatmasını yaptı.

CHP Giresun 
Milletvekili Neca-
ti Tığlı, “bu ülke, Kaz 
dağlarında 350 bin 
ağacın kesildiğini, 

sarayın günlük harcaması-
nın 10 milyon lira olduğunu, 
Ticaret Bakanının milyonlarca 
lira yolsuzluk yaptığını AKP’nin 
çevirdiği bütün dolapları, 
battığı bütün çamurları Sosyal 
Medyadan öğrenmedi mi? diye 
sorular sorarak Genel Kurula 
hitap ederken konuşmasına 
AKP İktidarının ne yaparsa 

yapsın  ister sosyal 
medyayı yasaklasın 
ister nefes almayı 
yasaklasın günü 
geldiğinde sizden 
bıkan, sizi görmek 
istemeyen vatandaş 
dumanla bile olsa 
haberleşecek ve sizi 
gönderecektir” dedi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

415 Ekim 
2022 Cumartesi www.giresungundem.com

Vekil tayin edilecek efendi; 
“Beni seçip TBMM’’ çatısı 

altına gönderin, sizleri en gü-
zel şekilde temsil edeceğim” 
diye söz veriyor... 

Hatta ve hatta ‘seçilebil-
mek’ için; 

Kendisine ‘vekalet’ vere-
cek vatandaşın elini-ayağını 
öpüyor... 

Gerekirse yakasını ilikle-
yip, vatandaşın önünde diz 
çöküyor... 

Ezber ettiği en yaldızlı 
cümlelerle yalvarıp-yakarı-
yor... 

Siyasi düşüncesini en gü-
zel şekilde temsil edeceğine 
dair söz veriyor... 

Ve vatandaşın ‘oyları-
nı’ toplayıp, çuvallayarak 
TBMM’ne gidiyor... 

Yemin etmek için ‘meclis’ 
kürsüsüne çıkıyor; 

“Milletin varlığı ve bağım-
sızlığını, vatanın ve milletin 
bölünmez bütünlüğü” üzeri-

ne yemin ediyor... 
(Yapılan yemin yerine 

getirilmediği için devamını 
vermiyorum) 

Uzatmayalım... 
Sizin de bildiğiniz gibi; 
Milletvekili yeminini yapı-

yor... 
Yaptığı bu yeminle artık 

‘milletvekili’ sayılıyor... 
Yani; 
Dokunulmazlık zırhını 

elde ediyor... 
Her ay cüzdanına yerleş-

tireceği 56 bin lira onaylanı-
yor... 

İki yıl sonra elde edece-
ği ‘emekliliğini’ garantiye 
alıyor... 

Sağlık ve sosyal yaşam 
standartlarını bir üst seviye-
ye çıkarıyor... 

Vesaire, vesaire... 
Sıra geliyor; 
Kişisel çıkarlarını daha 

nasıl sürdürülebilir hale getir-
meye... 

Düşünüyor-taşınıyor; 
“Sırtımda yumurta kü-

fesi yok ya!” diyor... 
“Bu siyasi partide 

kişisel çıkarım yoksa, 
başkasına geçerim” 

“O da olmazsa, bir 
siyasi partiye geçerim” 

“Üstelik bu ‘Zübük-
lüğü’ ben icat etmedim 
ya” diye düşünüyor... 

Ve hangi siyasi dü-
şünceyi temsil ettiğini 
bir tarafa bırakıyor; 

Büyük bir pişkinlikle 
bir başka siyasi partiye 
geçiş yapabiliyor... 

Ne demişler; 
Burası Türkiye... 
Sadece ‘siyasi yolcu-

lukta’ değil...
Her alanda bize özgü 

ve bize münhasır ‘Zü-
büklükler’ yaşanıyor... 

Sizlerin bildiği gibi; 
ZÜBÜK Aziz Nesin’in yaz-

dığı mizahi bir öykü... 
Yazdığı bu ‘öykü’ bir mi-

zah mıdır? 
Yoksa bizatihi yaşanmış 

mıdır orasını bilemeyiz.. 
Ama bu öykünün sinema-

ya aktarılıp ve Kemal Su-
nal’ın canlandırdığı ‘ZÜBÜK’ 
karakterine çok güldüğümü-
zü söyleyebiliriz... 

Ve ‘ZÜBÜK’ sözcüğü-
nün karşılığı sözlükte şöyle 
yazıyor; 

“Halk arasında kişinin 

kendi çıkarlarını gözetebil-
mek adına her yolu mübah 
sayması anlamına gelen bir 
deyip ve ‘Çıkarcı ve Menfa-
atçi’ olarak tanımlanıyor... 

Yani? 
Yani, aramızda ne kadar 

‘çıkarcı ve menfaatçi’ vardır 
onu bilemem... 

Aziz Nesin’in tanımıyla; 
Parlamentomuz çatısı al-

tından kaç ‘Zübük’ gelip-geç-
miştir? 

Doğrusunu söylemek 
gerekirse; onunda çetele-
sini tutmadığım için onu da 
bilemem... 

Ancak, aklımın 
erdiği kadarıyla şunu 
diyebilirim ki; 

Vatandaşın kendi-
sini siyaseten temsil 
etmesi için ‘vekalet’ 
verdiği Milletvekilleri 
kendi keyfiyetlerine 
göre hareket etmeleri-
ne artık bir son veril-
meli... 

Yani; 
Madem ki vatanda-

şın ‘siyasi düşüncesini’ 
vekaleten 5 yıl temsil 
etmek için milletvekili 
seçilip, Parlamento 
çatısının altına girdin... 

5 yıl boyunca; 
Herhangi bir ‘siyasi 

partiye’ geçiş yapma-
ması için yasal önlem-
ler alınmalı... 

Yani binlerce vatandaşın 
oyunu alıp milletvekili olan 
zatı-muhterem; 

Meydanı bu kadar boş 
bulmamalı... 

Daha doğrusu; 
Hangi ‘siyasi görüşün’ 

oylarını alarak ‘milletvekili’ 
olduysa, 5 yıl tükenene ka-
dar ‘seçildiği’ siyasi partide 
‘kalma’ zorunluluğu ve bir 
müeyyidesi olmalı... 

Yok; 
Demokrasi var... 
Düşünce özgürlüğü var... 
Dün öyle düşünüyordum 

ama bugün aynı şekilde 

düşünmüyorum diye bir 
gerekçe öne sürenlere de o 
zaman şöyle demeli; 

Tamam kardeşim; 
Siyasi düşüncende bir de-

ğişkenlik yapmak istiyorsun, 
bununda bir bedeli olmalı... 

Örneğin; 
“Karşı siyasi partiye gün-

den 5 yıllık süre bitene kadar 
‘asgari ücret’ üzerinden 
maaş alacıksın... 

Diğer milletvekillerinin 
bol-keseden kullandığı 
sosyal haklardan milletvekili 
süren bitene kadar mahrum 
olacaksın....” gibi yaptırım ve 
uygulamalar olsun.... 

Bakalım kaç kişi elini-ko-
lunu sallayarak siyasi parti 
değişikliği yapar? 

Son söz; 
Siyasi ahlak düzelmediği 

sürece ne demokrasi rayına 
oturur... 

Ne başat düşüncemiz 
‘özgürlük’ olur... 

Ne de bu ‘karanlık yolcu-
luk’ son bulur... 

Kişisel bir not; 
Dün cep telefonumun 

onarımı sırasında meyda-
na gelen olumsuzluklardan 
birisi de ‘telefon rehberimin’ 
silinmiş olması... 

İletişim kurduğum dost ve 
arkadaşlarım bana tekrar 
‘WATSAP’ üzerinden tele-
fonlarını iletirlerse memnun 
olurum...

VATANDAŞ VEKİLE İRADESİNİ TESLİM EDİYOR 
GİT SİYASİ DÜŞÜNCELERİMİ TEMSİL ET DİYOR

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Lüks otellerin tercihi 
Tirebolulu Ertan Şen

SNA, Gece Resepsiyon Hizmetlerinde Marka Oldu
ALMANYA’nın Bad 

Salzuflen kentinde 
ikamet eden Giresun/

Tirebolulu Türk girişimci Ertan 
Şen, „S.N.A. Sen Nihgt Audit“ 
isimli  şirketiyle, iki eyalette 
lüks otellerin  çalışmak için ter-
cih ettiği marka bir isim olmayı 
başardı.

13 kişiye iş ve aş sunan 
bir S.N.A.  Gece Resepsiyon 
Hizmetleri şirketi 10.  yılını 
Rietberg’deki Lind Hotel’de 
kutladı. 

LİSEYE GİDEN PAR-
MAKLA SAYILIYORDU

Şirketi ve çalışmalarıyla ilgili 
olarak Ertan Şen: „Bielefeld 
ve Hannover yakınlarındaki 

Bad Salzuflen’de ben 90’lı 
yılların başında liseyi bitirirken, 
Almanya’da liseye devam 
eden Türk genci parmakla 
sayılacak kadar azdı. Acı ama 
gerçek Türk öğrencilere karşı 
bir ayırımcılık vardı. Hakları 
ve kapasiteleri olduğu halde 
Temel Eğitim Okuluna (Haupt-
schule) gönderiliyorlardı.“ dedi.

ÜNİVERSİTEYİ DEĞİL 
OTELCİLİK EĞİTİMİNİ 
TERCİH ETTİM

Liseyi bitirdiği halde neden 
üniversiteyi değil de meslek 
eğitimini tercih ettiği sorusuna 
başarılı girişimci şöyle yanıt 
verdi: „yüksek öğrenimi değil 

mesleği tercih edip, otelcilik  
alanında eğitim almaya başla-
dım. Zira otelcilik konusu ilgimi 
cezbediyordu. Bu konuda 
ileriye dönük hayallerim vardı. 
Üç yıllık otelcilik eğitimini 
bitirdim ve çalışmaya başla-
mıştım. Ama benim hayallerimi 
gerçekleştirmek için uzmanlaş-
maya ihtiyacım vardı. Bunun 
için eğitim ve gelişime devam 
ettim. Ardından 4 ve 5 yıldızlı 
otellerin resepsiyon bölümün-
de hizmet verecek şekilde 
hotel menajeri olmayı başar-
dım“ dedi.

KENDİ 
ŞİRKETİNİ KURDU

Kendi işini ne zaman kur-
duğuyla ilgili olarak Ertan Şen 
şöyle devam etti: „her insan 
bildiği ve eğitimini aldığı işi 
yapmalı. Gerekli eğitimi alıp, 
alt yapımı oluşturduktan sonra  
2012 yılında ‘S.N.A. Sen 
Night Audit’ (S.N.A. Şen Gece 
Resepsiyon Hizmeti) adıyla 
kendi şirketimi kurdum. Kuzey 
Ren Vestfalya (NRW) ve Aşağı 
Saksonya Eyaletlerindeki lüks 
otellerin resepsiyon bölümün-

de gece hizmeti vermeye baş-
ladık. Bizi daha uzak eyalet ve 
kentlerden arayan lüks oteller 
de var ancak uzakları pek ter-
cih etmiyorum. Prensibim bir 
gece içinde hizmet verdiğim 
en az üç otele gidip, gelmeli-
yim. Uzakta olursak iş kont-
rolden çıkabiliyor.  Şu anda 8 
elit otel ile birlikte çalışıyoruz 
ve ben de dahil olmak üzere 
13 kişilik bir ekibim var. Sayı 
bazen 18 veya 20 olabiliyor.“

TERCİH EDİLEN 
MARKA OLDUK

İki eyalette 
tercih edilen bir 
marka olmayı 
başaran genç 
girişimci bu 
konuda da; 
„aranılan bir 
marka haline 
gelmemizi işini 
seven, disiplinli 
ve eğitimli bir 
ekiple çalışı-
yor olmamıza 
borçluyuz. Otel 
sektöründe 
olduğumuz için 
çalışanlarımız 
çok donanımlı. 
Ekibimizde ki 

elemanların çoğu üç lisana 
hakim.“ dedi. 

ÇOCUKLARINIZI 
MESLEK SEÇİMİNDE 
SERBEST BIRAKIN

Başarılı girişimci sözlerini 
anne ve babalara bir tavsiyede 
bulunarak noktaladı: „

anne ve babalara tavsiyem 
çocuklarına meslek seçimi 
konusunda zorlama yapma-
sınlar. Çocuklar  kendi ter-
cihlerini kendileri yapmalıdır. 
Zira büyüklerin zorlamasıyla 
yapılan meslek eğitiminde iler-
leyen yıllarda evlatları başarılı 
olamıyorlar. Babamı daha iki 
yaşındayken kaybettim. An-
nemiz her daim yanımızdaydı 
ama yapacağım mesleği ben 
kendim seçtim ve başardım.“ 
dedi.

Şirketin genel müdürü olan 
Ertan Şen, 10. yıl dolayısıyla 
ekibindeki tüm çalışanlarını bi-
rer plaketle ödüllendirdi. Ödül 
alanların içinde gazeteci Tevfik 
Kara’da vardı. Lind Hotel’deki 
kutlama ve sohbet gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar 
devam etti.

Abdülkadir 
KARAOSMANOĞLU / BAD 

SALZUFLEN (TR Haber) 



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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2022 Cumartesi www.giresungundem.com

KASIMPAŞA A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
GİRESUNSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
ATAKAŞ HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
ÜMRANİYESPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - KONYASPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GALATASARAY A.Ş. - ALANYASPOR

11. HAFTA

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
ALANYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GİRESUNSPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - ATAKAŞ HATAYSPOR

12. HAFTA
FENERBAHÇE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR A.Ş. - KONYASPOR
GİRESUNSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR
ÜMRANİYESPOR - ALANYASPOR

13. HAFTA
BEŞİKTAŞ A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - ÜMRANİYESPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - GİRESUNSPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR - KONYASPOR
ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

14. HAFTA
KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
ATAKAŞ HATAYSPOR - GİRESUNSPOR
GALATASARAY A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
ÜMRANİYESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KONYASPOR - ALANYASPOR

15. HAFTA

GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR A.Ş.
ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

16. HAFTA
KONYASPOR -  DEMİR GRUP SİVASSPOR
ÜMRANİYESPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
YUKATEL KAYSERİSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - ALANYASPOR

17. HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - YUKATEL KAYSERİSPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR
ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

18. HAFTA
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR
ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

19. HAFTA

2022-2023 
Sezonu Spor Toto 
Süper Lig İlk Yarı 

Fikstürü

Allah insanı en güzel 
kıvamda yarattı. 
(Tin 4) Özel yarattı, 

ruhundan üfürdü. (Secde 9) 
Kainatı insanın emrine verdi.
(Bakara2/29, Casiye 45/13) 
Allah insana onur verdi, şan 
şeref verdi. (İsra 70) İnsanı 
muhatab aldı. Peygamber 
gönderdi. Kitap gönderdi. Ve 
Allah insanı eşyanın bilgisi 
ile donattı. Yani ilk insan özel 
yaratıldı ve bilgi ile donatıldı. 
(Bakara 2/31) Yani ilk insanlar 
CAHİL değildi. İLKEL değildi. 

İşte İNSAN böyle mükemmel 
yaratıldı. 

İşte böylesine üstün mezi-
yetlerle donatılarak yaratılan 
insan aynı zamanda sorumlu 
olarak yaratıldı. Başıboş bıra-
kılmadı. (Kıyame 75/36) Yani 
insan Peygamberler dahil 
olmak üzere   hesap verecek. 
(Araf 7/6) Dünyadaki hayatın-
dan sorguya çekilecek. 

Sorumluyuz. 1-Bizi mü-
kemmel yaratan Rabbimize 
karşı sorumluyuz. 2-Bizi dün-
yaya getiren Anne-babamıza 

karşı sorumluyuz. 3-Yaşadı-
ğımız çevreye (akraba-arka-
daş vs.) karşı sorumluyuz. 
4-Tabiata karşı sorumluyuz.

Dünyada geçici oturum 
hakkımız var. Sürekli oturum 
âhirette. Süremiz sınırlı. (A’lâ 
16-17) Dünya geçici âhiret 
kalıcı. Kalıcı olana yatırım en 
akıllıca yatırımdır.

O zaman bizim nezdimizde 
dünyanın konumu nedir? Bu-
nun cevabı tek kelime: Tarla. 
“Dünya ahiretin tarlasıdır”. 
Dünya ekme yeri ahiret biçme 
yeridir. Yaratılış gayemiz şu: 
KULLUK (Zariyat 56)

Dünyaya bakışımız nasıl 
olmalı?

«Peygamberi bir bakış» 
olmalı. Nasıl bakıyordu Hz. 
Peygamber? Şöyle: Benim 
dünya ile alakam ne ki ben, 
bir ağacın altında gölgelenen 
sonra da yoluna devam eden 
bir yolcuyum..

İşte bu yolculukta he-
defimize varabilmemiz için 

rehbere-kılavuza ihtiyacımız 
var. Hedefimiz  CENNET. Bu 
hedefe ulaşmamız için bize 
son kılavuz Hz.Muhammed 
Peygamber olarak gönderildi 
ve onunla beraber son vahiy 
Kur’an gönderildi.

O halde sorumuzu sora-
lım. Hz Muhammed  bizim 
neyimiz oluyor? El-Cevab: 
Hz.Muhammed bizim rol 
modelimizdir. Örnek insandır. 
(Ahzab 21) Müşrikler O’nun 
insan peygamber olmasını 
bir türlü kabullenemediler. 
Ondan iman etmeleri için 
uçuk şeyler talep ettiler. Ama 
Allah Rasulü, ”Sübhanallah! 
Ben sadece beşer bir pey-
gamberim” karşılığını verdi 
(İsra 90-93) Bu nasıl pey-
gamber! Yemek yiyor, çarşı 
pazar dolaşıyor. (Furkan 7)
dediler. Beşer bir peygam-
beri asla kabullenemediler. 
Beşer üstü peygamber olsa 
örnek alma zorunluluğu da 
olmayacaktı. İnsan, meleği 

nasıl örnek alacak ki? Bizim 
cinsimizden ve bizim içimiz-
den olmalı ki örnek alalım 
onun izini takip edelim. İşte 
Rabbimiz tam da böyle yaptı. 
Bize içimizden bizim gibi, 
insan cinsinden bir peygam-
ber gönderdi. (Tevbe 128) O 
yüzden örnek alma zorun-
luluğumuz var. Din nasıl 
yaşanır bize bizzat o göster-
miştir. Onun izini takip etmek 
zorunluluğumuz var.

Biz bugün O’nu mevlid 
kandillerinde, Mevlid-i Nebi 
haftalarında sadece anarak, 
kuru salavatlarla ve methiye-
lerle geçiştirerek örnek alma 
vazifemizi yerine getirmiş 
olamayız. Hayatımızda onun 
gibi olmak zorundayız. Rol 
modelin Hz.Muhammed  ise 
“el-Emin” olmalısın mese-
la. Toplumda güven veren 
kişi olmalısın. Rol modelin 
Hz.Muhammed  ise affedici 
olmalısın. Mekke’nin Fet-
hi günü Mekkelileri toptan 

affetmesi gibi. Rol modelin 
Hz.Muhammed  ise sözünde 
duran bir insan olmalısın. 
Asla yalan söylememelisin. 
Merhametli olmalısın. Vefalı 
olmalısın. Cömert olmalısın. 
Rol modelin Hz.Muhammed  
ise adaletli olmalısın. Hır-
sızlık yapan kızım Fatıma 
bile olsa cezasını verirdim 
buyurmasını hatırla.

Rol modelin 
Hz.Muhammed  ise güzel 
ahlaklı olmalısın. Tıpkı O’nun 
gibi Kur’an ahlakıyla donan-
malısın. (Kalem4) Özetle: 
Hz.Peygamber bizim haya-
limizi süsleyen, 1400 sene 
önce yaşamış gelip geçmiş 
tarihi bir şahsiyet olmamalıdır. 
O, bizim için hayatın her ala-
nında model alınacak örnek 
insan olmalıdır. Bu dinin nasıl 
hayata geçirileceğini ondan 
öğrenmek durumundayız. Za-
ten tebliğ ettiği dinin nasıl ya-
şanacağını 23 senelik risâlet 
vazifesi içinde göstermiştir.

HZ.MUHAMMED BİZİM 
NEYİMİZ OLUYOR?

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

BEKLENEN LiG BASLIYOR
Süper amatör ligde bu sezon 12 

takım mücadele edecek. Büyük 
tartışmalara neden olan Derelispor 

konusunda da belirsizlik sona erdi ve sarı-
kırmızılılar bu sezon ligde olmayacak.

İLK DÜDÜK 12.00’DE
Giresun Süper Amatör Lig’de 2022-2023 

futbol sezonu açılış maçı Ali Durağıspor-
Batlamaspor arasında oynanacak maçla 
açılacak. Karşılaşma Piraziz İlçe Stadı’nda 
saat 12.00’de başlayacak.

Giresun Süper Amatör Lig’de bu sezon 
Adil Tozlu, Aziz Tekbaş, Mehmet Tomak, 
Esirettin Zehir gibi deneyimli isimler antrenör 
olarak görev alacak.

YER DEĞİŞİKLİĞİ
Yeniyolspor-Şebinkarahisar Belediyespor 

maçının yeri değişti. Maç Şebinkarahisar’ın 
sahasının bakımda olması nedeniyle 
Alucra’da oynanacaktı ancak ilçedeki fırtına 
sonrası stadın tel örgüleri yıkıldı.

Bu nedenle maça Yeniyolspor ev sahipliği 
yapacak. Karşılaşma pazar günü 15 Tem-
muz sahasında saat 13.00’te başlayacak.

Giresun Süper Amatör Lig’de 2022-2023 futbol sezonu 16 Ekim 2022 Pazar günü başlayacak.

Lig Öncesi 
Bilgilendiler

Süper amatör lig 
ekiplerinden İhsaniye 
Gençlikspor yeni sezon 
öncesinde bilgilendirildi.

İl Hakem Kurulu 
Başkanı Mürvet Se-
zer ile yönetim kurulu 

üyeleri Engin Şahin ve 
İzlem Günaydın önceki 
akşam süper amatör lig 
ekibi İhsaniye Gençliks-
porlu futbolcular, teknik 
heyet ve yöneticiler ile 
bir araya geldiler.



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: 615 Ekim 2022 Cumartesi

 

 

 

Eynesil Taraftarı 
Sabırsızlık 

İçinde Bekliyor

3.Lig temsilcimiz 
Amberçay Ey-

nesil Belediyespor’un 
iç saha maçlarına ev 
sahipliği yapan Eynesil 
İlçe Stadı’nda devam 
eden yenileme çalışma-
larında sona yaklaşıldı.

İhale kapsamında 
Eynesil İlçe Stadı’nda 
sentetik çim değişimi, 

tel örgülerin yenilenme-
si ve aydınlatma sistemi 
yapılacak.

Sahanın tam olarak 
hazır hale gelmesinden 
sonra turuncu-mavili 
kulüp sahasına kavu-
şacak ve şu ana kadar 
Vakfıkebir’de oynadığı 
iç saha maçlarını evin-
de oynayacak.

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

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

Bu sezon daha fazla tec-
rübeye sahip olduklarını 
belirten Keleş, “Daha 

fazla puan alabilirdik ama iç sa-
hada biraz problemler yaşadık.” 
dedi.

Hakan Keleş, ligde tehlikeli 
bölgeden uzak kalmak istedik-
lerini vurgulayarak, “Bu sezon-
ki hedefimiz ilk 10 içerisinde 
olmak. Bu hedefe ulaşmak için 
de elimizden geleni yapıyoruz. 
Dediğim gibi ilk 10 içerisinde ka-
lırsak hedefimize ulaşmış oluruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

GENÇLER
Keleş, bu sezon gençlere 

daha fazla önem verdiklerine 
işaret ederek, “Sezon başı 
planlamamızı buna göre yaptık 
ve gençlere ağırlık verdik. Bir de 
yabancı statüsü değişecek diye 
bekliyorduk. Gelecek yıllarda 
yine değişebilir, onun hazırlıkla-
rını yaptık. Geleceğin gençlerde 
olduğunu düşünüp kadro yapılan-
masını buna göre yapıyoruz.” 
diye konuştu.

Kulübün geleceğini düşünerek 
adımlar attıklarının altını çizen 
Keleş, “Biraz istikrardan yanayız, 

oyuncularımıza şans veriyoruz. 
Onlar da bu şansı iyi değerlen-
diriyorlar, gelişim sağlıyorlar. Bu 
sayede Giresun’a katkı sağlıyor-
lar.” ifadelerini kullandı.

EKSİK YÖN
Deplasmanlarda iyi oynayan 

bir takım olduklarını belirten 

Keleş, şunları kaydetti:
“Fatih Karagümrük ve Alan-

yaspor maçlarında öne geçtik 
ama son dakikalarda yediğimiz 
goller bizi biraz sıkıntıya soktu. 
Hedef puanlarımız onlardı, iç 
sahada kaybettiklerimizi orada 
kazanmak istiyorduk. Oyuncu-

larımla da paylaştım, bu eksiği-
mizi tamamlamamız gerekiyor. 
Deplasmanda iyi oynuyoruz, öne 
de geçiyoruz ama biraz koruma 
psikolojisi, biraz son dakikaları 
oynama psikolojisi, bunları da 
aştığımız zaman güzel işler 
yapacağız inşallah.”

LiGDE BIRAK YETERLi
Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Bitexen Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan 
Keleş, bu sezon lig sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Keleş, yaptığı açıklamada, her geçen yıl üzerine koyarak ilerlediklerini dile getirdi

Sivas Maçının 
Bilet Satışı Sürüyor
Sivasspor ile Giresunspor arasında 

oynanacak Spor Toto Süper Lig 10. 
hafta maçının bilet satışı devam ediyor.

Sivasspor ile Giresunspor 17 Ekim 
Pazartesi günü saat 20.00’de Sivas 4 Eylül 
Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsa-
bakada Giresunspor taraftarlarına bilet 39 
TL’den satılacak.

Hatırlanacağı gibi Fatih Karagümrük, 
Bitexen Giresunspor’la oynanan maçta 
deplasman tribünü biletlerini 212.5 TL’den 
satışa çıkarmış ve bu karar yeşil-beyazlı 
taraftarların tepkisini çekmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem Kurulu, Süper 

Lig hakemlerinden Ümit Öztürk ve 
Burak Şeker’i cezaya soktu.

Spor Toto Süper Lig’in 8. 
haftasında oynanan Kayse-
rispor - Trabzonspor maçını 
yöneten Ümit Öztürk, MHK 
tarafından ‘yetersiz’ ve ‘hatalı’ 
bulundu.

Uzun bir aradan sonra bor-
do-mavili takımın maçına çıkan 

ve konuk ekibin lehine verdiği penaltı 
kararı ile eleştirilen Öztürk’ün 2 ila 3 
hafta dinlendirileceği bildirildi.

ASGARİ İKİ HAFTA 
GÖREV YOK

9. haftada oynanan Ümrani-
yespor - Kayserispor müsaba-
kasının hakemi Burak Şeker’in 
performansını da beğenmeyen 
kurul, bu isime de asgari iki 
hafta görev vermeyecek. 

iKi HAKEME CEZA!

Görele’nin Sultanları Görele 
Belediyespor, Hentbol Ka-

dınlar Süper Ligi’nin 5. Haftasında 
sahasında 20 Ekim 2022 Perşembe 
günü Yalıkavak Spor Kulübü ile karşı-
laşacak.

Yalıkavak Spor Kulübünün Avrupa 
Kupası maçı dolaysıyla 20 Ekim 2022 

Perşembe günü saat 14.00’de Görele 
13 Şubat Kapalı Spor Salonu’nda oy-
nanacak olan müsabaka için Görele 
Belediyespor,çalışmalarını aralıksız 
bir şekilde sürdürüyor.

Yeşil- beyazlılar, seyircisinin vere-
ceği destekle müsabakadan galibiyet-
le ayrılmayı hedefliyor.

PARKENiN SULTANLARI
YALIKAVAK iLE OYNAYACAK


