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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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Başkan Mehmet 
Emür’den Tebrik

SAYFA 2’DE

SAYFA 2’DE

Soylu, AK Parti Giresun İl 
Başkanlığınca, Gümrük 
Müdürlüğü Toplantı 

Salonu’nda düzenlenen Genişle-
tilmiş İl Danışma Toplantısı’nda, 
partililere Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti.

Yaklaşık iki yıl önce Gire-
sun’da meydana gelen selin 
yol açtığı hasara ve sonrasında 
yapılan çalışmalara dikkati çeken 
Soylu, afette hayatını kaybeden-
lere Allah’tan rahmet diledi, afet 
sırasındaki dayanışmaları ve 
duruşları dolayısıyla Giresunlula-
ra teşekkür etti.

Soylu, ülkenin çeşitli yerlerin-
de meydana gelen sel, yangın ve 
deprem gibi afetleri de hatırlata-
rak ilgili kurumların tüm birimle-
riyle sahada olduğunu, vatandaşı 
yaşanan olaylarda yalnız bırak-

madıklarını ifade etti.
Geçmiş yıllarda yaşanan afet-

lerde vatandaşın “Nerede bu dev-
let?” diye sorduğuna işaret eden 
Soylu, “Sadece ülkemde değil, 
dünyanın birçok noktasında han-
gi afet, sel, deprem varsa orada 

kendini var eden, hem insanlığını 
hem devletin kuvvetini, kudretini 
ortaya koyan ve bu açıdan millet 
dayanışmasını önemli bir şekilde 
gerçekleştiren bir tablo sergilen-
di.” diye konuştu.

SAYFA 3’TE

BAKAN SOYLU’YA GiRESUN’DA
COSKULU KARSILAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Eğer biz kendi İHA’mızı, mühimmatımızı, ATAK 
helikopterlerimizi yapmamış olsaydık, Harput’tan ta Afrin’e kadar terör koridoru-
nu Amerika ve Avrupa, PKK’ya kurdurmuş olacaktı. Tarihin en büyük desteğini 

vermektedir PKK’ya. Kim veriyor, YPG’ye, PYD’ye, Amerika.” dedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-
federasyon’unun 21. Olağan Genel 

Kurul Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleş-
ti..Mevcut Başkan Sayın Bendevi Palan-
döken’le 2 adayın daha 
yarıştığı Genel Kurulu 
sevk ve idare etmek 
üzere GESOB Başkanı  
Ali KARA görevlendiril-
di...GESOP’tan yapılan 
açıklamada” Giresun’u-
muzu temsilen

 Cumhurbaşkanlığı 
nezdinde ve Türkiye’de 
faaliyet gösteren 81 il 

Başkan ve yönetim kurulu ile 13 Fede-
rasyon ve Yönetim kurulunun katıldığı 
bu çok önemli göreve Giresun Birlik 
Başkanımız Sayın Ali KARA’nın layık 
görülmesi bizleri onurlandırmıştır. Yapılan 

Genel Kurul ve Seçim 
sonunda mevcut Baş-
kanımız Sayın Bendevi 
Palandöken güven 
tazeleyerek yeniden T. 
Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu Başka-
nı seçilmiştir. Kendisine 
ve ekibini tebrik eder, 
çalışmalarında başarılar 
dileriz.”denildi.

GESOP’TAN KARA’YA TEBRiK...

2 önemli haftaya 
özel hazırlanılıyor

2’DE

GÜMRÜK BİNASININ FUAR ALANI VE KONFERANS SALONU BELEDİYEYE TAHSİS EDİLDİ

Şenlikoğlu’ndan önemli hamle
Ticaret Bakanlığı ile Giresun Belediyesi 

arasında imzalanan protokol ile birlikte 
liman sahasında bulunan gümrük binasının 
fuar alanı ve konferans salonu Giresun Be-
lediyesi’ne geçti. İmza altına alınan protokol 
gereğince, binada yer alan 2 bin metrekare 
fuar alanı ve 450 kişilik konferans salonu bele-
diyeye tahsis edildi. Belediye burada sosyal, 
kültürel ve sanatsal etkinliklerini uygulayacak 
olup fuar, tiyatro, konser, konferans, toplantı 
vb. gibi etkinlikler yapılacak. SAYFA 2’DE

Yağlıdere 
Belediyesi beton 
santrali kuruyor

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası kongresi Cumartesi 
yapıldı ve mevcut Başkan Hasan Çakırmelikoğlu tarihi 
bir başarıya imza atarak dördüncü kez başkan seçildi

TSO  Genel Kurul Salonu’nda yapılan kongrede 2 liste yarıştı.
Çakırmelikoğlu’nun listesi 17’de 17 yaparak adeta gövde gösterisi 
yaptı.Borsa Seçimleri ise büyük heyecana sahne oldu.Mevcut 
Başkan Hamza Hamza Bölük’ün listesi 123 oy alırken , diğer 
aday Halil Ak’ın listesi ise 121 oyda kaldı. SAYFA 2’DE

Giresun Ticaret Borsası’nda ise seçimleri mevcut başkan Hamza Bölük 
kazandı. TSO da ise Çakırmelikoğlu 17’de 17 ile tulum çıkardı

CAKIRMELiKOGLU VE
BOLUK GUVEN TAZELEDi

Ergün Özdemir’i kaybettik
SAYFA 2’DE

Hipertansiyon önlenebilir mi?
Hipertansiyon, çok sık görülen 

ve daha çok ileri yaşlardaki 
bireayleri etkileyen önemli bir hasta-
lıktır. Hipertansiyonun böbrek, kalp, 
beyin ve göz gibi hayati 
organlara olan olumsuz 
etkileri bulunmaktadır. 
Bu da hastalığın önemini 
arttırmaktadır. Hipertan-
siyonun ilaca başlama 
evresinden önce önlene-
bilirliği açısından birçok 
klinik çalışma yapılmıştır. 
Bu çalışmalarda bazı 
önlemlerin bu bağlamda 

olumlu etkilerinin olduğu ortaya kon-
muştur. Bunlar içerisinde tansiyonu 
düşüren en önemli durumun kilo 
verme olduğu gösterilmiştir. 

Obez kişilerin kilo ver-
mesinin tansiyon üzerine 
çok fazla olumlu etkisi 
vardır. Bunun yanında 
sebze meyve ağırlıklı 
doymuş yağlardan kısıtlı 
ve tuz alımının azaltıldığı 
bir diyet uygulanmasının 
da tansiyon değerlerinde 
düşüş sağladığı bilinmek-
tedir. 2’DE

Uzm. Dr. Kubilay Ekiz
İç Hastalıkları uzmanı  

Özel Giresun Kent 
Hastanesi
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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2 Önemli Haftaya 
Özel Hazırlanılıyor

Müftü Topcan 
bu yıl Mevlid-i Nebi 
Haftası ile Camiler 
ve Din Görevlileri 
Haftasının birlikte 
kutlanacağını açık-
ladı ve vatandaşları 
uyardı

İl Müftüsü Rama-
zan Topcan Mevlid-i 
Nebi Haftası ile 
Camiler ve Din Gö-
revlileri Haftasının 
önemli olduğunu 
ifade ederek hazır-
lıklar hakkında bilgi 
verdi.

Topcan “Diyanet 
İşleri Başkanlığımız 
her yıl; ‘Mevlid-i 
Nebi, Camiler ve Din Gö-
revlileri Haftası, Ramazan-ı 
Şerif Ayı’ gibi halkımız tara-
fından hüsn-ü kabul gören 
etkinlik ve haftalarda günün 
şartları da dikkate alınarak 
önemli konuları halkımızın 
gündemine taşıyarak konu 
üzerinde dikkatlerin yoğun-
laşmasını bir görev bilerek 
değerlendirmektedir.  

Başkanlığımız tarafından 
her yıl ülke genelinde 1-7 
Ekim tarihleri arası; Camiler 
ve Din Görevlileri Haftası 
olarak ihya edilmektedir. 
Malum olduğu üzere İslam 
dünyası 7 Ekim 2022 Cuma 
gününü Cumartesi’ye bağ-
layan gece; Mevlid Kandi-
li’ni idrak edecektir.  

Tarihlerin birbirlerine 
yakın olması göz önünde 
bulundurularak bu sene-
ye mahsus olmak üzere 
‘Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası’ ile ‘Mevlid-i Nebi 
Haftası’nın birlikte kutlan-
masına karar verildi.  

Belirlenen konu son 
derece önemli; ‘Peygambe-
rimiz, Cami ve İrşat’ konu 
münasebeti ile bir taraftan 
Efendimizin (s.a.s.) insan-
lığa örnek ve önder ahlakı 
gündeme alınacak diğer 
taraftan İslam medeniyetin-
de caminin önemine, cami 
merkezli irşat faaliyetlerinin 
değerlendirmesine, irşat 
hizmetlerinde kullanılması 
gereken dil, takip edilmesi 
gereken üslup ve metoda 
vurgu yapılacaktır.“ şeklin-

de konuştu
Camilerin ibadet, ilim, 

irfan ve hikmet merkezleri 
olduğunu belirten Müf-
tü Topcan, “Camilerden 
öğrendik; ana-babalarımızı 
sayıp sevmeyi, yetimin ba-
şının okşamanın faziletli bir 
davranış olduğunu, yolunu 
kaybedene yol göstermenin 
erdemliliğini, başkasına ait 
bir mala el uzatılmaması 
gerektiğini, vefalı, merha-
metli, sadakatli, sabırlı, 
doğru olmayı vb. hep cami-
lerden öğrendik.  

İrşat, tebliğ ve davet; 
bunlar İslam’ın önemli kav-
ramlarındandır. İrşat; insanı 
Mü’min-i kâmil hale dönüş-
türme, adeta fabrikasyon 
ayarlarına döndürme ope-
rasyonunun adıdır. Tebliğ 
ve davet ise; henüz İslam’la 
tanışmamış kimselerle ilişki 
kurmanın adıdır.  

Davanızı, derdinizi karşı-
nızdaki muhataba anlatma, 
ulaştırmanın adıdır. İnsan, 
maddi temizliğe muhtaç ol-
duğu gibi manevi temizliğe 
de muhtaç bir varlıktır. Sa-
dece sırtımızdaki elbiseler 
kirlenmez, ruh dünyamız da 
olup bitenlerden etkilenir, 
o da kirlenir. Su ve sabun 
maddi temizlik için nasıl 
gerekli ise gönül temizliği 
için de temizleyicilere muh-
tacız. ‘Kalpler ancak Allah’ı 
anmakla huzur bulur.’ (Rad 
Suresi/28) ayet-i kerime bu 
hakikate işaret ediyor ve 
bize yol gösteriyor.” diye 
konuştu. 

Mehmet Emür’den Tebrik
Keşap Belediye Başkanı 

Mehmet Emür, Camiler 
ve Din Görevlileri haftası dola-
yısıyla bir mesaj yayımladı.

‘’Camiler; sevgi ve sami-
miyet, birlik ve beraberlik 
bağlarının kuvvetlendiği 
ve toplumumuzu birleştirici 
özelliği ile insanların manevi-
yatını güçlendiren moral veren 
yerlerdir.

Yerel 
yönetimler 
olarak her 
zaman din 
görevlilerimi-
zin yanı-
nızdayız. 
Camilerimiz 
minaresiy-
le tevhidin 
sembolü, 
ezanlarıyla 

şahadetin ifadesidir. Salâla-
rıyla ise bir milleti dirilten ve 
ayağa kaldıran merkezlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle 
Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası’nın ilçemize, ülkemize 
ve İslam coğrafyasına hayır-
lar getirmesini temenni eder, 
saygılar sunarım’’ ifadelerini 
kullandı.

Gümrük binasında 
düzenlenen imza 
töreninde ilgili protokol 

Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü 
adına Doğu Karadeniz Gümrük 
ve Dış Ticaret Bölge Müdürü 
Halil Şaşmaz, Giresun Beledi-
yesi adına ise Belediye Başkan 
Yardımcısı Abdurrahman Demirel 
tarafından imzalandı. İmza töreni-
ne Giresun İl Emniyet Müdürü 
Recep Güzelyazıcı da katıldı.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, fuar alanı ve 
konferans salonunun belediye-

nin sosyal, kültürel ve sanatsal 
faaliyetlerinde kullanılacağını 
söyleyerek: “Belediye olarak 
gece gündüz çalışıyoruz ve şehri-
mize kazanımlarımız her geçen 
gün artarak sürüyor. Altyapıdan, 
üstyapıya, ulaşımdan, turizme 
kadar çalışıyoruz. Mega projele-
rimiz ise art arda devam ediyor. 
Bunları yaparken, diğer yandan 
da belediyemize arsa ve bina 
anlamında kazanımlarda sağlıyo-
ruz. Son olarak imza altına aldığı-
mız ve tarafımıza tahsisi yapılan 
fuar alanı ve konferans salonu-

nun belediyemize ve bir kültür 
şehri olan Giresun’umuza hayırlı 

olmasını diliyor, emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” dedi.

GÜMRÜK BİNASININ FUAR ALANI VE KONFERANS SALONU BELEDİYEYE TAHSİS EDİLDİ

Şenlikoğlu’ndan önemli hamle

Yağlıdere 
Belediyesi 

beton santrali 
kuruyor

Yağlıdere Belediyesince 
yapılan beton santralinde 

çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Belediye Başkanı Yaşar İbaş, 

yaptığı açıklamada, ilçenin Ahallı 
Mahallesi Kahyalı mevkisine inşa 
edilen santralin toplam maliyeti-
nin mikserler hariç 3 milyon lira 
olacağını söyledi.

Santralin tamamlanmasının 
ardından beton yol çalışmalarına 
hızla başlayacaklarını dile getiren 
İbaş, “Allah’ın izniyle Ömerli 
Mahallesi’nden başlayarak tüm 
mahallelerimizde vatandaşları-
mızı çamura bastırmayacağız. 
Bu önemli hizmet ilçemize hayırlı 
olsun.” dedi. GİRESUN (AA)

Giresun Ticaret Borsası’nda ise seçimleri mevcut başkan Hamza Bölük 
kazandı. TSO da ise Çakırmelikoğlu 17’de 17 ile tulum çıkardı

CAKIRMELiKOGLU VE
BOLUK GUVEN TAZELEDi

BİRLİKTELİK 
ÇAĞRISI

Seçim sonrası birliktelik çağrısı yapan 
Çakırmelikoğlu”Bize güvenen arkadaşlara 
teşekkür ediyorum.Diğer listedeki arkadaşlar 
da seviyeli bir seçim kampanyası yürüttü.
Sonuçta biz kazandık.Bundan sonra oda-
mız,ilimiz ve ülkemiz için el ele çalışacağız.
Hayırlı olsun”dedi

İşte 17 gruptaki toplu sonuçlar
1:19-4
2:66-18
3:61-29
4:72-0
5:24-0
6:69-0
7:96-54
8:39-14

9:34-13
10:48-18
11:56-23
12:55-19
13:73-26
14:148-62
15:57-54
16:53-20
17:27-12 

Haber: Mustafa Cici

Giresun’un efsane milletve-
killerinden Ergün Özdemir 

yaşamını yitirdi. Alanında oldukça 
başarılı bir cerrah olan Özdemir 
,Müsteşarlık ve hekimlik yaptıktan 
sonra siyasete atıldı. Anap döne-
minde tercihli oyla Türkiye’de ilk 
2’ye giren Özdemir ,ilin her köy 
ve ilçesi için ayrı ayrı proje üretip 
hizmet etmesiyle iz bırakmıştı.
Giresun’a çok sayıda Sağlık Meslek 

lisesi açmasıyla dikkat çeken 
Özdemir taraflı tarafsız herkesin 
taktir ettiği nadide insanlardan 
biriydi.Özdemir’in ani ölümü şehirde 
büyük üzüntü yaratırken,cenazesi 
bugün son yolculuğuna uğurlana-
cak.Mekanı cennet olsun .Giresun 
Gündem Gazetesi olarak merhuma 
Allah’tan rahmet ,yakınlarına baş-
sağlığı diliyoruz. 

Haber:Hakan Çelebi

Ergün Özdemir’i kaybettik

Hipertansiyon 
önlenebilir mi?
Tuz alımımın günlük 6 gra-

mı geçmemesi bu açıdan çok 
önemlidir. Günlük 
düzenli egzersiz 
yapan kişilerin de 
tansiyonlarında 
ciddi düzelmeler 
görülmüştür. Alkol 
alımının azaltılması 
ve sigaranın bırakıl-
masının da olumlu 
etkileri bilimsel 
olarak kanıtlanmış-
tır. Bu bağlamda 
hipertansiyona yat-

kın bireylerin bunlara dikkat 
etmesi tansiyon hastalığına 

yakalanmamaları 
açısından çok 
önemlidir. Hiper-
tansiyon tanısı 
almış ve ilaç teda-
visi alan kişilerin 
de bu durumlara 
dikkat etmesi tan-
siyon değerlerinde 
ciddi düzelmeler 
sağlayacak ve 
ilaç ihtiyacını da 
azaltacaktır.

Uzm. Dr. Kubilay Ekiz
İç Hastalıkları uzmanı  

Özel Giresun Kent 
Hastanesi



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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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Alucra İlçe, MESUDİYE Mahalle/Köy, mahalleiçi Mevkii, 117 Ada, 35 Parsel, 
Mesudiye Mahallesi Mahalle İçi Mevkii 117 Ada 35 Parsel
117 ada 35 parsel numaralı 384,75 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Alucra belediyesi imar planı
sınırları içerisindedir. İmar durumu ayrık nizam üç kat olarak görülmektedir. Şehir merkezinde
olup, imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Belediye kanalizasyon ve yol, Telekom ve TEDAŞ
alt yapısı mevcuttur. Atucra merkez için arsa piyasa rayiç değeri 500 TL/ m2 dir. 384.75 m2 x
500 TL /m2 ?192.375,00 TL dir. İçinde yapısal bir değere rastlanmamıştır.
117 Ada 35 Parsel Numaralı Taşınmazın Değeri= 192.375 ,00 TL
Adresi : Mesudiye Mah. 117 Ada 35 Parsel Alucra / GİRESUN
Yüzölçümü : 384,75 m2  
Arsa Payı : 1-9
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti : 192.375,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 30/11/2022 günü 09:00 - 09:05 arası
2. Satış Günü : 28/12/2022 günü 09:00 - 09:05 arası
Satış Yeri : ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI 2. KAT TOPLANTI SALONU 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Alucra İlçe, MESUDİYE Mahalle/Köy, mahalleiçi Mevkii, 117 Ada, 36 Parsel, 
Mesudiye Mahallesi Mahalle İçi Mevkii 117 Ada 36 Parsel
117 ada 36 parsel arsa vasıtlı 272.33m2 yüzölçümlü taşınmaz, Alucra belediyesi imar planı
sınırları içerisindedir. İmar durumu ayrık nizam üç kat olarak görülmektedir. Şehir merkezinde
olup, belediye kanalizasyon ve yol, Telekom ve TEDAŞ alt yapısı mevcuttur.117 ada 35
parselin arkasındadır. Mevcut imar yolu açılmadığından herhangi bir yola cephesi
bulunmamaktadır.
Piyasa rayiç arsa birim değeri 400 TL / m² dir. 272.33 m² x 400 TL/m²=108.932,00 TL dir.
117 Ada 36 Parsel Numaralı Taşınmazın Değeri=108.932,00 TL
Adresi : Mesudiye Mahalesi. 117 Ada 36 Parsel Alucra / GİRESUN
Yüzölçümü : 272,33 m2  
Arsa Payı : 1/9
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti : 108.932,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 30/11/2022 günü 09:05 - 09:10 arası
2. Satış Günü : 28/12/2022 günü 09:05 - 09:10 arası
Satış Yeri : ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI 2. KAT TOPLANTI SALONU
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Alucra İlçe, MESUDİYE Mahalle/Köy, Mahalleiçi Mevkii, 117 Ada, 37 Parsel, 
Mesudiye Mahaltesi Mahalle İçi Mevkii 117 Ada 37 Parsel
117 ada 37 parsel arsa vasıflı 10.34 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Alucra belediyesi imar planı
sınırları içerisindedir. Artık arsadır. Bina yapılamaz.
Piyasa rayiç değeri 100 TL/ m2 dir. 10,34 m2 x 100 TL/ m2 ? 1.034,00 TL dir.
117 Ada 37 Parsel Numaralı Taşınmazın Değeri = 1.034.00
Adresi : Mesudiye Mah. 117 Ada 37 Parsel Alucra / GİRESUN
Yüzölçümü : 10,34 m2  
Arsa Payı : 1/9
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti : 1.034,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 30/11/2022 günü 09:10 - 09:15 arası
2. Satış Günü : 28/12/2022 günü 09:10 - 09:15 arası
Satış Yeri : ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI 2. KAT TOPLANTI SALONU 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/40 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur. 

T.C. ALUCRA İCRA DAİRESİ 2017/40 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01702109)

BAKAN SULEYMAN SOYLU’YA GiRESUN’DA COSKULU KARSILAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Eğer biz kendi İHA’mızı, mühimmatımızı, ATAK helikopterlerimizi 

yapmamış olsaydık, Harput’tan ta Afrin’e kadar terör koridorunu Amerika ve Avrupa, PKK’ya kurdurmuş 
olacaktı. Tarihin en büyük desteğini vermektedir PKK’ya. Kim veriyor, YPG’ye, PYD’ye, Amerika.” dedi

Soylu, “Tayyip Er-
doğan’ın yönettiği 
Türkiye’de ‘Nerede 

bu devlet?’ sözü yoktur, ‘Al-
lah devletten ve milletten razı 
olsun.’ sözü vardır. Bu hepinizin 
sayesindedir. Bu yalçın kayalar 
gibi duruşunuzun sayesindedir.” 
ifadelerini kullandı.

Geçmişte milletin kurduğu 
hayallerin birilerince yapay yol-
larla yıkıldığını vurgulayan Soylu, 
“Bu ülke, bu millet Recep Tayyip 
Erdoğan’la hayaller kurdu, bütün 
dünya bir araya geldi ve bugün 
Cumhur İttifakı ile hayallerimizin 
tersine gitmesine müsaade etmi-
yoruz, sizler müsaade etmiyorsu-
nuz.” dedi.

Soylu, Türkiye’nin bulunduğu 
coğrafyadaki önemine ve yaşa-
nan sorunlara dikkati çekerek 
şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti 2023’ten itibaren 21. asırda 
bütün dünyaya nasıl bir devlet 
olduğunu, nasıl bir anlayış 
içerisinde olduğunu, sizin ortaya 
koyduğunuz bu irade ile ger-
çekleştirecektir. Bunu silahla, 
şiddetle yapmıyorsunuz, bunu 
50 gramlık bir oy pusulasıy-
la, siyasetin gücüyle, milletin 
gücüyle yapıyorsunuz. Ve bunu 
gerçekleştirirken bütün dünyaya 
milli iradenin, demokrasinin, bir 
ülkenin değer bütünlüğünün 
gücünü gösteriyorsunuz.”

Türkiye’nin önüne çıkarılan 
engelleri sıralayan Soylu, bu 
süreçte milletin ortaya koyduğu 
iradenin, gelecek nesillerce de 
bilineceğini aktardı.

Soylu, Marmaray ve bölün-
müş yollar gibi büyük yatırımların 
her zaman yapılabileceğini, birlik 
ve beraberliğin önemli olduğunu 
anlatarak şunları kaydetti:

“Gerçi ana muhalefet partisi 
belediyeleri aldı, ‘Bu her şeyi 
yapabilirsiniz.’ onlar için geçerli 
değil. Onlar hiçbir şey yapamaz. 
Onların eline dünyanın en büyük 
nimetlerini ver, onlar o nimetleri 
ters düz etmekte mahirdirler. 
Gerçi, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yükü 
ağır değil mi? Hakikaten ağır. 
FETÖ’yü sırtında taşıyacaksın, 
onun sözcülüğünü yapacaksın. 
Doğru mu? Yükü ağır. PKK’yı sır-
tında taşıyacaksın, onun sözcü-
lüğünü yapacaksın. Doğru mu? 
DHKP-C’yi sırtında taşıyacaksın, 
onun sözcülüğünü yapacaksın. 
Doğru mu? Bitmedi, Büyükel-
çileri sırtında taşıyacaksın, 
onların Türkiye’deki sözcülüğünü 
yapacaksın. Doğru mu? Bütün 
bunları anladım da LGBT’nin de 
sözcülüğünü yapacaksın. Yükü 
ağır, hakikaten yükü ağır.”

Türkiye’de bugün herkesin 
kendisini ifade edebildiğini 
belirten Soylu, “Bugün Türki-
ye’ye dışarıdan kötülük biçmeye 
çalışanlara söylüyorum, onlar kö-
tülük yaparken biz, bize dinimizin 
ve milliyetimizin vermiş olduğu 
anlayışla kardeşliğin ne olduğu-
nu bütün dünyaya gösteriyoruz. 
Bu ülkede, bu zihniyet devrim-
lerinin her birini 21. yüzyılda AK 
Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı 
çok net şekilde ortaya koymakta 
ve gerçekleştirmektedir.” diye 

konuştu.
Soylu, Türkiye’nin teröre 

karşı yıllardır verdiği mücadeleyi 
örneklerle anlatarak şu değerlen-
dirmede bulundu:

“Eğer biz kendi İHA’mızı, 
mühimmatımızı, ATAK helikop-
terlerimizi yapmamış olsaydık, 
Harput’tan ta Afrin’e kadar terör 
koridorunu Amerika ve Avrupa, 
PKK’ya kurdurmuş olacaktı. Tari-
hin en büyük desteğini vermekte-
dir PKK’ya. Kim veriyor, YPG’ye, 
PYD’ye? Amerika. Son 3 yılda 
2 milyar dolar destek verdiler. 
Nereden, Amerika Senatosun-
dan. Bir tane terör örgütüyle hafif 
bir irtibatımızı bulsalar, bırakın 
desteği, bir sözümüzü bulsa-
lar Türkiye’yi terör devleti ilan 
ederler. Kendileri terör örgütüne 
alenen destek veriyor. Oradaki 
adamlarını katlediyoruz, evet. 
Onları ila cehenneme zümera, 
Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 
dediği gibi cehenneme gönde-
riyoruz. Gidiyorlar, Amerikalı 
komutanlar onları ziyaret ediyor, 
başsağlığı mesajı veriyorlar.”

“Karşımızda kökü dışarıda 
olan bir ana muhalefet partisi 
var”

Soylu, Kılıçdaroğlu’nun, Tür-
kiye’nin gazetecilerin cezaevine 
en çok gönderildiği ülke olduğu-
nu söylediğine işaret ederek şu 
ifadeleri kullandı:

“Kim var bunun içerisinde, 
125 kişi var. Kim var bu 125 
kişinin içerisinde. 91’i PKK/ KCK 
iltisaklı. Bomba atmış, İstanbul 
Emniyetine giderken, orada 
canlı bomba eylemine giderken 
ila cehenneme zümera olmuş. 
Kim var bunların içerisinde, 16 
tane MLKP’li. Kim var bunların 
içerisinde, 9 tane DHKP-C’li. 
Kim var bunların içerisinde? 
Her türlü terör örgütüyle irtibatlı, 
iltisak içerisinde bunlar. Yetme-
di. 2 tane DHKP-C’li o listenin 
içerisinde sarı torba. Nerede, 
kırsalda. Bir tane PKK’lı sarı 
torba. Nerede, kırsalda. 1 tane 
MLKP’li sarı torba. Nerede, 
kırsalda. Her türlü terör örgütü 
eylemi içerisinde bulunmuş, terör 
örgütünde bulunmuş, askerimiz-
le, polisimizle çatışmaya girmiş, 
öldürülmüş, kırsalda PKK, MLKP, 
DHKP-C’nin örgüt üyesi olmuş, 
bizim kahramanlarımızca da 
öldürülmüş olanları kendi listene 
koy, kaç yıldır, tam 9 yıldır lis-
tende tut, ondan sonra dön de ki 
‘Hükümetin içişleri bakanı, hükü-
met, başsavcısı, o, bu yalan söy-
lüyor.’ Karşımızda kökü dışarıda 
olan bir ana muhalefet partisi var. 
Bu işin sonunu bırakacağımızı, 
bu işi takip etmeyeceğimizi hiçbir 
şekilde düşünmesinler.”

“Görecekler, o liste, onların 
başına bela olacak sonuna ka-
dar.” ifadesini kullanan Soylu, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Sonra, teröristi çok fazla bir 
yerde aramalarına gerek yok, 
Mecliste hemen yanı başlarına 
baktıklarında orada HDP millet-
vekillerine bakmaları yeterlidir, 
terörist görebilmek için. Onlara 
sahip çıkanlar, onlarla beraber 
olanlar, onların hapishaneden 
attığı mesajlara el çırpanlar ve 
bulunduğu kattan o mesajları 

tahrik etmeye çalışanlar elbette 
ki bu milletten gerekli cevabı 
alacaklardır. Olay oldu ilk önce 
kendi adamları, ‘Bunu DEAŞ 
yaptı’ dedi. Yetmedi o ilçedeki yö-
neticileri, gençlik kolları, partilile-
ri, ‘Bir kadın polis cinnet geçirdi, 
o taradı.’ dediler. Çünkü PKK’ya 
kondurmak istemediler. Biz ne 
zaman ‘PKK’ dedik, ne zaman 
oraya gidip gecenin üçünde 
arkadaşlarımızın verdiği bilgilerle 
bir değerlendirme ortaya koy-
duk ve ondan sonra elbette ki 
şirazeleri şaşmış oldu. Bu kadar 
açık ve net. İşimiz zordur. Bu 
işin içerisinde kimlerin olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Buradan öyle 
kurtulmak kolay iş değildir.”

Terörist sayısı 
120’nin altına düştü

Soylu, bütün ilgili kurumlarla 
Cumhuriyet tarihinin en güçlü 
koordinasyonu içinde, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın liderliğinde 
terörle mücadele edildiğini ve 
sonucunun alındığını dile getirdi. 
Bakan Soylu, Türkiye içerisindeki 
terörist sayısının kimi zaman 
10 binler olduğunu, şimdi ise 
120’nin altına düştüğünü aktardı. 
Terörle mücadelede gelinen nok-
tayı katılımcılara anlatan Soylu, 
“Bugün Türkiye’de kırsalda PKK 
terör örgütü neredeyse tama-
men, tamama yakın bir şekilde 
çökertilme noktasına gelmiştir.” 
dedi.

Soylu, terörle mücadele edi-
len bölgelerdeki son durumu da 
paylaşarak “Allah nasip edecek, 
Cumhuriyet’in 100. yılında, 29 
Ekim 2023 tarihinde Ağrı terte-
miz olacak, Van kırsalı tertemiz 
olacak, Şırnak tertemiz olacak, 
Hakkari tertemiz olacak, Tunceli 
tertemiz olacak ve PKK terör ör-
gütü Allah’ın izniyle çökertilecek, 
bir daha yer bulamayacak. Sını-
rımızın ötesinde de yaptığımız 
operasyonlarla inşallah bunların 
hepsini, bir daha coğrafyamızın 
başına musallat olmayacak 
şekilde yerle yeksan edeceğiz.” 
diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın üstlendiği 
görevin önemine vurgu yapan 
Soylu, “Cumhur İttifakı, bugün 
ki gibi yamalı bohça için büyü-
kelçilerin talimatlarıyla bir araya 
gelen değil, ecdadını mirasına 
ve geleceğe sahip çıkmak için 
bir arada bulunmak zorunda olan 
bir ittifaktır. Bunu hep beraber 
gerçekleştireceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

Soylu, 2023 seçimleri için mil-
letten destek isteyerek, şunları 
kaydetti: “En çok da 2023 akşa-
mı Kılıçdaroğlu’nu düşünüyorum. 
CHP, 6’lı masayı dalgalandırdı. 
Cumhurbaşkanı aday adayı olan 
Kılıçdaroğlu, aday olabilecek 
mi? 2023’ün, Cumhuriyet’in ikinci 
asrının bize inşallah bir faydası 
olacak, Cumhuriyetin ikinci asrı-
na Kılıçdaroğlusuz başlayacağız. 
Yalansız başlayacağız, iftirasız 
başlayacağız, devleti töhmet 
altında bırakmak isteyenlerden 
kurtularak başlayacağız ve 
onlar da dersini alırlar inşallah. 
İnşallah bu ülkeye adam akıllı bir 
muhalefet nasip eder Cenabıal-
lah, duamız o.” 

GİRESUN (AA)
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

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

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

10. HAFTA
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

Görelespor’un	
BAL	Ligi’’ne	

yükselmesinde	bü-
yük	pay	sahibi	olan	
Görele’nin	yetiştirdiği	
futbolcular	yeni	sezonda	
Giresun	Süper	Amatör	
Ligi	takımlarından	Es	Es	
Gençlik	Spor’un	başa-
rısı	için	ter	dökecek.	
Görele’nin	yetiştirdiği	
başarılı	file	bekçisi	Şa-
dan	Kol	Giresun	Süper	
Amatör	Ligi	takımla-

rından	Es	Es	Gençlik	
Spor’un	teknik	kadro-
sunda	kaleci	antrenörü	
olarak	yer	alırken,	başa-
rılı	file	bekçisi	Ahmet	Er-
gin,	Savunma	oyuncusu	
Hasan	Namazcı,	Emrah	
Işkın,	santrafor	Burhan	
Nebioğlu	ve	Numan	
Güven	Giresun	Süper	
Amatör	Ligi	takımların-
dan	Es	Es	Gençlik	Spor	
ile	anlaşırken,	Cihan	
Dobu	takımda	kaldı.	

Es Es Gençlikspor 
Transfer Bombalarını 

ard arda Patlattı

Cumhuriyet	Halk	
Partisi	(CHP)	

Eynesil	ilçe	başkanı	
Erhan	Cebeci,	Esnaf	
Odaları	Başkan	Yardım-
cısı	Durmuş	Cebeci	ve	
İbrahim	Cebeci,	Ziraat	
Türkiye	Kupası’nda	
2.turunda	deplasman-
da	karşılaştığı	TFF	2.	
lig	temsilcisi	Hes	İlaç	
Afyonspor’u	2-4	yene-
rek	adını	3.tura	yazdı-
ran	temsilcimiz	Amber	
Çay	Eynesil	Belediyes-
por,	İdmanını	ziyaret	

ederek,	futbolculara	tatlı	
İkramında	bulundular.	
Cebeci”	Eynesil’imi-

zin	gururu	Amber	Çay	
Eynesil	Belediyespor’u-
muzu	Esnaf	Odaları	
Başkan	Yardımcısı	
Durmuş	Cebeci	ve	İbra-
him	Cebeci	İle	İdmanda	
Ziyaret	Ettik,		Teknik	
heyeti	ve	oyuncuları	
başarılarından	dolayı	
kutladık.	İyi	bir	iş	çıkar-
dılar.	Yolları	her	zaman	
açık	olsun”	ifadelerini	
kullandı.

Tur Atlayan 
Takıma Tatlı İkramı

U19	Elit	Liginde	mü-
cadele	veren	Gire-
sunspor,	sezonun	

ilk	karşılaşmasında	Bursa’dan	
galibiyetle	dönmesini	bildi.
Bursaspor	Vakıfköy	Tesisleri	

1.Nolu	Çim	Sahada	oyna-
nan	müsabakayı	Gizem	Arık	
yönetirken	yardımcılıklarını	ise	

Kaan	Kızmaz,	Mehmet	Ser-
best	yaptılar.Mertcan	Tezcan	
ise	dördüncü	hakem	olarak	
görev	aldı.
Zevkli	ve	heyecanlı	geçen	

90	dakikada	7	gol	çıkarken	
Giresunspor,	ilk	müsabakasın-
da	sahadan	(4-3)	galibiyetle	
ayrıldı.

GiRESUNSPOR U19 GALiBiYETLE BASLADI

Antrenör	Aziz	Tekbaş	yöne-
timinde	Keşap	İlçe	Stadı’nda	
antrenman	yapan	kırmızı-ye-
şilliler	yeni	sezona	bileniyor.
Takımın	tecrü-

beli	futbolcuların-
dan	Temel	Gül,	
çok	büyük	bir	
heyecanla	2022-
2023	sezonunu	
beklediklerini	
söyledi.
Temel;	“Yeni	

sezonda	dilerim	
Keşap	Beledi-
yespor	hedefledi-
ği	yerlere	ulaşır.	
Bunu	başarmak	
için	biz	takım	
olarak	elimizden	

geleni	yapacağız.	Hocamız-
la	birlikte	başarılı	olmak	için	
bütün	mücadelemizi	sergi-
leyeceğiz.	Keşap	halkından	

destek	bekliyo-
ruz.	Desteklerini	
esirgemesinler”	
diye	konuştu.
Futbolda	gün-

lük	başarıların	
gelip	geçici	oldu-
ğunu	kaydeden	
Temel,	Keşap	
Belediyespor’un	
geçmiş	yıllarda	
başarılara	imza	
atmış	büyük	bir	
camia	olduğunu	
da	sözlerine	
ekledi.

TEMEL ‘YENi SEZONU HEYECANLA BEKLiYORUZ’
Süper amatör lig takımlarından Keşap Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu	hafta	Milli	maç	ne-
deniyle	maç	yapmayacak	
olan	temsilcimiz	Görele’nin	
Sultanları	Görele	Belediyes-
por,	9	Ekim’de	deplasmanda	
Üsküdar	Belediye	Spor	ile	
karşılaşacak	

Ligin	3.	Haftasında	Gö-
rele	13	Şubat	Kapalı	Spor	
Salonu’nda	karşılaştığı	
Ankara	temsilcisi	Yenima-
halle	Belediyespor’u	yene-
rek	moral	bulan	temsilcimiz	
Görele’nin	Sultanları	Görele	

Belediyespor,	9	Ekim’de	
deplasmanda	Üsküdar	
Belediye	Spor	ile	dep-
lasmanda	oynayacak.
3	haftada	2	galibiyet	

elde	eden	Parkenin	
sultanları,	galibiyet	hal-
kasına	bir	yenisini	daha	
eklemek	istiyor.

Şimdi Dinlenme Zamanı!

İstanbul	Aydın	Üniver-sitesi	Spor	Akademisi	
öğrencisi	Milli	Sporcu	Halil	
Aslanbaş	Samsun’da	yapılan	
Dünya	Üniversiteler	Combat	
Şampiyonası’nda	Dünya	
3.sü	olarak	bizleri	gurur-
landırdı.	40	ülkeden	2	binin	
üzerinde	sporcu	katıldığı	
ve	güreş,	wushu,	sambo,	
muay	thai,	boks	ve	karate	
olmak	üzere	6	branşı	içeren	
Dünya	Üniversiteler	Combat	
Kupası’na	katılan	Aslanbaş	
,önemli	bir	başarıya	imza	
atarak	yüzleri	güldürdü.
Başarılı	sporcu,	şampi-

yona	sonrası	yaptığı	açıkla-
mada,	üzerinde	emeği	olan	
herkese	teşekkür	ederken	
bundan	sonrası	için	kür-
sünün	en	üst	basamağına	
çıkmak	istediğini	ifade	etti.

Aslanbaş’ın Başarısı Yüzleri Güldürdü



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: 63 Ekim 2022 Pazartesi

 

 

 

CESUR YÜREK
İki hafta peş peşe 

deplasmanda oynayan 
Giresunspor, Karagümrük 
deplasmanından sonra milli 
takım maçları nedeniyle 
verilen aradan sonra yine 
deplasmanda Alanyaspor’a 
misafir oldu.  Oyunun 
başında rakibinin ayağına 
basan Sergio’nun kırmı-
zı kart görerek oyun dışı 
kalması nedeniyle 5.dakika-
dan itibaren takımını on kişi 
bıraktı. Uzatmalar haricinde 
86.dakika  on kişi mücadele 
edecek olan Giresunspor’u 
eksik bırakan  Sergio dü-
şünmeli. Futbolcu arkadaş-
lar pozisyon gereği de olsa 
dikkatli müdahale etmesi 
gerekir. 

On kişi mücadele eden 
Giresunspor’lu futbolcular, 
kalelerini savundukları gibi 
rakip alanda pozisyon ara-
yarak gol atmaya çalıştılar. 
İlk yarı daha dikkatli olsalar 
yakaladıkları pozisyonları 
gole çevirerek fark atabilir-
lerdi. Giresunspor’lu futbol-
cuların pas yaparak pozis-
yonlarnı boşa harcadılar. 
Alanyaspor’lu futbolcular, 
rakibinin hücumlarını faul 
yaparak durdurdular. Bazen 
de Giresunspor’lu futbol-
cular top kayıpları yaptılar. 
On kişi ile mücadele eden 
Giresunspor ilk yarı yaka-
ladığı gol pozisyonlarında 
faydalanamadılar. İlk yarıyı 
beraberlikle bitirdiler. Eksik 
oynamasına rağmen pozis-
yon arayan ve yakaladıkları 
pozisyonları değerlendire-
meyen taraf Giresunspor 
takımıydı.

İkinci yarı oyuna baş-
layan taraf Giresunspor 
takımıydı. Ancak oyuna 
hakim olan ve gol arayan 
taraf Alanyaspor takımıydı. 
Giresunspor’lu futbolcula-
rı yerinde müdahalesi ve 
Onurcan’ın başarılı kur-
tarışları Alnyaspor’a öne 
geçme imkanı vermediler. 
Giresunspor’lu futbolcuların 
yakaladığı pozisyonlara 
da Alanyaspor kalecisi ve 
defansı yerinde müdahale 

ile skoru değiştirecek gole 
fırsat vermediler. Yapılan 
değişiklikler Giresunspor 
takımını ateşledi. Gol 
aramak için baskı kuran 
Alanyaspor, Giresunspor 
kontratağında Borusayn’ı 
ceza alanı içinde düşürme-
leri hakemin penaltı kararı 
Giresunspor için avantaj 
oldu. Penaltıyı kullanan 
Görkem Giresunspor’u öne 
geçiren golü attı.

Alanyaspor ise mağlup 
durumdan kurtulmak için 
Giresunspor  alanında 
baskı urdu. Alanyaspor ata-
ğında Efgan karşı karşıya 
kaldığı pozisyonda  topun 
auta çıkması Giresunspor 
için şans, Alanyaspor için 
şansızlıktı. Giresunspor , 
Ramatullah, Hayrullah pas-
laşmasında , Alanyaspor 
kalecisi kurtararak farkın 
ikiye çıkmasını önledi.

Alanyaspor mağlup du-
rumdan kurtulması için sağ 
ve sol taraftan Giresunspor 
alanında baskı kurdu. Gire-
sunspor kalesinde yaşanan 
gol pozisyonlarını Onurcan 
olağanüstü kurtarışları ve 
defansın yerinde müdaha-
lesi ile önledi . Ancak, otuz 
metreden Alanyasporlu 
futbolcunun ligimizde ender 
görülen şutu Giresunspor 
kalesinde örümcek tabir 
edilen yere giderek be-
raberliğe ulaştılar. Alan-
yaspor’un beraberlikten 
sonra galip gelmek için 
baskısı Onurcan’ın kurta-
rışları ve defansın yerinde 
müdahalesi evine berabe-
likle dönmesini sağladı.

   İki haftadır deplasman-
larda penaltı golü ile öne 
geçen Giresunspor bera-
berlik sonucu evine döndü. 
Beşinci dakika da kırmızı 
kart görerek on kişi müca-
dele eden Giresunspor’lu  
futbolcular  uzatma dakika-
ları dahil gol pozisyonları 
yaratan ve son dakikalara 
kadar mücadelesini kaybet-
meyen CESUR YÜREKLİ  
çotanakları ayakta alkışla-
mak gerekir. 
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Nuri Bereket

Kazım Memiç
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Ali Okusal
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3 Puan Elimizden Kaçtı
1-1

Giresunspor, iki haftalık aranın ardından Alanya’da sahaya çıktı. Çotanaklar,63’de Görkem’in 
penaltıdan attığı golle öne geçti. Ev sahibi 80’de Balkovec ile skora denge getirdi. Giresunspor, 
Serginho’nun 4. dakikada gördüğü kırmızı kartla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Alanyaspor 9 

puanla 11. sırada yer alırken, Çotanaklar 8 puanla 12.sırada yer aldı

Giresunspor deplas-
manda karşılaştığı 
Alanyaspor ile 1-1 

berabere kaldı. Maçın üçüncü 
dakikasında Giresunsporlu 
Sergio kırmızı kart görerek 
takımını 10 kişi bıraktı. İlk 
yarısı golsüz sona eren maçın 
63. Dakikasında Borja Sainz’in 
düşürülmesiyle kazanılan 
penaltı atışında topun başına 
geçen Görkem Sağlam kaleciyi 
avlamayı başardı ve Çotanak-

lar deplasmanda 1-0 öne geçti. 
Ev sahibi, 80. Dakikada Bal-
kovec’in harika golüyle skora 
denge getirdi. Kalan dakikalar-
da Alanyaspor’un bulduğu net 
fırsatlar vardı ancak Onurcan 
ikinci gole izin vermedi ve mü-
cadele 1-1 sona erdi. 

MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Balkovec’in 

kullandığı serbest vuruşta içeriye 
gönderdiği top sekerek arka 
direğe yöneldi. Efecan Karaca, 

direk dibinde meşin yuvarlağı ka-
fayla ağlara gönderdi ancak VAR 
incelemesinin ardından ofsayt 
gerekçesiyle gol iptal edildi.

26. dakikada gelişen Gire-
sunspor atağında, savunma 
arkasına atılan topla sağ kanatta 
buluşan Bajic, içeriye girerek şu-
tunu çekti. Kaleci Runarsson bu 
pozisyonda gole izin vermedi.

37. dakikadaki Giresunspor 
atağında Bajic’in pasında topla 
buluşan Görkem Sağlam’ın vuru-
şu sonrası kaleci Runarsson topu 
güçlükle kurtardı.

42. dakikada Alanyaspor’un 
sağ kanattan Efecan Karaca 
ile kullandığı kornerde, ceza 
sahası içinde iyi yükselen Furkan 
Bayır’ın kafa vuruşu sonrası 
kaleci Onurcan Piri soluna uza-
narak topu çıkardı. Daha sonra 
Giresunspor defansı tehlikeyi 
uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 
bitti.

 51. dakikada Candeais’ın pa-
sında altı pasın içerisindeki Oğuz 
vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak 
üstten auta gitti. 

57. dakikada Murat’ın ceza 
sahasına gönderdiği topa Bajic 

kafayı vurdu, top az farkla dışarı 
çıktı. 

61. dakikada Doumbia hızla 
ceza sahasına girdi, kaleciyle 
karşı karşıya kalan bu oyuncu-
nun vuruşunda Onurcan başarı-
lıydı. 

62. dakikada Borja Sainz, 
ceza sahasının içerisinde Fatih’in 
müdahalesiyle yerde kaldı. 
Hakem penaltı noktasını göster-
di. Atışı kullanan Görkem topu 
ağlara gönderdi ve Giresunspor 
deplasmanda öne geçti.

 67. dakikada Leroy’un pasın-
da Efkan sağ çaprazdan kaleci 
ile karşı karşıya kaldı. Efkan net 
fırsatta topu kaleye gönderemedi. 

80. dakikada Balkovec yakla-
şık 30 metreden çok sert vurdu, 
top Onurcan’ın bakışları arasında 
ağlara gitti ve skora denge geldi.

 87. dakikada Oğuz’un orta-
sında Efkan’ın kafa vuruşunu 
kaleci Onurcan harika çıkardı. 
90. dakikada Efecan’ın pasında 
Efkan yine net bir fırsattan yarar-
lanamadı.

 90+3. Dakikada Efkan’ın 
pasında Ahmet Hassan vurdu, 
kaleci Onur yine başarılıydı. Maç 
1-1 sona erdi.

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu **, Süleyman Özay 
**, Mehmet Salih Mazlum ** 

CORENDON ALANYASPOR: Runarsson **, Fatih**, 
Furkan **, Balkovec **, Umut Güneş * (Dak. 46 Candeais **), 
Doumbia ** (Dak. 71 Eduardo **), Pereira ** (Dak. 60 Efkan 
*), Rassoul * (Dak. 33 Oğuz Aydın **), Efecan Karaca ***, 
Oussama Targhalline * (Dak. 46 Leroy **), Ahmed Hassan ** 

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan ***, Hayrullah Bila-
zer ***, Perez **, Ramon Arias **, Alper Uludağ **, Campuza-
no ** (Dak. 85 Senghor *), Murat Cem ** (Dak. 60 Mejia **), 
Görkem *** (Dak. 85 Oğulcan), Sergio, Borja Sainz *** (Dak. 
71 Rahmetullah *), Bajic * (Dak. 60 Kuwas *) 

SARI KARTLAR: Perez, Ramon Arias (Giresunspor), 
Fatih,Umut, Oussama, Leroy (Alanyaspor)

 KIRMIZI KARTLAR: Dak. 3 Sergio (Giresunspor) 
GOLLER: Dak. 63 (pen.) Görkem Sağlam (Giresunspor), 

Dak. 80 Balkovec (Alanyaspor) 


