
MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

Vivelka Güzellik Merkezi sahibi Mine Çakırmelikoğlu Kurt ile samimi bir röportaj gerçekleştirdik. 
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- AKRİLİK       - MARİN KONTRAPLAK ÇEŞİTLERİ

EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI
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(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

(Yazısı Sayfa 3’te)

SUYA 
BENZER ÖMÜR

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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EYT
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 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 
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(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

GİRESUN TİCARET 
ODASI’NIN 

KURULUŞU (1898)
Ayhan YÜKSEL

(Yazısı Sayfa 4’te)
Emür, “Hayvanları Koruma 

Günü; hayvanlara karşı sevgi 
ve merhamet duygularını 
uyandırmak, onları korumak 
ve haklarına saygı duyulma-
sını sağlamak için en güzel 
hazinedir.

Sosyal belediyecilik adına 
Keşap Belediyesi olarak 
hayvan haklarına karşı ol-
dukça duyarlı davranıyoruz. 
Temel amacımız hayvanları 
korumak, insanlara hayvan 
sevgisini ve dostluğunu his-
settirebilmek. 2’DE

Emür: Sorumlu nesiller lazım
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Hayvanlara destek istedi

İyi Parti İl Başkanı Abdülkadir Eroğ-
lu,toplantı sonrası genel bir değerlen-
dirme yaptı. 

Eroğlu, “Millet ittifakının Giresun İl 
Başkanları olarak ilimizin sorunları ve 
çözüm yollarını konuşmak için bir ara-
ya gelmiş bulunmaktayız. Daha önce 
çeşitli tarihlerde il başkanları olarak 
ortak basın açıklamalarımız olmuştu. 
Kasım 2020 tarihinde başlattığımız 
ortak ilk basın toplantımızda Güney 
Çevre Yolu konusunda bir açıklama 
yapmıştık. SAYFA 3’TE

Millet İttifakı İl Başkanları 
Güney Çevre Yolu İstedi

Giresun’da Millet İtifakı il başkanları bir araya gelerek önemli mesajlar verdi

Aytekin Şenlikoğlu’ndan Örnek Proje
HER AY 45-50 HAYVAN SAHiPLENDiRiLiYOR
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sokak hayvanlarına sahip 
çıkılmasını istedi.  Şenlikoğlu 4 Ekim Dünya hayvanlar gününü kutladı

Şenlikoğlu, “Sessiz dostlarımızın 
her durumda yaşama hakkı 

vardır. Onların can güvenliği, barınma 
ve beslenme ihtiyacı en büyük görev-
lerimizden bir tanesidir. 2’DE

Kahveye 
80 yıllık hatır…

SAYFA 3’TE

Hacı Miktad Camisi’nde 
kılınan cenaze töreni-
ne Giresun Belediye 

Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 
AKP Genel Başkan Yardımcısı 

Nurettin Canikli, Giresun Mil-
letvekili Kadir Aydın,Vali Enver 
Ünlü,Partilerin il başkanları  ile 
kalabalık bir vatandaş topluluğu 
katıldı..Cenazede Özdemir’in 

yakınlarının konuşmaları oldukça 
duygusal anların yaşanmasına 
neden olurken,Vali Ünlü ,Özde-
mir’in ölümünden büyük üzüntü 
duyduklarını söyledi. 3’TE

OZDEMiR’E SON VEDA
Giresun’un efsane bürokratlarından ve siyasetçilerinden Giresun 
eski Milletvekili Ergun Özdemir dün son yolculuğuna uğurlandı... Yeniden Refah 

Partisi Giresun İl 
Yöneticisi Fatih 

Çelebi,Batlama Vadisi’nin 
köylerinde ciddi su sorunu 
olduğunu ifade ederek”Ma-
alesef köyler için gelen KÖY-
DES ödenekleri ile şehirlere 
park yaptılar .Şimdi insanlar 
köylerde su 
içince karnı ağrı-
yor”dedi.

Geçen hafta 
sonu Batlama 
Osmaniye Kö-
yü’nde incele-
melerde bulun-
duklarını anlatan 
Çelebi”Köyün 
sakinlerinden 
İstanbul Batla-
malılar Dernek 
Yöneticisi sayın 
Şahin Turan 
ile dertleştik.

Kendisi köy şebekesinden 
su içen herkesin karnının 
ağrıdığını söyledi.Batlama 
Vadisi’nde 26 köy var.Çoğu 
köylerde yazın su sorunu 
oluyor.İnsanlar tankerlerle 
su bekliyor.Artık KÖYDES 
projesi yerine köyler için 
topyekün bir plan ve proje 

yapılmalı.Fatih Erbakan 
liderimiz iktidara geldiğinde 
bizler köylere ;bir ziraat mü-
hendisi,okul,sağlık ocağı,su 
,kepçe,greyder ve bir itfaiye 
aracını çok görmeyeceğiz.
Köylerini boşaltan bir ülke 
bir yere varamaz.İktidarın 
elinde her imkan var.Bizde 

yok.Batlama’daki 
köylerin su analiz 
raporlarının kamuo-
yuna açıklanmasını 
istiyoruz.Kimseyi 
suçlamıyoruz.Sade-
ce haber veriyoruz.
Bu insanlar köy 
şebekesinden su 
içinde niye karın-
ları ağrıyor.Bunu 
inceletsinler ve 
raporlarını bizlere 
ve kamuoyuna açık-
lasınlar..

SAYFA 3’TE

CELEBi’DEN KOYLERE SU CAGRISI



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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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                         İletişim: 0 542 314 35 34

İŞ İLANI

Emür: Sorumlu 
nesiller lazım

Öte yandan farkındalık 
oluşturmak için çeşitli 

etkinlikler düzenliyoruz. Yaz 
aylarında esnaf ile vatandaş-
larımıza mama ve su kapları 
dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 
Kış aylarında rahat uyuya-
bilmeleri ve barınmaları için 
kedi ile köpek kulübelerini 
ilçemizin muhtelif noktalarına 
yerleştirdik. Sokakta yaşayan 
patili dostlarımız ve kuşlar 
için yem ile mama dağıtımını 
sürekli devam ettiriyoruz. 
Belediyemizde kedi ve köpek 
mama talebi olan vatandaşla-
rımız için mama dağıtımları-
mız devam ediyor. Hayvanlar, 
evlerimizde ve sosyal hayatı-

mızın her noktasında bizimle 
yaşıyorlar. Patili dostlarımız 
huzurlu ve sağlıklı yaşamak 
için temel bir hakka sahipler. 
Her yıl 4 Ekim günü tüm dün-
yada Hayvan Hakları Günü 
olarak kutlanmaktadır.Bu 
vesilesiyle tüm canlılara karşı 
daha da sorumlu davranan 
nesillerin yetişmesini temenni 
ederim” dedi.

Başkan Muslihiddin 
Aydın’dan uyarı

Bem-Bir Sen Giresun İl 
Başkanı Muslihiddin 

Aydın, ikinci çeyreğin sonuna 
yaklaşıldığı bu dönemler-
de sendikaya bağlı üyeleri 
dinlemeye ve onlar için çözüm 
üretmeye devam ettiklerini 
kaydetti.

Ülke olarak çalışanların 
enflasyondan etkilendiğini 
ancak devlet tarafından alınan 
tedbirlerle bu oranın asgari 
seviyeye çekilmeye çalışıldı-
ğına değinen Aydın, yaptığı 
yazılı açıklamada, “Her ne 
kadar göz önünde olmasak da 
arka planda arkadaşlarımızı 
dinliyor, onların taleplerini not 
alıyoruz. Her bir üyemiz bizim 
için değerli ve kıymetlidir. Her 
bir arkadaşımızı önemsiyor, 
beklentilerini genel merkezi-
mize ulaştırıyoruz. Şunu net 
olarak ifade edebilirim ki alım 
gücünde şartların biraz azal-
dığını biliyoruz. Buna önlem 
olarak hem genel merkezimiz 
nezdinde hem de muhatapları-

mız nezdinde görüşmelerimizi 
sürdürüyor, 2023 için hazırlık-
larımızı yapıyoruz. Tüm bek-
lentilerin karşılığını bulabilmek 
için ortak akıl fikriyle hareket 
ediyoruz. Biz burada varsak, 
üyelerimizi temsil ediyoruz. 
Burada onların hak ve taleple-
rini takip etmekle mükellefiz.” 
diye konuştu.

Aydın son olarak Bem-Bir 
Sen olarak önümüzdeki hafta-
larda bazı programlar düzenle-
yeceklerini de sözlerine ekledi.

Yıldız: Hayvanlara 
Sahip Çıkalım

Giresun Hayvanları Koruma 
Derneği Başkanı Ali Rıza 
Yıldız ,Hayvanlar için vatan-
daşlardan destek istedi.

4 Ekim Dünya Hayvanları 
Koruma Günü dolayısıyla ya-
zılı bir açıklama yapan Yıldız, 
“Bir insanın ruhu ancak bir 
kedi bir köpek yada herhangi 
bir hayvanı sevdiğinde uyanır. 
Doğanın dengesini koruması 
noktasında patili dostlarımızın 
rolü çok büyüktür. Çocukla-
rımızı bu bilinçle yetiştirmek 
gerekiyor. Ebeveynler olarak 
çocuklarımıza ve çevremize 
her zaman örnek olmalıyız. 
Bir kediyi sevmek, bir köpeğin 
başını okşamak, bir güvercine 
yem vermek insanlığımızı 
pekiştirir. Ayrıca unutulmamalı-
dır ki hayvan sevgisi; insan-
daki paylaşma, merhamet ve 
yardımlaşma gibi duyguları 
geliştirir.

 5199 sayılı kanunun daha 
yaşanabilir, hayat bulunabi-
lecek güncelleme yapılması 

temennimizdir. Sokakta 
yaşayan can dostlarımızın 
refahı bu noktada daha iyi 
olacaktır. Sokaklarımızda 
kedi ve köpeklerimiz için su 
ve mama koymayı, kuşlar için 
ise ekmek kırıntıları bırakmayı 
unutmayalım.

İlimiz ve ilçemizde ihbarları 
değerlendirip. İlgili birimle-
re bilgi verip, ilçelerimizde 
bulunan barınaklar da sokak 
hayvanlarımızın bakım ve te-
davileri yapılıyor. Sahiplendir-
me işlemlerini takip ediyoruz.

Giresun Hayvanları Koruma 
Derneği olarak her ihbarda 
vatandaşlarımızın her zaman 
yanında olduk ve gece gündüz 
demeden derneğimiz yöne-
tim kurulu başta olmak üzere 
gönüllü olarak her zaman yan-
larında olmaya devam edece-
ğiz. Bu düşüncelerle 4 Ekim 
Hayvanları Koruma gününü 
kutluyor, doğayı paylaştığımız 
sevimli dostlarımız için güzel 
bir dünya diliyorum.’’dedi.

Giresun Belediye-
si olarak göreve 
geldiğimiz günden 

bugüne bakım ve rehabilitas-
yon merkezimizde can dostla-
rımıza sahip çıkmaya devam 
ediyor, yaralı veya yardıma 
muhtaç hayvanları barınağı-
mıza getirerek bakımlarını ve 
tedavilerini gerçekleştiriyoruz. 
Veteriner hekimlerimiz hayvan-
ların aşılanması, kısırlaştırıl-
ması gibi işlemleri de yürütü-
yor. 4,5 dönüm arazi üzerine 
kurulu barınağımız 150-200 
hayvanı barındırma kapasitesi-
ne sahip olurken, röntgen, kan 
sayım, biyokimya cihazları, 

hasta odaları, odalarda hava 
sterilizasyon cihazları gibi 
imkanlar bulunuyor. Barına-
ğımızca ayrıca aylık yaklaşık 
15-20 kedi, 30-35 de köpek 
sahiplendiriliyor.

Hayvanları sevmeli, kendi 
yerlerinde korumalı ve Dün-
ya’da birlikte yaşadığımızı 
unutmamalıyız. Çocuklarımızı 
da aynı bilinçle yetiştirmeliyiz. 
Bu özel gün vesilesiyle tüm 
canlılara karşı daha da sorum-
lu davranan nesillerin yetiş-
mesini temenni ediyor, 4 Ekim 
Dünya Hayvanları Koruma 
Günü’nü kutluyorum.” 

Haber: Osman Yılmaz

Aytekin Şenlikoğlu’ndan Örnek Proje
HER AY 45-50 HAYVAN SAHiPLENDiRiLiYOR
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sokak hayvanlarına sahip 
çıkılmasını istedi.  Şenlikoğlu 4 Ekim Dünya hayvanlar gününü kutladı

Akciğer kanseri ne-
deniyle kemoterapi ve 
radyoterapi tedavisi alan 
62 yaşındaki hastaya  
tedavi bitiminden 9 ay 
sonra, sağ böbreğinde 
9 santimetrelik büyük 
bir kanser tanısı kondu. 
Çok agresif karakterde 
olan kansere bağlı tümör 
trombüsü, sağ böbreğin 
toplar damarına, ora-
dan da kalbe giden ana 
toplar damara ilerlemişti. 
Karaciğerin toplardamarı 
hizasına kadar ilerleyen 
kanser hastanın kalbine 5 
santimetre kala tanı aldı.

Hastane  Üroloji Uzman-
ları Op. Dr. Burhan Özdemir,  
Op. Dr. Mehmet Karadayı ile 
Giresun Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nden Kalp Damar 
Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. 
İsmail Olgun Akkaya ve Ka-
raciğer Cerrahisi konusunda 
deneyimli olan Genel Cerrahi 
Uzmanı Öğr. Üyesi Op. Dr. Ali 
Muhtaroğlu tarafından multi-
disipliner bir yaklaşımla hasta 
değerlendirilerek ortak operas-

yona alındı.
Konuyla ilgili yapılan açık-

lama ile ameliyatın detayları 
kamuoyu ile paylaşıldı

Açıklamada”Yapılan ame-
liyatta hastanın kanserli sağ 
böbreği çıkarıldı. Toplardamar 
üzerini açmak için karaciğer 
tutunduğu yerlerden serbest-
lenerek havaya kaldırıldı. 
Ana toplardamardaki tümörün 
çıkarılması için vücudun alt 
tarafından kalbe kanı taşıyan 
ana toplardamar, tümörün 

altından ve diyafram kasının 
hemen altından kıskaçla tutu-
larak kan dolaşımı durduruldu. 
Kesi yapılacak alandan kana-
mayı engellemek için sağlam 
olan sol böbreğin toplardamarı 
tutularak böbreğin toplardamar 
akışı durduruldu. Hastanın 
kalbi çalışır durumda iken ka-
rın içi organların ve alt ektre-
mitelerin kan akımı 33 dakika 
boyunca durdurularak, tümör 
güvenli bir şekilde çıkarıldı. 
Damar duvarına invaze olan 

tümör için dama-
rın duvarından 
bir kısım doku 
da çıkarıldı. Ana 
toplardamar tamir 
edildikten sonra 
organların kan 
akımı başarıyla 
yeniden sağlandı.

Başhekimimiz 
Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Ekiz; ba-
şarılı operasyon 
sonrası şifa bulan 
hastamızı ziyaret 
ederek geçmiş 
olsun dileklerini 
iletip operasyonla-

rı gerçekleştiren doktorlarımızı 
ve sürece katkısı bulunan tüm 
ekibi tebrik etti.

Yoğun bakım ve servis 
takibinin ardından hastamız 
6. günde sağlığına kavuşarak 
taburcu edildi.

Başarılı operasyon sonrası 
şifa bulan hastamıza; Giresun 
Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet 
Hastanesi ailesi olarak sağlıklı 
bir hayat dileriz.”denildi. 

Haber: Osman Yılmaz

Akciğer Ve Böbrek Kanserini Nasıl Yendi?
Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi başarıdan başarıya koşuyor…Hastanede Önemli  bir ame-

liyata daha imza atıldı..Vena Cava Trombüslü böbrek tümörü olan hastaya başarılı bir operasyon yapıldı



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

34 Ekim 
2022 Salı www.giresungundem.com

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

 

SUYA BENZER ÖMÜR
İnsan kendi hayatında-

ki akışı takip etmekte 
zorlanır. Ve her vakti 

günü zamanı not almak, 
için zaman harcamaz, 
harcamış  olsaydı geriye 
dönük kendisini motive 
edecek bir hikayesi olabilir-
di.   Bunca zamanı yaşadık 
mı diye tereddüt etmiş 
olmazdı. 

Su gibi geçen bir ömrü. 
Belki çok mutlu Belki de 
çok mutsuz bir şekilde 
akışına kapılıp gidiverdik 
hep birlikte. Bir su Vadi-
sinin su kaynağının yanı 
başına otursanız oradan 
geçen suları takip etmekte 
Zorlanırsın serin Nezih 
keyifli bir akışla geçer gider 
bazen uçurum vadilerinden 
geçerken onların geçtiği o 
vadiler akılların geçeme-
yeceği kadar zor taşlara 
köklere ağaçlara takılır gi-
derler. Tam bu sırada insan 
hayatı da biraz benzerlik 
taşır doğum ölüm arasın-
daki bir ömür hikayesi. Bu 
hikayeler çocuktuk gençlik 
ergenlik yaşlılık. Olgunlaş-
ma gibi değerlendirecek 
olursak. Her zamanın Her 
vaktin ayrı güzelliklerini 
mutluluklarını ve hüzün-
lerini dertlerini kederlerini 
yaşamış olarak bir anlam 
taşıyıp taşımadığına karar 
verebiliriz aslında. Bazen 
de bütün her şeyi anlam-
sız kabul edip bir ömrün 
hep kötü anlamda ziyanda 
olduğunu düşünürüz ama 
unutmamak lazım ki Allah 
akıl  sermayemizle iyi bir 
hayat sürdürmemizi bize 
bırakmıştır. 

Yüce Allah ömür hika-
yemizdeki kuralları mut-
luluğumuz huzurumuz 
açısından belirlemiştir 
inanmak inanmamak O da 
bizim elimizdedir.  Elbette  
bizim elimizdeki imkanlarla 
günübirlik bir tas çorbamız-
la mutlu olmayı denemiş 
olsaydık. Bizden daha mut-
lu olan kimse olmaz. çünkü 
hep yukarılarda Tepelere 
uçmak istediğimiz için uçak 
bulamadık Tayyare bula-
madık. Gönül Uçmak İster 
fakat zamanı yakalaya-
madık O yüzden sular gibi 

geçti Bizim ömrümüz. 
Fark etmediğimiz gelip 

geçen zamanları geriye 
dönük hatırlayabileceğimiz 
Çok da iyi bir şey olmaz. 
Lakin günümüzü en iyi 
şekilde yaşamış olsaydık 
geriye dönük bütün hikaye-
lerimizin başlığı günümü-
zün hepsini değerlendirmiş 
olurdu. Elbette böyle bir 
derdimiz yok hep derdimiz 
bizim olmayanları takip 
etmek bizimle olmayanları 
eleştirmek bizimle yaşama-
yanları onlarla yaşamış gibi 
olmak kendi. 

Yanımızdaki değerleri 
fark etmemek. Belki gözü-
müzün dışarıda gördükle-
rinden daha kaliteli daha 
güzel çevre bizim  etrafı-
mızdadır. Değerlendirme 
fırsatı vermedik kendimize. 
Belki küçümsedik belki de 
Elimizin tersiyle iteledik 
gönüllerini kırdık gönüllerini 
almaktansa hep kırdık böy-
le dikenlik içerisinde sulara 
benzeyen bir hayat akıp 
gitti. Oysa günün aydınlığı 
bizim aydınlığımız gibi olup 
o günü en güzel şekilde en 
mükemmel şekilde hayat 
hikayenize yazmalıydık.

Yanımızda olanlarla 
zirveye tırmanmalıydık 
zirvedekilerle olmak bizim 
oraya çıkmamız için çok 
çalışmamız gerektiğini 
daha iyi şeyler yapmamız-
la mükellef olduğumuzu 
bilmekle birlikte kendi haya-
tımızı planlamak en doğru 
yol. Ne söylersen söyle 
ne yazarsan yaz yine aynı 
tencere aynı kepçe kapak 
delik kulpu yok kepçe dö-
ner durur seçenektir. Yoksa 
akar gider bir daha geri 
gelmez Ne çabuk geçmiş 
bizim ömrümüz elde bir şey 
kalmaz bizlerimizi yüzleri-
mizi dövsek Ah keşkekler 
desek bir şey çare etmez 
daha çok geç kalmadan 
sular gibi ömrümüz akıp 
giderken güzel şeylerle 
güzel düşüncelerle mutlu 
olmayı mutluluklar vermeyi 
huzurlar vermeyi işaret 
etmek olsun. 

Bütün meselemiz sular 
gibi akıp gitsin fakat huzur-
lu bir ömrümüz olsun.

Millet İttifakı İl Başkanları 
Güney Çevre Yolu İstedi

Giresun’da Millet İtifakı il başkanları bir araya gelerek önemli mesajlar verdi

Gerçekleştirilmiş 
olsaydı, ilimize güzel 
katkılar sağlayacak-

tı, açıklamamızın üzerinden 2 
yıl geçmesine rağmen en ufak 
gelişme dahi olmaması  bizleri ve 
Giresun halkını derinden üzmek-
tedir. Şu anda Ordu ilinin çevre 
yolu bitti ve Akdeniz’e bağlanmak 
üzereler. Bizde Piraziz’den girip 
de Keşap’tan çıkamadık bir tür-
lü.”dedi.Eroğlu şöyle konuştu

“İptal edilen proje ayağı için 2 
yıldır güzergâh değişikliği yapıl(a)

madı. Mahkeme süreci takip edil-
medi. Sonunda akıbeti meçhul bir 
proje olarak -her zaman olduğu 
gibi- AKP iktidarının tozlu rafla-
rında kaybolup gitti. Diğer büyük 
projeler ve yatırımlar gibi…

Bir ilin geleceğinin, kaderinin 
bir insanın iki dudağı arasında 
olması ne kadar acı verici bir 
durum. Bundan daha acı olan 
ise bu durumu kabullenen sessiz 
yığınlar. İktidar olup da mukte-
dir olamayanlar.. Değerli Basın 
mensubu arkadaşlarımız, Millet 

ittifakının İl Başkanları olarak 
sizin şahsınızda Giresun halkına 
söz veriyoruz. 2023 yılında iktidar 
olduğumuzda yapacak olduğu-
muz ilk projelerden biri Güney 
Çevre yolu ve kuzey -güney aksı 
olacaktır. Ekonomik ve sosyal 
anlamda Giresun’umuzu şaha 
kaldıracak bu projelere sahip 
çıkacağız ve gerçekleştirilmesi 
için her türlü çaba ve gayreti 
göstereceğiz.

2010 yılından Kasım 2020 
yılına kadar ancak kâğıt üze-

rinde ilerletebilen bu projenin, 
biz kâğıt üzerinde kalmasına 
müsaade etmeyeceğiz. Tirebo-
lu-Torul, Çanakçı, Dereli yolu 
gibi, Eğribel tüneli, Gümüşha-
ne-Tirebolu Demiryolu projesi 
gibi sürüncemede kalan proje-
ler olmasına izin vermeyeceğiz. 
Giresun’un menfaatleri neyi 
gerektiriyorsa o yönde gayret 
sarf edeceğiz. Birilerinin değil 
Giresun halkının hizmetkarı 
olacağız.”

Haber: Hakan Çelebi

Halk arasında söylenen 
“Bir acı kahvenin bile kırk 

yıl hatırı var.” Sözünü Ordu’nun 
Altınordu belediyesi, yöresel 
ürünlerle daha da lezzetlendi-
rerek, adeta “80 yıl 
hatırdan çıkarılma-
yacak” hale getirdi.

Türk kahvesine 
başta fındık olmak 
üzere dağ çileği ve 
siyah üzümü Or-
du’ya özgür aroma 
ve doğallıkla ilave 
ederek Türk kah-

vesini çok daha beğenilir hale 
getiren araştırmalarla oluşturu-
lan 100’er gramlık paketler tak 
ve damak zevki sahibi olanlar 
tarafından aranır hale geldi.

Altınordu 
Belediye Başkanı 
Aşkın Tören, 
kendine has 
tatlar ile her 
yudumda Türk 
kahvesi ile bir-
likte Ordu’ya ait 
yöresel lezzetleri 
sunan karışı-

mın çok büyük ilgi gördüğünü 
belirterek, “Yaptığımız araştır-
malar ve çalışmalar sonucunda 
yöresel ürünlerimizi Dünya’ca 
bilinen Türk kahvesi ile birleşti-
rerek daha da unutulmaz hale 
getirdik. Fındık, dağ çileği ve 
üzüm aromalı Türk kahvesine 
olan talebin artacağına inanıyo-
ruz.” dedi.

Aşkın Tören, farklı yöresel 
ürünlerin tanıtımını yaparak, 
üretim ve tüketimini da arttırmak 
için çalışmalar yaptıklarını da 
sözlerine ekledi.

Kahveye 80 yıllık hatır…
Ordu-Altınordu Belediyesi Türk Kahvesi’ni Fındık, dağ çileği ve üzüm ile aromalandırdı

OZDEMiR’E SON VEDA
Giresun’un efsane bürokratlarından ve siyasetçilerinden Giresun 
eski Milletvekili Ergun Özdemir dün son yolculuğuna uğurlandı...
AK Parti Giresun Milletvekili 

Kadir Aydın,Özdemir’in vefatı-
nın herkese bir mesaj olduğunu ifade 
ederek”Bu dünyada hiçbirimiz kalıcı 
değiliz.Merhum Özdemir ömrünü çok 
faydalı işlerle geçirdi.Mekanı cennet 
olsun.Bizler de Özdemir gibi hizmet 
etmeye çalışıyoruz”dedi.Belediye 
Başkanı Şenlikoğlu da Özdemir’in 
vefatından duyduğu üzüntüyü dile 
getirirken,daha sonra kürsüye gelen 
Canikli,Özdemir’in vefatından üzüntü 
duyduklarını belirterek başsağlığı ve 
sabır diledi.Daha sonra cenaze nama-
zı kılındı ve özdemir son yolculuğuna 
uğurlandı.

Haber: Hakan Çelebi

CELEBi’DEN KOYLERE SU CAGRISI
Fransa gibi ülkeler tüm 

köyleri ilçe ve beledi-
ye yapıp köy-şehir ayrımını 
bitirdi ve göçü durdurdu.
Biz iktidara gelince köylere 
yatırım seferberliği yapıp 
göçü tersine çevireceğiz.
Merhum Erbakan hocamızın 
köylerini terk eden ülkeler 
siyonizme köle olur diyordu.
Acilen bu sorunu çözmeliyiz.
İktidar köylerde tarım ve 
hayvancılığı hızlandıracak 

projeler üretemedi.Köyde 
su olmazsa,ısınma sorunu 
varsa,fabrikalar yoksa halk 
göçmeyip de ne yapsın.
Üretim seferberliği köylerden 
başlamalıdır.Köy okulları 
açılmalıdır.Köylere fabrikalar 
açılırsa şehirlerde bu kadar 
insan yığılmaz.Artık gıda 
tüm dünyada altın ola-
cak.100 yıl sonra dünyada 
susuzluk tehlikesi var.Fakat 
Türkiye hala bilimsel tarıma 

geçemedi.Kaç köyde son 
teknoloji makinalarla bilimsel 
tarım yapılıyor.700 yıl önce-
sinden kalma alışkanlıklarla 
tarım devam ederse göç 
biter mi?”diye sordu

Çelebi, “Yeniden Refah 
Partimize ilgi çığ gibi.YSK 
Kayıtlarına göre son ay en 
fazla üye kazanan parti 
olduk.Halk bizim iktidarımızı 
bekliyor”dedi.

Haber: Mustafa Cici

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                         İletişim: 0 542 314 35 34

İŞ İLANI

Emür: Sorumlu 
nesiller lazım

Öte yandan farkındalık 
oluşturmak için çeşitli 

etkinlikler düzenliyoruz. Yaz 
aylarında esnaf ile vatandaş-
larımıza mama ve su kapları 
dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 
Kış aylarında rahat uyuya-
bilmeleri ve barınmaları için 
kedi ile köpek kulübelerini 
ilçemizin muhtelif noktalarına 
yerleştirdik. Sokakta yaşayan 
patili dostlarımız ve kuşlar 
için yem ile mama dağıtımını 
sürekli devam ettiriyoruz. 
Belediyemizde kedi ve köpek 
mama talebi olan vatandaşla-
rımız için mama dağıtımları-
mız devam ediyor. Hayvanlar, 
evlerimizde ve sosyal hayatı-

mızın her noktasında bizimle 
yaşıyorlar. Patili dostlarımız 
huzurlu ve sağlıklı yaşamak 
için temel bir hakka sahipler. 
Her yıl 4 Ekim günü tüm dün-
yada Hayvan Hakları Günü 
olarak kutlanmaktadır.Bu 
vesilesiyle tüm canlılara karşı 
daha da sorumlu davranan 
nesillerin yetişmesini temenni 
ederim” dedi.

Başkan Muslihiddin 
Aydın’dan uyarı

Bem-Bir Sen Giresun İl 
Başkanı Muslihiddin 

Aydın, ikinci çeyreğin sonuna 
yaklaşıldığı bu dönemler-
de sendikaya bağlı üyeleri 
dinlemeye ve onlar için çözüm 
üretmeye devam ettiklerini 
kaydetti.

Ülke olarak çalışanların 
enflasyondan etkilendiğini 
ancak devlet tarafından alınan 
tedbirlerle bu oranın asgari 
seviyeye çekilmeye çalışıldı-
ğına değinen Aydın, yaptığı 
yazılı açıklamada, “Her ne 
kadar göz önünde olmasak da 
arka planda arkadaşlarımızı 
dinliyor, onların taleplerini not 
alıyoruz. Her bir üyemiz bizim 
için değerli ve kıymetlidir. Her 
bir arkadaşımızı önemsiyor, 
beklentilerini genel merkezi-
mize ulaştırıyoruz. Şunu net 
olarak ifade edebilirim ki alım 
gücünde şartların biraz azal-
dığını biliyoruz. Buna önlem 
olarak hem genel merkezimiz 
nezdinde hem de muhatapları-

mız nezdinde görüşmelerimizi 
sürdürüyor, 2023 için hazırlık-
larımızı yapıyoruz. Tüm bek-
lentilerin karşılığını bulabilmek 
için ortak akıl fikriyle hareket 
ediyoruz. Biz burada varsak, 
üyelerimizi temsil ediyoruz. 
Burada onların hak ve taleple-
rini takip etmekle mükellefiz.” 
diye konuştu.

Aydın son olarak Bem-Bir 
Sen olarak önümüzdeki hafta-
larda bazı programlar düzenle-
yeceklerini de sözlerine ekledi.

Yıldız: Hayvanlara 
Sahip Çıkalım

Giresun Hayvanları Koruma 
Derneği Başkanı Ali Rıza 
Yıldız ,Hayvanlar için vatan-
daşlardan destek istedi.

4 Ekim Dünya Hayvanları 
Koruma Günü dolayısıyla ya-
zılı bir açıklama yapan Yıldız, 
“Bir insanın ruhu ancak bir 
kedi bir köpek yada herhangi 
bir hayvanı sevdiğinde uyanır. 
Doğanın dengesini koruması 
noktasında patili dostlarımızın 
rolü çok büyüktür. Çocukla-
rımızı bu bilinçle yetiştirmek 
gerekiyor. Ebeveynler olarak 
çocuklarımıza ve çevremize 
her zaman örnek olmalıyız. 
Bir kediyi sevmek, bir köpeğin 
başını okşamak, bir güvercine 
yem vermek insanlığımızı 
pekiştirir. Ayrıca unutulmamalı-
dır ki hayvan sevgisi; insan-
daki paylaşma, merhamet ve 
yardımlaşma gibi duyguları 
geliştirir.

 5199 sayılı kanunun daha 
yaşanabilir, hayat bulunabi-
lecek güncelleme yapılması 

temennimizdir. Sokakta 
yaşayan can dostlarımızın 
refahı bu noktada daha iyi 
olacaktır. Sokaklarımızda 
kedi ve köpeklerimiz için su 
ve mama koymayı, kuşlar için 
ise ekmek kırıntıları bırakmayı 
unutmayalım.

İlimiz ve ilçemizde ihbarları 
değerlendirip. İlgili birimle-
re bilgi verip, ilçelerimizde 
bulunan barınaklar da sokak 
hayvanlarımızın bakım ve te-
davileri yapılıyor. Sahiplendir-
me işlemlerini takip ediyoruz.

Giresun Hayvanları Koruma 
Derneği olarak her ihbarda 
vatandaşlarımızın her zaman 
yanında olduk ve gece gündüz 
demeden derneğimiz yöne-
tim kurulu başta olmak üzere 
gönüllü olarak her zaman yan-
larında olmaya devam edece-
ğiz. Bu düşüncelerle 4 Ekim 
Hayvanları Koruma gününü 
kutluyor, doğayı paylaştığımız 
sevimli dostlarımız için güzel 
bir dünya diliyorum.’’dedi.

Giresun Belediye-
si olarak göreve 
geldiğimiz günden 

bugüne bakım ve rehabilitas-
yon merkezimizde can dostla-
rımıza sahip çıkmaya devam 
ediyor, yaralı veya yardıma 
muhtaç hayvanları barınağı-
mıza getirerek bakımlarını ve 
tedavilerini gerçekleştiriyoruz. 
Veteriner hekimlerimiz hayvan-
ların aşılanması, kısırlaştırıl-
ması gibi işlemleri de yürütü-
yor. 4,5 dönüm arazi üzerine 
kurulu barınağımız 150-200 
hayvanı barındırma kapasitesi-
ne sahip olurken, röntgen, kan 
sayım, biyokimya cihazları, 

hasta odaları, odalarda hava 
sterilizasyon cihazları gibi 
imkanlar bulunuyor. Barına-
ğımızca ayrıca aylık yaklaşık 
15-20 kedi, 30-35 de köpek 
sahiplendiriliyor.

Hayvanları sevmeli, kendi 
yerlerinde korumalı ve Dün-
ya’da birlikte yaşadığımızı 
unutmamalıyız. Çocuklarımızı 
da aynı bilinçle yetiştirmeliyiz. 
Bu özel gün vesilesiyle tüm 
canlılara karşı daha da sorum-
lu davranan nesillerin yetiş-
mesini temenni ediyor, 4 Ekim 
Dünya Hayvanları Koruma 
Günü’nü kutluyorum.” 

Haber: Osman Yılmaz

Aytekin Şenlikoğlu’ndan Örnek Proje
HER AY 45-50 HAYVAN SAHiPLENDiRiLiYOR
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sokak hayvanlarına sahip 
çıkılmasını istedi.  Şenlikoğlu 4 Ekim Dünya hayvanlar gününü kutladı

Akciğer kanseri ne-
deniyle kemoterapi ve 
radyoterapi tedavisi alan 
62 yaşındaki hastaya  
tedavi bitiminden 9 ay 
sonra, sağ böbreğinde 
9 santimetrelik büyük 
bir kanser tanısı kondu. 
Çok agresif karakterde 
olan kansere bağlı tümör 
trombüsü, sağ böbreğin 
toplar damarına, ora-
dan da kalbe giden ana 
toplar damara ilerlemişti. 
Karaciğerin toplardamarı 
hizasına kadar ilerleyen 
kanser hastanın kalbine 5 
santimetre kala tanı aldı.

Hastane  Üroloji Uzman-
ları Op. Dr. Burhan Özdemir,  
Op. Dr. Mehmet Karadayı ile 
Giresun Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nden Kalp Damar 
Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. 
İsmail Olgun Akkaya ve Ka-
raciğer Cerrahisi konusunda 
deneyimli olan Genel Cerrahi 
Uzmanı Öğr. Üyesi Op. Dr. Ali 
Muhtaroğlu tarafından multi-
disipliner bir yaklaşımla hasta 
değerlendirilerek ortak operas-

yona alındı.
Konuyla ilgili yapılan açık-

lama ile ameliyatın detayları 
kamuoyu ile paylaşıldı

Açıklamada”Yapılan ame-
liyatta hastanın kanserli sağ 
böbreği çıkarıldı. Toplardamar 
üzerini açmak için karaciğer 
tutunduğu yerlerden serbest-
lenerek havaya kaldırıldı. 
Ana toplardamardaki tümörün 
çıkarılması için vücudun alt 
tarafından kalbe kanı taşıyan 
ana toplardamar, tümörün 

altından ve diyafram kasının 
hemen altından kıskaçla tutu-
larak kan dolaşımı durduruldu. 
Kesi yapılacak alandan kana-
mayı engellemek için sağlam 
olan sol böbreğin toplardamarı 
tutularak böbreğin toplardamar 
akışı durduruldu. Hastanın 
kalbi çalışır durumda iken ka-
rın içi organların ve alt ektre-
mitelerin kan akımı 33 dakika 
boyunca durdurularak, tümör 
güvenli bir şekilde çıkarıldı. 
Damar duvarına invaze olan 

tümör için dama-
rın duvarından 
bir kısım doku 
da çıkarıldı. Ana 
toplardamar tamir 
edildikten sonra 
organların kan 
akımı başarıyla 
yeniden sağlandı.

Başhekimimiz 
Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Ekiz; ba-
şarılı operasyon 
sonrası şifa bulan 
hastamızı ziyaret 
ederek geçmiş 
olsun dileklerini 
iletip operasyonla-

rı gerçekleştiren doktorlarımızı 
ve sürece katkısı bulunan tüm 
ekibi tebrik etti.

Yoğun bakım ve servis 
takibinin ardından hastamız 
6. günde sağlığına kavuşarak 
taburcu edildi.

Başarılı operasyon sonrası 
şifa bulan hastamıza; Giresun 
Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet 
Hastanesi ailesi olarak sağlıklı 
bir hayat dileriz.”denildi. 

Haber: Osman Yılmaz

Akciğer Ve Böbrek Kanserini Nasıl Yendi?
Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi başarıdan başarıya koşuyor…Hastanede Önemli  bir ame-

liyata daha imza atıldı..Vena Cava Trombüslü böbrek tümörü olan hastaya başarılı bir operasyon yapıldı



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

44 Ekim
2022 Salı www.giresungundem.com

Canhıraş bir şekilde; 
Fındık toplama ve kurutma 

işleri bitiriliyordu...
Ve hiç zaman geçirmeden 

kış hazırlıklarına geçiliyor-
du... 

Kış hazırlıkları bir an önce 
yapılmak zorundaydı; 

Çünkü Karadeniz’de kış 
mevsiminin ne zaman gele-
ceği çoğu kez bilinmiyor ve 
tahmin edilemiyordu!... 

Üstelik tarlada sapları sa-
rarmış mısır tarlasının biçilip 
hasadının toplanması onu 
bekliyordu... 

Daha ‘imece’ yapıp mısır 
tarlasına girilecek; 

Körelmiş ‘Oraklarla’ kosko-
caman bir tarlası biçilecek... 

Ardından ‘Darı Soyma’ 

imecesi olacak...
Talaşından çıkarılan mısı-

rın birazıyla ‘fırın darısı unu’ 
yapılacak... 

Birazı da ‘çorbalık yarma’ 
için ayrılacak... 

Fırının tavı soğumadan; 
Kışın tadına doyum olma-

yan ‘fırın fasulyesi’ fırınlanır-
dı... 

Arada-sırada ‘hoşafı’ yapıl-
mak istenen; 

Armut, elmalarda dilinip 
‘fırınlanıp’ aradan çıkarılırdı... 

Kışın hep ‘kuru’ yenilecek 
hali yok ya; 

Bağda-bahçede yetiştirilen 
meyveleri ziyan etmezler...

Bir-şekilde onları da ‘reçel 
ve tatlıya’ dönüştürürlerdi... 

Örneğin; 
Armut ve elmadan 

pekmez kaynatırlardı...
İncirden, Duttan reçel 

ve bal yaparlardı... 
Töngel’den ve üzüm-

den ‘sirke’ kurarlardı... 
Yine tarla ürünlerin-

den; 
Potuna denilen büyük 

ağaç kaplara fasulye 
turşusu kurulurdu.. 

Ve fasulye turşusunun 
aralarına da ‘bostanlar’ koyu-
lurdu... 

Soğanlar ‘saç örgüsü’ dizin 
şeklinde örülürdü...

Sarımsaklar sapından 
bağlanırdı...

Kırmızı acı-pabuç biberler 
bir ipliğe dizildikten sonra 
ya Serenti’ye ya da -çürü-
meyeceği- bir ‘çatının altına’ 
asılırdı... 

Bak ‘serenti’ dedim de 
aklıma geldi; 

Serenti’de saklanan 
ürünlerin en başında birde 
-kapıda beslenen- hayvan-
lardan elde edilen ürünlerin 
saklanması akla geliyordu... 

Örneğin; 
Peynir ve Çökeleklerde 

genellikle ‘Serenti’ denilen 

yerde saklanıp muhafaza 
edilirdi... 

Ve aynı zamanda gündelik 
taze yumurtalarda... 

Hatta ve hatta ‘et kavurma-
sı’ da genellikle ‘Serenti’ de 
saklanırdı... 

Peki, başka ne yapılırdı 
‘kış hazırlıkları’ için? 

Kışın ‘sobada’ ve ‘ocakta’ 
yanacak odunlar erkenden 
hazırlanırdı... 

Ve ‘hazırlanan’ odunlar; 
Ya, kendi 

bağından-bahçe-
sinden veya kendi 
ormanlarından 
olurdu... 

Ya da -para-
sı olan- Orman 
İşletmenin sattığı 
ster-ster odunlar-
dan satın alırdı... 

Özetlersek; 

Eskiden yöremizde 
‘kış hazırlıkları’ yapanlar 
birbiriyle canhıraş bir 
şekilde adeta yarışırdı... 

Sonbahar mevsiminde 
hangi köye uğrarsan-uğ-
ra; 

Tarladan-Bahçeye, 
Harmandan-Ormana 
koşardı,,, 

Ve bu koşuşturanları 
görünce insanın gözü kara-
rırdı... 

Kim bilir; 
Belki de böyle koşuştur-

maktan büyük zevk alırlardı! 
Ve şimdi bütün bunları gü-

nümüzle mukayese edecek 
olursak; 

Tüketim ‘yok’ denecek 
kadar az, üretim çok.... 

Şehir yerleşkelerinde 
olduğu gibi ‘ev kirası’ fi lan da 

yok... 
Odanın ortasında ‘Soba’ 

gümbür gümbür yandığı için; 
‘Doğalgaz faturaları yük-

sek gelir’ diye bir endişesi de 
yok... 

Su bedava... 
Temiz hava bedava... 
Kışın kar üzerinde kayak 

yapmak bedava... 
Orhan Veli’nin ifadesiyle 

söylersek; 
Meğer bir zamanlar yöre-

miz insanı bedava yaşıyor-
muş bedava!... 

Sizce de öyle değil mi 
Allah aşkına? 

Ne dersiniz; 
Durup-dururken anılarınızı 

mı depreştirdim? 
Yoksa, azda olsa anılarını-

zı mı tazeledim? 
Buyurun; 

Şimdi söz sırası 
sizin... 

Unuttuklarım 
varsa; 

Onları da siz 
ekleyiverin... 

NOT; 
Görseldeki 

fotoğraf sosyal 
medya ortamın-
dan alınmıştır...

ESKİDEN BU YÖRELERDE 
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Türkiye’de ilk oda 
çıkarılan nizamna-
melere dayanılarak 

1879’da Tarsus’ta Ticaret ve 
Sanayi Odası adıyla kurul-
du. Bunu 1882’de İstanbul, 
1885’te İzmir, 1886’da Antal-
ya ve İçel, 1887’de İnebolu 
takip etti. Birçok yerde Tica-
ret ve Ziraat Odası kurma 
girişimlerine rastlanmasına 
rağmen hemen her kazada 
kurulamadığı bilinmektedir. 
Tirebolu ve Görele’de Ticaret 
ve Ziraat Odası 1309 (1892) 
yılında kurulmuş olmasına 
rağmen iktisadî hayatın 
ve ticaretin daha da canlı 
olduğu Giresun’da “Ticaret 
ve Ziraat Odası” hemen 

kurulamadı. Nitekim Gire-
sun Ticaret Odası, kuruluş 
tarihini 1314 (1898) olarak 
vermektedir. Ancak kuruluş 
yılına rast gelen 1898 yılına 
ait Trabzon Salnamesi’nde 
Giresun Ticaret Odasına ait 
bir kayıt görülemiyor. Ticaret 
Odası bunu koleksiyonunda 
bulunan “Oda’nın ismini ve 
tarihi tesisini taşıyan levha-
sıyla resmî mühüre” dayan-
dırıyor; Ticaret ve Ziraat 
Odası’nın ilk reisi olarak 
Hacıaliağazâde Mehmed Ali 
Efendi (ö. 1929) gösterilip 
yerine kardeşi Kâşif Efen-
di’nin geçtiği ifade ediliyor. 
Bu bilgiler kesin olarak değil 
de “en kuvvetli malûmat” 

olarak veriliyor. Ancak, 
“Giresun kazâsı eşrafından 
ve tüccâr-ı mutebarandan” 
olarak tanımlanan Ha-
cıaliağazâde Mehmed Ali 
Efendi’nin rütbe-i sâlise ile 
taltifi  talebi Ticaret Odası’nın 
kuruluşunda gösterdiği 
hizmet ve yardımlarından 
dolayı olmalıdır (31 Ağustos 
1315/12 Eylül 1899). Tica-
ret Odası’nın kuruluşundan 
dört yıl sonra 1902 tarihli 
Trabzon Salnamesi’nde ise 
Ticaret ve Ziraat Odası reisi 
olarak Veledyan Asador 
Ağa’nın ismi, Hacıalizâde 
Mehmed Ali Efendi’nin ismi 
1904’te yayınlanan Trabzon 
Salnâmesi’nde zikrediliyor. 
Mehmed Ali Efendi’nin kar-
deşi Hacıaliağazâde Kâşif Ali 
Efendi’nin ismine Salname 
kayıtlarında rastlanmıyor. 
Ancak, 1915’te Fransızca 
basılan Ticaret Salnâmesi’n-
de Ticaret ve Sanayi Odası 
reisi olarak zikrediliyor. Bu 
bilgiler Ticaret Odası’nın 
kuruluşundaki etken isimlerin 
Hacıaliağazâde Mehmed Ali 
Efendi ve kardeşi Kâşif Ali 
Efendi’nin Ticaret Odası reis-

liğine geçtiğine işaret ediyor. 
Giresun Ticaret Odası 

kurucularından ve reislerin-
den Hacıalizâde Mehmed Ali 
Efendi

Kuruluştaki bu gecikmenin 
sebebinin Giresun’daki tica-
ret erbabının ilgisizliğinden 
kaynaklandığı söylenebilir. 
Ticarî hayata bir canlılık 
getireceğine inanmamış 
tüccarların meydana getirdiği 
bu birliğin iyi neticeler alması 
beklenemezdi. Oda, vilayette 
ve komşu kazalarda kurulun-
ca bu defa büyük bir hevesle 
kurulmuş, fakat kendisinden 

beklenen ticarî potansiyelin 
artması ve tüccarlar ara-
sında güvenin arttırılması 
ve diğer konularda üzerine 
düşeni/bekleneni yapama-
mıştır. 

Komşu kazalara göre geç 
de olsa kuruluş prosedürünü 
tamamlayan Giresun Tica-
ret Odası’nın daha sonraki 
tarihlerde nasıl bir faaliyet 
gösterdiği hakkında ayrıntılı 
bilgilere sahip değiliz. Ancak, 
1914 yılına ait bir belgeden 
Oda’nın istenilen faaliyetleri 
lâyıkıyla yapmadığı/şikâyet 
konusu olduğu ileri sürüle-

bilir. Şikâyet konusu olan 
Oda’nın Trabzon Vilayeti 
Mülkiye müfettişleri tara-
fından yapılan teftişlerinde 
ticarî hayatta önemli bir rol 
oynamadığı tespit edilmiştir. 
Hazırlanan rapora göre 1327 
(1911) yılı başından itibaren 
Oda’nın kayıtlarının düzgün 
tutulmadığı, hesaplarda 
usulsüzlük görüldüğü, Tica-
ret Odası yönetiminin Oda 
ile ilgilenmediği şikâyetler 
arasındadır. Oda’nın yöne-
timi reis ve kâtibin elinde 
kalmıştır. Odanın kuruluş 
amacına uygun olmayan 
bu durumun tespiti üzerine 
Dâhiliye Nezâreti, Oda’nın 
ya lâyıkıyla çalıştırılması, ya 
da yeniden düzenlenmesini 
istemiştir (27 Mart 1330/9 
Nisan 1914). Elbet Oda’nın 
atâleti, daha önceki yıllarda 
hiçbir faaliyette bulunmadığı 
anlamına gelmemelidir. En 
azından Ticaret Odası’nın 
şehirde bulunan tüccarları 
zaman zaman bir araya 
getirme işlevini gördüğü ve 
merkezle Giresun’un ticarî 
iletişiminde rol aldığı muhak-
kaktır.

GİRESUN TİCARET
ODASI’NIN KURULUŞU (1898)
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Tarihi Taşhan’ın restorasyonunda sona gelindi
Şebinkarahisar ilçe-

sinde 17. yüzyılda 
inşa edilen Taşhan, 

restorasyonun ardın-
dan zanaatkarlara ev 

sahipliği yapacak.  
Taşhan’da Şebin-

karahisarlı dünyaca 
ünlü fotoğraf sa-

natçısı Ara Güler’in 
fotoğrafları da sergi-

lenecek

GİRESUN (AA) - MAHMUT 
AHMET YELES - Giresun’un 
Şebinkarahisar ilçesinde geçmişte 
ticaret merkezi ve cezaevi olarak 
kullanılan tarihi Taşhan’ın restoras-
yonu devam ediyor.

İlçe merkezindeki Fatih Mahal-
lesi’nde yer alan Taşhan’ın restore 
edilmesi için Vakıfl ar Genel Mü-
dürlüğünce 2018 yılında başlatılan 
çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Şebinkarahisar Belediyesince 
yürütülen çalışmalar kapsamda 
6 oda ve 13 dükkanın yer aldığı 
Taşhan’da ilçeye özgü yöresel 
el sanatları sergilenecek. Ayrıca 

Şebinkarahisarlı dünyaca ünlü 
fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in bazı 
fotoğrafl arının da tarihi yapıda 
sergilenmesi planlanıyor.

Şebinkarahisar Belediye Başka-
nı Ömer Şentürk, AA muhabirine, 
Taşhan’ın 17. yüzyılda Şebinka-
rahisar sipahi reisi Taban Ahmet 
Ağa tarafından yaptırılan bir eser 
olduğunu söyledi.

Taşhan’ın 1915 yılına kadar 
Osmanlı döneminde ticaret mer-
kezi, 1939 yılına kadar da cezaevi 
olarak kullanıldığını belirten Şen-
türk, yine Osmanlı döneminde İç 
Anadolu’ya giden ticari kervanların 

uğrak noktası olduğunu dile getirdi.
“Yaklaşık 1 ay içerisinde 

çalışmalar bitirilecek”
Şentürk, Osmanlı mimarisinin 

örneklerinden olan Taşhan’ın 
turizm açısından Şebinkarahisar’a 
katkı sağlayacağının altını çizerek, 
“Şebinkarahisar, tarihi çok eskilere 
dayanan bir ilçe. Yaklaşık 1 ay içe-
risinde çalışmalar bitirilecek.” dedi.

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in 
Şebinkarahisar’ın bir değeri oldu-
ğuna dikkati çeken Şentürk, şunları 
kaydetti:

“Burada eserlerinin sergilen-
mesi bizim için oldukça önemli. 

Ara Güler vefat etmeden önce gün 
yüzüne çıkmamış fotoğrafl arının 
bir kısmının Şebinkarahisar’da ser-
gilenmesi konusunda söz vermişti. 
Biz de belediye olarak şu an için 
20 fotoğrafın burada sergilenmesi-
ni sağlayacağız. Dünyaya mal ol-
muş bir sanatçı, bunun da turizme 
önemli katkısı olacaktır.”

Şentürk, Tamzara dokuması, 
ahşap işçiliği gibi ilçenin öne çıkan 
el sanatları ile yöresel ürünlerin 
Taşhan’da yerli ve yabancı turistle-
rin beğenisine sunulacağını ifade 
etti.

Şebinkarahisar’ın tarihi İpek 

Yolu üzerinde yer aldığını anımsa-
tan Şentürk, “O dönemin önemli 
mesleklerinden olan semercilik, 
nalcılık, mazmanlık, bakır işle-
meciliği şu anda kaybolmaya 
yüz tutmuş durumda. Bunları biz 
Taşhan’da tekrar canlandırmak ve 
gün yüzüne çıkarmak istiyoruz, 
planlarımız o yönde.” diye konuştu.

Şentürk, restorasyon kapsa-
mında Taşhan’da şu ana kadar 
taş imalat işlerinin tamamlandığını 
belirterek, dükkanların elektrik 
tesisat işleri ile kapı ve pencere 
gibi ahşap işlerinin ise sürdüğünü 
sözlerine ekledi.



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

54 Ekim 
2022 Salı www.giresungundem.com
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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

Giresunlu	Milli	Ka-
ratecilerimizden	

Burak	Özdemir,	tarihi	
bir	başarıya	daha	imza	
attı	ve	dünya	şampiyo-
nu	oldu.
27-30	Eylül	2022	

tarihleri	arasında	
Samsun’da	düzenlenen	
Dünya	Üniversiteler	
arası	Dövüş	Sporları	

Kupası	Karate	müsa-
bakalarında	Giresunlu	
karatecimiz	Burak	Öz-
demir,		kumite	60	kg’da	
Dünya	Şampiyonluğunu	
elde	etti.
Sporcumuzu	ve	Ka-

rate	Antrenörü	Şaban	
Dizdar’ı	tebrik	eder,	
başarılarının	devamını	
dileriz.

Burak, Dünyayı 
Dize Getirdi!

Fuat	Köse	başkan-
lığındaki	Sana-

yispor	Kadın	Futbol	
takımının	yeni	sezon-
daki	hedefi	Süper	Lige	
yükselmek.	Kulüp	Baş-
kan	Yardımcısı	Uğur	
Ali	Tekbaş,	transfer	
çalışmalarının	sürdüğü-
nü	ve	elit	oyunculardan	
kurulu	bir	kadroya	sahip	
olmak	istediklerini	dile	
getirdi.
Teknik	adam	Caner	

Akdağ	ile	kadro	plan-
laması	konusunda	sık	
sık	görüştüklerini	ifade	
eden	Başkan	Yardım-
cısı	Tekbaş;	“Yönetim	
kurulu	olarak	bizler	
hummalı	bir	çalışma	
içerisindeyiz.	Transfer	
çalışmalarımız	devam	
ediyor.	Bunun	yanı	sıra	

kulübümüzün	spon-
sorluklar	sahibi	olması	
için	mesai	harcıyoruz.	
Takımımıza	katkısı-
nın	çok	fazla	olaca-
ğını	düşündüğümüz	
oyunculara	birer	birer	
imza	attırıyoruz.	Yeni	
dönemdeki	hedefi-
miz	Süper	Lig	olacak.	
Giresun’un	Giresunspor	
ve	Bayanlar	Hent-
bol	Ligindeki	Görele	
Belediyespor’dan	sonra	
Süper	Ligde	üçüncü	
ekibi	biz	olacağız.	Tüm	
çalışmalarımız	bu	hede-
fe	varabilmek	için.	Son	
iki	sezonu	şampiyon-
luklar	olan	kulübümüz	
üçüncü	sezonunda	da	
üçüncü	şampiyonluğu-
nu	ilan	edecektir”	diye	
konuştu.

Sanayispor Kadın 
Futbol Takımı 

Zirveyi Hedefliyor
BAL’da	8.sezonunu	

geçiren		Görelespor,	
sezonunun	ilk	maçı	

olan	Giresun	Derbisinde	saha-
sında	1926	Bulancakspor’	3	golle	
geçerken,	1926	Bulancakspor’a	
karşı	8.	galibiyetini	elde	etti.	

Spor	Toto	Bölgesel	Amatör	
Ligi	4.grupta	mücadele	eden	ve	

2022-2023	sezonunun	ilk	maçı	
olan	Giresun	Derbisinde	Görele	
13	Şubat	ilçe	Stadyumu’nda	
1926	Bulancakspor	ile	karşılaşan		
Görelespor,	3-8	ve	72.	Dakikala-
rında	Berat	Ve	İsmail’in	ayağın-
dan	bulduğu	gollerle	3-0	yenerek	
3	puanı	3	golle	aldı.	
Görele	13	Şubat	ilçe	

Stadyumu’nda	oynanan	maçı	
Görele	Belediye	Başkanı	Tolga	
Erener,	CHP	Görele	İlçe	Baş-
kanı	Salih	Zeki	Bayram,	CHP	
Giresun	24.Dönem	Milletvekili	
Selahattin	Karaahmetoğlu,	
İYİ	Parti	Görele	İlçe	Başkanı	
Ömer	Gemici,	Büyük	Türkiye	
Partisi	Görele	İlçe	Başkanı	

Engin	Camadan	ve	çok	sayıda	
taraftar	izledi.	Sezona	galibi-
yetle	başlayan	Görelespor	bu	
hafta	sonu	deplasmanda	Tokat	
Belediye	Plevnespor	ile	karşı-
laşacak	yenilgi	ile	evine	dönen	
1926	Bulancakspor	ise	Niksar	
Belediyespor	takımını	konuk	
edecek.

Derbinin Galibi; Görelespor

Giresunspor ve Eynesil 
Belediyespor’un 

rakipleri belli oluyor

Ziraat	Türkiye	Kupası	3.eleme	turu	
kura	çekimi,	4	Ekim	Salı	günü	Türki-

ye	Futbol	Federasyonunun	(TFF)	Riva’daki	
Hasan	Doğan	Milli	Takımlar	Kamp	ve	Eğitim	
Tesisleri’nde	saat	14.00’te	gerçekleştirilecek.

Kupada	3.eleme	turunda	Bitexen	Gire-

sunspor	ve	Amber	Çay	Eynesil	Belediyespor	
da	yer	alacak.	Kura	çekim	töreni	A	Spor’dan	
canlı	olarak	yayınlanacak.

3.	eleme	turunda	68	takım,	seri	başı	sis-
temine	göre	eşleşecek	ve	müsabakalar	tek	
maç	eleme	sistemine	göre	oynanacak.



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: 64 Ekim 2022 Salı

 

 

 

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

Eynesil 
Belediyespor 

Şaha Kalktı
TFF 3.Lig 2.grupta mü-

cadele veren  Amber 
Çay Eynesil Belediyespor, 
ligde oynadığı 3’ncü deplas-
man maçından da galibiyetle 
ayrıldı, namağlup zirveye 
koşmayı sürdürdü.

Gümüşhane Yenişehir Sta-
dında oynanan ve İlk yarısı 
golsüz sona eren maçın 64. 
dakikada Emre Kars ve 77. 
dakikada Berkay Doğanay 
temsilcimizin gollerini atarlar-

ken Gümüşhane temsilcisinin 
tek sayısını 83. dakikada 
Nebi Tiryakioğlu kaydetti. Bu 
sonuçla puanını 11’e yük-
selten  Amber Çay Eynesil 
Belediyespor, namağlup zirve 
mücadelesini sürdürdü. 

Gümüşhane Sportif Fa-
aliyetler 4 puanda kalırken, 
namağlup unvanını yitirdi.
Turuncu-mavili takım, bu haf-
ta sahasında Bayrampaşa’yı 
konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 
8. haftasındaki dep-
lasmanda Corendon 

Alanyaspor ile 1-1 berabere 
kalan Bitexen Giresunspor’da 
teknik direktörü Hakan Keleş, 
deplasmanda alınan bir pua-
nın kendileri için iyi olduğunu 
söyledi.

Karşılaşma sonrası dü-
zenlenen basın toplantısında 

konuşan Keleş, maça iyi 
hazırlandıklarını ve Alanya’ya 
kazanmak için geldiklerini be-
lirterek, “Planlarımız vardı ama 
ilk dakikalarda bir kırmızı kart 
oyun düzenimizi bozdu. Fakat 
ondan sonra girdiğimiz pozis-
yonlar var. Yaklaşık 100 dakika 
10 kişi oynadık. Ona rağmen 
girdiğimiz net pozisyonlar var. 
Kazanabilirdik. Kazanmak 

istiyorduk.” dedi.
Keleş, kaybetmedikleri için 

mutlu olduklarını belirterek, 
“Deplasmanda alınan bir puan 
bizim için iyidir. Şimdi önümüz-
de bir Beşiktaş maçı var. Ona 
hazırlanacağız.” diye konuştu.

Geçen hafta VavaCars Fatih 
Karagümrük maçında da öne 
geçtiklerini ama son dakika-
larda gol yediklerini hatırlatan 

Keleş, “2 deplasman 2 puan 
ve kayıp 4 puan ama oyun ola-
rak günden güne iyi gidiyoruz. 
Ayrıca Alanya gibi sıcak bir 
şehirde 14.30’a maç verenlere 
sitemlerimi iletiyorum. Oyuncu-
larıma da teşekkür ediyorum. 
Bu sıcak havada 10 kişi müthiş 
mücadele ettiler. Emeklerine 
sağlık.” değerlendirmesinde 
bulundu.

KELES’iN 
SAAT 

SiTEMi!
Giresunspor, Kayseri 

kampından sonra 
oynadığı ilk 

karşılaşmasında öne 
geçmesine rağmen 

Karagümrük maçında 
olduğu gibi üstünlüğünü 

koruyamadı ve çok 
kıymetli 2 puan kaybetti

Takımlar lig tarihinde 
9.randevuya çıktı. İki ekip 
daha önce iki kez kupada 
karşı karşıya geldi. Bu 
maçlardan birisini Gire-
sunspor 4-2 kazanırken, 
diğer maç 2-2 sona erdi.

Süper lig, 1.Lig ve 
2.Ligde iki takım geçtiği-
mi haftaya  kadar 8 kez 
karşılaştı. Bu maçların 5’ini 
Alanyaspor kazanırken, 

1 kez Giresunspor galibi-
yetle ayrıldı. Diğer iki maç 
berabere bitti.

Bu maçlarda Alanyaspor 
rakibine 13 gol atarken, 
Giresunspor rakip ağlara 7 
gol bıraktı.

2 Ekim Pazar günü 
oynanan karşılaşmada 
karşılıklı goller atıldı ve 
9.randevu beraberlikle 
sonuçlandı.

9. RANDEVUNUN 
KAZANANI YOK


