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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(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
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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kulağımız 
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

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

İNAT ETMEYİN 
BEYLER İNAT ETMEYİN 

BİR KEZDE ÖĞRETMENLERİ 
DİNLEYİN
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İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

(Sayfa 3’te)

KUZALANDA 
MAVİ GÖL

Bu kapsam-
da, Devlet 
Su İşleri 

(DSİ) tarafından 
yürütülen projenin 
uygulanacağı taşın-
mazlar için Cum-
hurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
imzasıyla resmi 
gazetede yayınlanan 
acele kamulaştırma 
kararı çıktı.

Kararla ilgili 
Cumhurbaşkanının 
imzasıyla resmi 
gazetede yayınlanan 
metinde: “Giresun içme suyu 
projesinin yapımı amacıyla ekli 
harita ve listede sınırları ve bu-
lundukları yer ile ada ve parsel 
numaraları belirtilen taşınmaz-
ların Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından acele 
kamulaştırılmasına, 2942 sa-
yılı kamulaştırma kanununun 
27. Maddesi gereğince karar 
verilmiştir.” denildi.

Giresun Merkeze 70 kilo-
metre uzaklıkta bulunan İkisu 

bölgesinden başlayan 
ve Giresun Merkez, 
Dereli, Duroğlu ve Ke-
şap’ı mücavir alanları-
nı kapsayan projenin 
hizmete girmesiyle 
birlikte belediyenin 
elektrik pompaları 
devreden çıkarak 
terfi işlemine gerek 
kalmayacak. Giresun 
Belediyesi’nin vatan-
daşa suyu ulaştırmada 
karşısına çıkan yük-
sek elektrik maliye-
tini en az seviyeye 
düşürecek bu proje 

ile elektrik kesintisilerine bağlı 
ortaya çıkan su kesintileri de 
tarih olacak. 7 gün 24 saat içme 
suyu kalitesi kontrol edilecek ve 
halkımıza Avrupa Birliği normla-
rında içme suyu verilecek.  3’TE

SUDA ONEMLi HAMLE
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun ısrarla takipçisi olduğu, Giresun Merkez 

iki ilçe ve bir beldenin (köyler dahil) önümüzdeki 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak 
olan ‘Giresun İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde önemli bir aşama geride bırakılıyor

Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Hasan Çakırmeli-
koğlu, KOBİ türü işletmelerin 
acil kredi desteğine ihtiyacı 
olduğuna değindi.

Son dönemde gündeme 
gelen işletmelerin finans-
mana erişimde yaşadıkları 
zorluklar ve maliyet yüksekliği 
Ticaret ve Sanayi Odası’na 
kayıtlı firmalarda mağduriyet 
yarattığına dikkat çeken Baş-
kan Çakırmelikoğlu, “Daha 
önceden de ifade ettiğimiz 
gibi, esnafa kayıtlı bir işletme 

ile ticaret odalarına kayıtlı 
işletmenin finansmana erişim-
de aynı yolu izleyememeleri 
yasalarla ilgili olduğu gibi hak-
sız rekabetinde temelini oluş-
turmaktadır. Bu uygulama, 
Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası’na kayıtlı üyeler kadar 
Ordu’dan Kars’a, Bingöl’den 
Edirne’ye kadar birçok ticaret 
odası üyesinin ana sorunu-
dur. Enflasyonist bir ortamda 
işletmelerin en acil ihtiyacı 
olan krediye bu kadar zor ve 
maliyetli bir süreçle ulaşma 
mücadelesini hak etmeyen 
ticaret odası üyelerinin sesi-

nin duyulması adına Ticaret 
ve Sanayi Odası yönetim-
leri olarak bizler gücümüz 
nispetinde mücadele vermek-
teyiz. Ancak bu sürece siyasi 
erkinde müdahil olmasının 
ekonomiye katkı sağlaya-
cağı bilinmelidir. Dolayısıyla 
2022 yılı tamamlanmadan 
işletmelerimize kredi imkanı 
sağlanması ve akabinde kredi 
kefalet imkanlarından KOBİ 
düzeyindeki işletmelerinde 
faydalanmasının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde yasal 
altyapısı oluşturulmalıdır.”

Haber: Hakan Çelebi

TSO’DAN EKONOMiDE 
KARAMSAR TABLO!..

Başkan Çakırmelikoğlu ,kredi konusunda yetkilileri göreve çağırdı ve ilk defa “Bıçak kemiğe dayandı” dedi

Giresun Ticaret Sanayi Odası,ekonomideki acı gerçeği gözler önüne serdi ve 
“Bıçak kemiğe dayandı “dedi. TSO ilk defa bu kadar karamsar bir tablo çizdi

‘Doğu Karadeniz’de Rus İşgali ve Harşit 
Savunması’ Sempozyumuna büyük ilgi

Cumhuriyetimizin 100.
kuruluş yıldönümü 

kutlamaları çerçevesinde 
Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın himayelerinde ve 
Ömer Erdoğan koordinatör-
lüğünde düzenlenen, “Doğu 
Karadeniz’de Rus İşgali ve 
Harşit Savunması” konulu 
sempozyumun ilk oturumları 
yapıldı. SAYFA 3’TE

Halil Küpeli’den Aytekin Şenlikoğlu ve Mehmet Başer’e eleştiri

Saat tartışması büyüyor
Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Halil KÜPELİ, AK Parti’yi eleştirdi ve Giresun belediye 

başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu muhtarlar üzerinden siyaset yapmakla suçladı

KÜPELİ, “Konu kamuoyu 
gündemine taşındıktan 

sonra Belediye Başkanı sayın Ay-
tekin ŞENLİKOĞLU sorularımızın 
muhatabı şahsı olmasına karşı-
lık kıymetli Muhtarlarımızı öne 
sürerek, Muhtarlarımızla bizi karşı 
karşıya getirmeyi amaçlamıştır. 
Siyasi anlamda bu yaptığı iş ça-
resiz çırpınışın bir vesilesi olduğu 
gibi siyaset etiğine de aykırı bir 
durumdur”  diye konuştu. 2’DE

Pasif İçicilerde Akciğer 
Kanseri Riski Yüzde 30 Fazla

Dünya genelinde erkekler ara-
sında en sık görülen kanser türü 
olan akciğer kanserinin kadınlarda 
3. sırada yer aldığını ve önemini 
koruduğunu söyleyen Medical 

Park Ordu Hastanesi Göğüs Has-
talıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan 
Yılmaz, Akciğer Kanseri Farkında-
lık Ayı (Kasım) dolayısıyla önemli 
uyarılarda bulundu. 2’DE

İçimizi 
Isındıran 

Yardım
SAYFA 3’TE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Trabzon Ticaret 
Borsası’nda İşlem Hacmi 

Trabzon Ticaret Borsası’n-
da geride bıraktığımız 

2022 yılı Ekim ayında toplam 
2 milyar 22 milyon 662 bin TL’ 
lik çeşitli ürün işlem gördü.

TTB’ den yapılan açıkla-
maya göre, 2022 yılı Ekim 
ayındaki işlem hacmi bir 
önceki yılın Ekim ayına göre 
yaklaşık %  33 oranında artış 
gösterdi. 2021 yılı Ekim ayın-

daki işlem hacmi 1 milyar 
512 milyon 783 bin TL olarak 
gerçekleşmişti.

Borsada 2022 Ekim 
ayında işlem gören ürünlerin 
2 milyar 22 milyon 662 bin 
TL’lik kısmını fındık alım 
ve satışları teşkil etti. İkinci 
sırayı ise 609 milyon 331 bin 
TL ile Çeşitli Gıda Maddeleri 
satımları aldı.

Başkan KÜPELİ şöyle 
konuştu “Ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik kriz 

nedeni ile Sn. Cumhurbaşkanımı-
zın eşi bile porsiyon küçültme öne-
risi yaptığı bir dönemde, Halkımı-
zın vergileri ile hizmet eden güzide 
Belediye Kurumunun böyle kıy-
metli hediyeler dağıtması abes bir 
durumdur ve bunun açıklamasını 
istemek de Gelecek Partisi olarak 
en doğal hakkımızdır. Konunun 
ne Muhtarlarımız ne diğer şahıslar 
ile bir ilgisi yoktur, önemli olan bu 
hediyenin Sn. ŞENLİKOĞLU’nun 
hediyesi olarak verilmesidir.

Ancak kendisi kamuoyu üze-
rinden sorduğumuz bu hediyelerin 
parası “Belediyenin kasasından 
mı verildi yoksa kendi cebinden 
mi karşıladı” sorusuna açık ve net 

bir cevap vermek yerine hediyeyi 
kabul eden Muhtarlarımıza yazılı 
ve görsel medyada açıklama 
yaptırmak sureti hem cevap 
vermekteki yaşadığı zorluğu, hem 
de yerel yönetimlerimizin yapı taşı 
olan Muhtarlarımızı kendi sözcüsü 
haline sokarak kendilerini de zor 
duruma düşürmüştür. Yapılan 
açıklamaları esef ile takip ediyo-
rum. Muhtarlarımız kendilerini 
neden savunmak zorunda kalıyor, 
saati kendileri almış gibi fiyatı-
nı nereden biliyorlar, hediyenin 
fiyatı sorulur mu? Makamları kendi 
şahsi menfaati uğruna kullananlar 
o kurumu yıpratmaktan başka bir 
şey yapmaz bunu çok iyi bilmele-
rine rağmen kendilerini bu konuda 
uyarmak istiyorum. Gelecek Parti-
si İlçe Başkanı olarak ve bir vatan-

daş olarak benim tüyü bitmemiş 
yetimin vergileri ile ayakta duran 
bir kuruma bu soruları sormak en 
doğal hakkımdır. Halen de Sn. 
Başkanın kendisinden bir cevap 
alabilmiş değiliz.

Sayın BAŞER Milletin parası 
ile hediye dağıtıp kime hesap 
soruyorsunuz?

AK Parti Merkez İlçe Başkanı 
Sn Mehmet BAŞER basında 
yaptığı açıklamada ise “Muhtarla-
rımıza sahip çıkıp destek olacak-
ları yerde, siyasi ahlaktan uzak, 
seviyesi son derece düşük bir 
şekilde bu konu üzerinden siyasi 
malzeme yapıyorlar, her dönem 
hediyeleşmeler olmuştur” demiş. 
Akıl tutulması yaşıyorum inanın! 
Sn. BAŞER’e şunu sormak istiyo-
rum enflasyonun yüzde 200 ü aş-

tığı bir dönemde Devletin kaynak-
larını kullanarak her biri 1.830 TL 
değerinde olan bu saatleri hediye 
olarak dağıtmanızın tek açıklama-
sı bu mu? Bunu deşifre ettiğimiz 
zaman kirli siyaseti Gelecek Parti-
si olarak biz mi, yoksa bu paralarla 
halka hizmet etmek yerine normal 
gördüğünüz “hediyeleşmelere” 
harcamanızınız ALLAH katındaki 
vebalini de mi hiç düşünmüyorsu-
nuz. Sizler son 20 yılda yaptığınız 
işler ile bu Halkın bütün maddi 
manevi değerlerini yerle bir ettiniz. 
Karşınıza hesap soran biri çıkınca 
ancak çamur atma politikası ile 
sindirmeye çalışıyorsunuz. Sn. 
Mehmet BAŞER ne yapsanız boş 
o dönem artık bitiyor, sandık geli-
yor ve sizler gidiyorsunuz”…

Haber: Osman Yılmaz

Halil Küpeli’den Aytekin Şenlikoğlu ve Mehmet Başer’e eleştiri

Saat tartışması büyüyor
Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Halil KÜPELİ, AK Parti’yi eleştirdi ve Giresun belediye 

başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu muhtarlar üzerinden siyaset yapmakla suçladı

Akciğer kanserlerinin yüzde 
90’ının tütün ve tütün ürün-

lerinin kullanımı ile oluştuğunu 
söyleyen Medical Park 
Ordu Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Huri Özkan Yılmaz; 
“Sigara dumanında 4 
binden fazla kimyasalın 
ve 70’den fazla kansero-
jen madde olduğu uzun 
yıllardır bilinmektedir. 
Sigara dumanına pasif 
olarak maruz kalınması 
da akciğer kanseri riskini artırmak-
tadır. Kendileri sigara içmedikleri 
halde ev veya işyerlerinde pasif 
olarak dumana maruz kalan kişi-
lerde akciğer kanseri gelişme riski 
yüzde 20-30 oranında artmakta-
dır” dedi.

AKCİĞER KANSERİ 
RİSK FAKTÖRLERİ

Akciğer kanserlerinin yakla-
şık yüzde 90’ının tütün ve tütün 
ürünlerinin kullanımı ile oluştu-
ğunu, dolayısıyla sigara içiminin 
engellenmesiyle akciğer kanseri 
tanısının aynı oranda önlenebile-
ceğinin altını çizen Uzm. Dr. Huri 
Özkan Yılmaz, akciğer kanseri 
oluşumundaki risk faktörleri hak-
kında şu bilgileri paylaştı:

“Pasif içicilik (sigara), akciğer 
kanseri yönünden aile öyküsünün 
varlığı, bazı vitaminler, radon/as-
best gibi kimyasallara maruziyet, 
arsenik gibi endüstriyel ürünlere 
maruziyet, radon gazı, radyasyon 
maruziyeti, bazı organik kimya-
sallar, hava kirliliği ve tüberküloz 
akciğer kanseri oluşunda risk 
faktörleri arasında yer almaktadır. 
Bu etkenlerden bazısı kaçınılabilir 
risk faktörleri (tütün ve tütün ürün-
leri kullanımı gibi) iken bazıları 
değiştirilemez risk faktörüdür (ai-

lesel akciğer kanseri öyküsünün 
varlığı gibi).

HİÇ SİGARA İÇMEYENLER-
DE DE GÖRÜLEBİLİR

Sigara kullanımının akciğer 
kanserinin en sık 
görülen nedeni oldu-
ğunu söyleyen Uzm. 
Dr. Huri Özkan Yıl-
maz “Günlük içilen 
sigara sayısı, sigara 
içme süresi, siga-
raya başlama yaşı 
(ne kadar erken baş-
lanırsa risk o oranda 
artar), dumanı derin 

çekme, sigaranın içeriğindeki 
katran miktarı ile kanser gelişme 
riski artar” diye konuştu.

Uzm. Dr. Huri ÖZKAN YILMAZ 
sözlerine şöyle devam etti;

“Sigara dumanına pasif olarak 
maruz kalınması da akciğer kan-
seri riskini artırmaktadır. Kendileri 
sigara içmedikleri halde ev veya 
işyerlerinde pasif olarak dumana 
maruz kalan kişilerde akciğer 
kanseri gelişme riski yüzde 20-30 
oranında artmaktadır. Sigaranın 
bırakılması durumunda akciğer 
kanseri olasılığı zamanla azal-
makta, sigara bırakıldıktan 10-20 
yıl sonra hiç içmemişlerin düzeyi-
ne yaklaşmaktadır. En önemli risk 
faktörü tütün kullanımı olmakla 
birlikte, akciğer kanserinin hiç 
sigara kullanmamış kişilerde de 
görülebileceği unutulmamalıdır.”

EN SIK GÖRÜLEN 
10 BELİRTİ

Akciğer kanserinin en sık görü-
len belirtilerinden bahseden Uzm. 
Dr. Huri Özkan Yılmaz, şunları 
söyledi;

GİDEREK ARTAN ÖKSÜRÜK: 
Akciğer kanserinin ilk belirtile-
ri arasında yer alan öksürük, 
çoğunlukla başka nedenlere bağlı 
olduğu düşünülerek yeterince 

önemsenmiyor. Oysa iki hafta-
dan uzun süren, giderek artan 
ve nedeni belirlenemeyen inatçı 
öksürük, akciğer kanserinin temel 
göstergesi olarak karşımıza çıkı-
yor. Bunun yanında balgamda kan 
görülmesi veya balgam renginin 
koyu kahverengi olması da akci-
ğer kanserinde önemli belirtiler 
olarak biliniyor.

GÖĞÜS AĞRISI: Yine pek çok 
nedenden kaynaklanabilen göğüs 
ağrısı da, aslında akciğer kanse-
rinin temel belirtileri arasında yer 
alıyor. Göğüs ağrısı derin nefes 
alırken, öksürürken veya gülerken 
artıyorsa, zaman kaybetmeden 
doktora başvurmak gerekiyor.

NEFES DARLIĞI: Nefes 
darlığı ve hırıltılı soluma gibi 
solunumsal belirtiler akciğer 
kanserinin tüm evrelerinde ortaya 
çıkabiliyor. Sinsi gelişen akciğer 
kanserinin önemli bir göstergesi 
olan nefes darlığı, gerektiği şekil-
de önemsenmiyor. Yaşlı ve kilolu 
kişiler nefes darlığını yaşlarına 
bağlarken, genç kişiler de işlerinin 
yoğunluğundan doktora gitmeyi 
ihmal ettiklerini belirtiyorlar. Ancak 
akciğer kanserinde erken tanının 
hayati öneme sahip olduğunun 
unutulmaması gerekiyor.

İŞTAHSIZLIK VE KİLO 
KAYBI: Özellikle aktif sigara içen 
kişiler, iştahsızlığı olursa mutlaka 
bir doktora danışmalı. Nedeni 
belirlenemeyen kilo kaybı da ak-
ciğer kanserinin önemli belirtileri 
arasında yer aldığından, ihmal 
edilmemeli.

SES KISIKLIĞI VE YUTMA 
GÜÇLÜĞÜ: Akciğer kanserinin 
belirtilerden biri olan ses kısıklığı 
ve yutma güçlüğü de tıpkı diğer 
belirtiler gibi birçok nedenden kay-
naklanabiliyor. Buna karşın, soğuk 
algınlığı gibi bir durum olmaksızın 
gelişen ses kısıklığında da dok-

tora görünmek gerekiyor. Teşhis 
için kişinin yakınmaları, öyküsü ve 
muayene bulguları oldukça önem 
taşıyor.

HALSİZLİK: Akciğer kan-
serinde çabuk yorulma, sürekli 
yorgunluk hissi ve halsizlik de 
atlanmaması gereken, sık görülen 
belirtiler arasında. Türkiye’de çok 
yaygın olan demir eksikliği anemi-
sinden mevsimsel şartlara, günlük 
hayatın yoğun koşuşturmaca-
sından psikolojik sıkıntılara dek 
birçok nedenden kaynaklanabilen 
halsizlik günlük hayatı olumsuz 
etkilemeye başladıysa ve solu-
num şikâyetleri de eşlik ediyorsa 
akciğer taraması yaptırılmasının 
ihmal edilmemesi gerekiyor.

PARMAKLARDA ÇOMAK-
LAŞMA: El ve ayak parmaklarının 
uçlarındaki yumuşak dokunun 
şişip yuvarlaklaşmasıyla oluşan 
çomaklaşmanın yavaş ve ağrısız 
gelişmesi, akciğer kanseri dışı 
nedenlerden kaynaklandığını 
gösteriyor. Ancak hızlı ve ağrılı 
gerçekleşmesi, akciğer kanseri 
belirtileri arasında yer alıyor.

VÜCUT AĞRISI: Ülkemiz-
de özellikle sırt ve omuz ağrısı 
şikâyetlerine sıkça rastlanırken, 
masa başı çalışanlar bunu 
çoğunlukla duruş bozukluğu ve 
uzun saatler bilgisayar başında 
çalışmanın yol açtığı bir sorun 
olarak değerlendirebiliyor. Oysa 
akciğer kanserinin yayılması 
durumunda sırt ağrısı, omuz 
ağrısı, kürek kemiği ağrısı, kol, 
bacak ağrısı ya da beyne sıçra-
mışsa şiddetli baş ağrısı önemli 
belirtiler olarak kendini gösteriyor. 
Boyunda ve köprücük kemiğinin 
üzerindeki bezelerde büyüme 
ise, özellikle akciğer kanserine 
işaret ediyor.

SIK TEKRARLAYAN EN-
FEKSİYON: Bronşit ve zatürre 

gibi solunum yolu enfeksiyonları-
nın sık tekrarlaması ve iyileşme-
mesi de akciğer kanserinin belir-
tilerindendir. Özellikle 15 yıldan 
daha uzun süre günde bir paket 
sigara içen ya da sigarayı bırak-
masının üzerinden 15 yıl geçme-
miş olan kişilerde mutlaka yılda 
bir kez tarama öneriliyor. Bilimsel 
çalışmalar; 55-74 yaş arasın-
daki yoğun sigara içme öyküsü 
olan kişilerde düşük doz akciğer 
tomografisi ile akciğer kanseri-
ni erken saptamanın mümkün 
olduğunu ortaya koyuyor. Birinci 
evre denilen erken evrede tedavi 
ile başarı oranı yüzde 80-90’ı 
bulabiliyor. Bu nedenle uzun 
yıllar sigara içmiş kişilerin hiçbir 
şikayetleri bulunmasa da düzenli 
kontrole gitmeleri şart.

GÖZ KAPAĞINDA DÜŞ-

ME: Göz kapağında düşme 
ve göz bebeğinde küçülme ile 
yüzün aynı tarafında terleme 
olmaması da akciğer kanseri-
ne işaret edebiliyor. Bu durum 
tıpta Horner sendromu olarak 
isimlendiriliyor. Eğer bu belir-
tilerden birine ya da birkaçına 
sahipseniz vakit geçirmeden 
bir göğüs hastalıkları uzmanına 
başvurun. Bu belirtiler başka 
rahatsızlıkların göstergesi 
olabilir, mutlaka akciğer kanseri 
anlamına gelmeyebilir, ancak 
altında yatan nedenin araştırıl-
ması ve tedavi edilmesi gerekir. 
Hekiminiz akciğer kanserinden 
şüphelenirse ileri tetkik yöntem-
leriyle tanı koyacaktır. Akciğer 
kanserinin erken evrede teşhisi 
ile tedavi şansının yüzde 85-90 
olduğu unutulmamalıdır.

Pasif İçicilerde Akciğer 
Kanseri Riski Yüzde 30 Fazla
Haber : Fatma Bulduk Uğurlu
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

34 Kasım 
2022 Cuma www.giresungundem.com

KUZALANDA MAVİ GÖL
Tabiat harikası, mavi göl kuzalanda ,
Bir tarafın uçurum, gürgenle çam bir yanda ,
Gezip tanımak gerek, bu cennet köşemizi ,
Hepimize bir görev, düşüyor bu alanda .

Traverter kürtünde, mavi içinde beyaz ,
Görmeyene tavsiyem, mutlak görmeli bu yaz ,
Kümbet ve kulakkaya, ilk durağın olunca ,
Etiniz pişedursun, tadın salata piyaz .

Koyun kuzu sesiyle, kaval sesi karışır ,
Satış için çocuklar, bir biriyle yarışır ,
Manzara öyle güzel, öyle rahatlatıcı ,
Otuz yıllık dargınlar, bile burda barışır .

Suyun o dinlendiren, şırıl şırıl akışı ,
Dudiye çiçeğinin, bize baygın bakışı ,
Yazın yeşil ve mavi, bizi dinlendirirken ,
Bedenini çelikler, yaylanın çetin kışı .

Karagölden beslenip büyür aksu deresi ,
Tüneller ilimizin, güneye penceresi ,
Ormanda avazın, kendi haline bırak ,
Korkma hemen yırtılmaz, yiğidin hançeresi .

İkisudan yukarı, on dakika tamdere ,
Kulakkayadan yaya bir günlük yoldur ere ,
Kümbet öyle güzel ki, gurbetçinin hayali ,
Karadeniz insanı, hep hasrettir bir yere ...

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ
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Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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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
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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

Ali ALGÜNSUDA ONEMLi HAMLE
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun ısrarla takipçisi olduğu, Giresun Merkez iki ilçe ve bir beldenin (köyler dahil) önümüzdeki 

100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ‘Giresun İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde önemli bir aşama geride bırakılıyor

Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu yaptığı 

açıklamada: “İkisu bölge-
sinden Giresun Merkez, iki 
ilçe ve bir beldeyi kapsayan 
içme suyu projesi istediğimiz 
şekilde ilerliyor. Projelendir-
mede önemli bir ilerlemeyi 
kat ettik. Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından Resmi 
Gazete’de yayınlanan karar 
ile arıtma tesinin yeri için 
acele kamulaştırma kararı 
çıktı. Cumhurbaşkanımıza 
tüm Giresunlu hemşehrile-
rim adına şükranlarımı su-
nuyorum. Bu kamulaştırma 
ile 50.616 metrekarelik bir 
alan proje için belirlendi. 

Bu proje, şehrimizin 

önümüzdeki 100 yıllık su 
ihtiyacını karşılayacak 
olması açısından oldukça 
önemli. İkisu’dan suyu ge-
tirip arıtma tesisi kurarak 
kaliteli içme suyunu vatan-
daşlarımıza ulaştıracağız. 
Bu proje ile belediyemizi 
1 Milyon TL’lik elektrik 
masrafından da tasarruf 
ettirmiş olacağız.” dedi.

“Doğu Karadeniz’de Rus 
İşgali ve Harşit Savunması” 
sempozyumuna, ev sahibi 
olarak katılan Giresun Üniver-
sitesi’nin yanı sıra, Atatürk Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk 
Tarih Kurumu, Milli Savunma 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi, Artvin 
Çoruh Üniversitesi, Gümüş-
hane Üniversitesi ve Bayburt 
Üniversitesi akademik destek 

veriyor.
Sempozyumun Düzenleme 

Kurulu, Kültür ve Turizm Ba-
kan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 
Giresun Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Yılmaz Can, ADVTY 
Kurumu Başkanı Prof.Dr. 
Muhammet Hekimoğlu, Türk 
Tarih Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Birol Çetin, KTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 
RTE Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Yılmaz, Artvin Çoruh 

Üni. Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Sıtkı 
Bilgin, Gümüşha-
ne Üniversitesi 
Rektörü Prof. 
Dr. Halil İbrahim 
Zeybek, Bayburt 
Üniversitesi Rek-
törü Prof.Dr. Mutlu 
Türkmen, Prof.Dr. 
İbrahim Ethem At-
nur, Prof.Dr. Uğur 
Üçüncü, Prof.Dr. 
Nuri Yavuz, Prof.
Dr. Zehra Aslan, 
Prof.Dr. Sezai 

Balcı, Doç.Dr. Oktay Karaman, 
Doç.Dr. Esat Aktaş, Dr.Öğr.
Üyesi Mehmet Yunus Aktürk, 
Dr.Öğr.Üyesi Süleyman Öcal, 
Dr.Öğr.Üyesi Murat Özata, Dr. 
Semiha Nurdan ve Koordinatör 
Ömer Erdoğan’dan oluşuyor.

Açılış oturumunda sempoz-
yumun amacı ile ilgili bilgiler 
veren Koordinatör Ömer Erdo-
ğan; “Cumhuriyetin 100.yıldö-
nümü etkinlikleri kapsamında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
himayelerinde gerçekleştirilen 
sempozyumun amacının, tarihi 
süreç içinde milletimizi Cum-
huriyet ile buluşturan yolu ve 
bu yolda yaşanan mücadele-
leri,  kahramanlıkları hakkıyla 
gelecek nesillere aktarabilmek, 
bu uğurda şehit olan ecdadı-
mıza olan minnet duygularımı-
zı ifade edebilmek olduğunu  
söyledi.

Erdoğan’ın ardından söz 
alan Giresun Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Yılmaz Can da, 
yaptığı konuşmada; Giresun 
Üniversitesinin kuruluşundan 

bu yana gelmiş olduğu nokta 
ile Üniversitenin akademik 
faaliyetleri hakkında kısa bir 
bilgi verdi.

Rektör Can, Çanakkale’den 
sonra Ülkemizin doğusun-
da da Birinci Dünya Savaşı 
sırasında önemli bir direniş 
olduğunu hatırlatarak, bir kıs-
mı milis kuvvetlerle, bir kısmı 
da düzenli askeri birliklerle 
verilen bu şanlı mücadelenin 
yazılı kaynaklarda hakkıyla yer 
alabilmesi, bu önemli müca-
delenin tarihteki haklı yerini 
alabilmesi adına, düzenlenen 
sempozyumun çok önemli bir 
fonksiyonu yerine getireceğine 
inandığını söyledi.

Açılış oturumunda son ko-
nuşmayı Giresun Valisi Enver 
Ünlü yaptı. Vali Ünlü konuşma-
sında şu ifadelere yer verdi:

“Tarih, insanın geçmişi ile 
geleceği arasında kurulan bir 
yoldur. Dolayısıyla tarihi olay-
ların gelecek kuşaklara doğru 
ve eksiksiz bir biçimde aktarıl-
ması önemli bir sorumluluktur. 
Geçmiş ile gelecek arasındaki 
bu tarihi yolculukta, toprak-
ları vatan yapan çok önemli 
dönüm noktaları, çok önemli 
mücadeleler vardır. Harşit Sa-
vunması da bu önemli olaylar-
dan biridir.

Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nın himayelerinde Giresun 
Üniversitemizde yapılan bu 
etkinliği bu açıdan çok önemli 
ve gerekli buluyorum. Geçmiş-
te yaşananları geleceğe doğru 
bir şekilde aktarmak temel 
sorumluluklarımız arasındadır.

Osman Ağamız, Hüseyin 
Avni Alpaslan Paşamız başta 
olmak üzere bu mücadelede 
yer alan misil kuvvetlerimizi 
ve ordularımızı bir kere daha 
minnetle yad ediyorum.”

Açılış töreninin ardından 
sempozyumun ilk oturumu 
gerçekleştirildi. Giresun Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Beyhan 
Kesik’in oturum başkanlığını 
yaptığı bu bölümde, Prof. Dr. 
Mehmet Okur, “Küçük Kay-
narca Anlaşmasından Birinci 
Dünya Savaşına Rusya’nın 
Karadeniz Politikası” konulu 
bir sunum gerçekleştirdi.  Prof. 
Dr. Sezai Balcı da, “Birinci 
Dünya Savaşı sırasında Harşit 
Savunması” hakkında kısa 
bir konuşma yaptı. Doç.Dr. 
Mehmet Şimşek, “Harşit Vadisi 
Savunmasının Hüzün Turizmi 
Bağlamında Değerlendirilmesi” 
adlı tebliğini sunduktan sonra, 
Öğr.Gör. Veysel Usta, “Trab-
zon’da Rus İşgalinin Tarih-
sel Arka Planı” 
hakkında bilgiler 
verdi. Oturumun 
son konuşmasını  
yapan Arş.Gör. 
Tuncay Karadeniz 
ise, “Trabzon’da 
Rus İşgali ve 
İşgale Karşı Dire-
niş” hakkında kısa 
bilgiler verdi.

Sempozyumun 
öğleden sonra 
yapılan ikinci otu-
rumda ise, Prof.
Dr. Sezai Balcı 

oturum başkanlığını yürüttü. 
Bu oturumda, Dr. Mustafa Çöl, 
“Doğu Karadeniz’in 1914-1918 
Yılları Arasındaki Durumu”, Dr. 
Yıldırım Okatan, “Rus İşgali 
Döneminde Gümüşhane İlinde 
Yapılan Ermeni Mezalimi”, 
Dr. Banu Yılmaz, “Rus İşgali 
Sırasında Gümüşhane Sanca-
ğında Eğitim ve Ticaret”, Doç. 
Dr. Serdar Göktaş, “Birinci 
Dünya Savaşında Bayburt’un 
İşgali ve Kurtuluşu”, Arş.Gör. 
Fatih Mehmet Ekşi ise, “Doğu 
Karadeniz İşgalinin Rusça Ga-
zetelerde Yansıması” konulu 
sunumlarını gerçekleştirdiler.

Oturumlarda tebliğ sunan aka-
demisyenlere Giresun Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, 
teşekkür plaketi takdim etti.

“Doğu Karadeniz’de Rus 
İşgali ve Harşit Savunması” 
sempozyumuna, Jandarma 
Bölge Komutanı Tümgeneral 
Selçuk Yıldırım ile birlikte il 
protokolü ve çok sayıda davetli 
de izleyici olarak katıldı.

‘Doğu Karadeniz’de Rus İşgali ve Harşit 
Savunması’ Sempozyumuna büyük ilgi

iCiMiZi ISINDIRAN YARDIM
Ataşehir Giresun’ 

lular derneği başkan 
yardımcı Öncel KUĞU’ nun 
girişimleriyle, Türk Kızılay’ı 
Ataşehir Şubesi’nden Çanak-
çı’ lı öğrencilerimize destek...

Çanakçı’ nın başarılı STK 
yöneticileri ilk sıraları alan 
Ataşehir Giresunlular derneği 
başkan yardımcısı Öncel 
KUĞU, Türk Kızılay’ı Ataşe-
hir Şubesi başkan yardım-
cısı Fatih YELEKOĞLU ile 
yaptığı görüşmede ilçemizde 
eğitim gören 350 öğrenci-
ye, içlerinde bot ve çeşitli 

giyeceklerin olduğu paket-
ler kişilere özel hazırlanıp 
üzerlerine isimleri yazılarak 
okullara gönderildi.

Ataşehir Giresun derneği 
başkan yardımcısı Öncel 
KUĞU, Türk Kızılay’ı Ataşehir 
Şubesi Başkan Yardımcısı 
Fatih YELEKOĞLU Çanakçı 
kaymakamlığı koordinesi ve 
Çanakçı Milli Eğitim Müdürü 
Yılmaz GENÇ iletişimi ile ya-
pılan organizasyonla paketler 
öğrencilere takdim edilerek 
organizasyon tamamlanmış 
oldu.

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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Trabzon Ticaret 
Borsası’nda İşlem Hacmi 

Trabzon Ticaret Borsası’n-
da geride bıraktığımız 

2022 yılı Ekim ayında toplam 
2 milyar 22 milyon 662 bin TL’ 
lik çeşitli ürün işlem gördü.

TTB’ den yapılan açıkla-
maya göre, 2022 yılı Ekim 
ayındaki işlem hacmi bir 
önceki yılın Ekim ayına göre 
yaklaşık %  33 oranında artış 
gösterdi. 2021 yılı Ekim ayın-

daki işlem hacmi 1 milyar 
512 milyon 783 bin TL olarak 
gerçekleşmişti.

Borsada 2022 Ekim 
ayında işlem gören ürünlerin 
2 milyar 22 milyon 662 bin 
TL’lik kısmını fındık alım 
ve satışları teşkil etti. İkinci 
sırayı ise 609 milyon 331 bin 
TL ile Çeşitli Gıda Maddeleri 
satımları aldı.

Başkan KÜPELİ şöyle 
konuştu “Ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik kriz 

nedeni ile Sn. Cumhurbaşkanımı-
zın eşi bile porsiyon küçültme öne-
risi yaptığı bir dönemde, Halkımı-
zın vergileri ile hizmet eden güzide 
Belediye Kurumunun böyle kıy-
metli hediyeler dağıtması abes bir 
durumdur ve bunun açıklamasını 
istemek de Gelecek Partisi olarak 
en doğal hakkımızdır. Konunun 
ne Muhtarlarımız ne diğer şahıslar 
ile bir ilgisi yoktur, önemli olan bu 
hediyenin Sn. ŞENLİKOĞLU’nun 
hediyesi olarak verilmesidir.

Ancak kendisi kamuoyu üze-
rinden sorduğumuz bu hediyelerin 
parası “Belediyenin kasasından 
mı verildi yoksa kendi cebinden 
mi karşıladı” sorusuna açık ve net 

bir cevap vermek yerine hediyeyi 
kabul eden Muhtarlarımıza yazılı 
ve görsel medyada açıklama 
yaptırmak sureti hem cevap 
vermekteki yaşadığı zorluğu, hem 
de yerel yönetimlerimizin yapı taşı 
olan Muhtarlarımızı kendi sözcüsü 
haline sokarak kendilerini de zor 
duruma düşürmüştür. Yapılan 
açıklamaları esef ile takip ediyo-
rum. Muhtarlarımız kendilerini 
neden savunmak zorunda kalıyor, 
saati kendileri almış gibi fiyatı-
nı nereden biliyorlar, hediyenin 
fiyatı sorulur mu? Makamları kendi 
şahsi menfaati uğruna kullananlar 
o kurumu yıpratmaktan başka bir 
şey yapmaz bunu çok iyi bilmele-
rine rağmen kendilerini bu konuda 
uyarmak istiyorum. Gelecek Parti-
si İlçe Başkanı olarak ve bir vatan-

daş olarak benim tüyü bitmemiş 
yetimin vergileri ile ayakta duran 
bir kuruma bu soruları sormak en 
doğal hakkımdır. Halen de Sn. 
Başkanın kendisinden bir cevap 
alabilmiş değiliz.

Sayın BAŞER Milletin parası 
ile hediye dağıtıp kime hesap 
soruyorsunuz?

AK Parti Merkez İlçe Başkanı 
Sn Mehmet BAŞER basında 
yaptığı açıklamada ise “Muhtarla-
rımıza sahip çıkıp destek olacak-
ları yerde, siyasi ahlaktan uzak, 
seviyesi son derece düşük bir 
şekilde bu konu üzerinden siyasi 
malzeme yapıyorlar, her dönem 
hediyeleşmeler olmuştur” demiş. 
Akıl tutulması yaşıyorum inanın! 
Sn. BAŞER’e şunu sormak istiyo-
rum enflasyonun yüzde 200 ü aş-

tığı bir dönemde Devletin kaynak-
larını kullanarak her biri 1.830 TL 
değerinde olan bu saatleri hediye 
olarak dağıtmanızın tek açıklama-
sı bu mu? Bunu deşifre ettiğimiz 
zaman kirli siyaseti Gelecek Parti-
si olarak biz mi, yoksa bu paralarla 
halka hizmet etmek yerine normal 
gördüğünüz “hediyeleşmelere” 
harcamanızınız ALLAH katındaki 
vebalini de mi hiç düşünmüyorsu-
nuz. Sizler son 20 yılda yaptığınız 
işler ile bu Halkın bütün maddi 
manevi değerlerini yerle bir ettiniz. 
Karşınıza hesap soran biri çıkınca 
ancak çamur atma politikası ile 
sindirmeye çalışıyorsunuz. Sn. 
Mehmet BAŞER ne yapsanız boş 
o dönem artık bitiyor, sandık geli-
yor ve sizler gidiyorsunuz”…

Haber: Osman Yılmaz

Halil Küpeli’den Aytekin Şenlikoğlu ve Mehmet Başer’e eleştiri

Saat tartışması büyüyor
Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Halil KÜPELİ, AK Parti’yi eleştirdi ve Giresun belediye 

başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu muhtarlar üzerinden siyaset yapmakla suçladı

Akciğer kanserlerinin yüzde 
90’ının tütün ve tütün ürün-

lerinin kullanımı ile oluştuğunu 
söyleyen Medical Park 
Ordu Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Huri Özkan Yılmaz; 
“Sigara dumanında 4 
binden fazla kimyasalın 
ve 70’den fazla kansero-
jen madde olduğu uzun 
yıllardır bilinmektedir. 
Sigara dumanına pasif 
olarak maruz kalınması 
da akciğer kanseri riskini artırmak-
tadır. Kendileri sigara içmedikleri 
halde ev veya işyerlerinde pasif 
olarak dumana maruz kalan kişi-
lerde akciğer kanseri gelişme riski 
yüzde 20-30 oranında artmakta-
dır” dedi.

AKCİĞER KANSERİ 
RİSK FAKTÖRLERİ

Akciğer kanserlerinin yakla-
şık yüzde 90’ının tütün ve tütün 
ürünlerinin kullanımı ile oluştu-
ğunu, dolayısıyla sigara içiminin 
engellenmesiyle akciğer kanseri 
tanısının aynı oranda önlenebile-
ceğinin altını çizen Uzm. Dr. Huri 
Özkan Yılmaz, akciğer kanseri 
oluşumundaki risk faktörleri hak-
kında şu bilgileri paylaştı:

“Pasif içicilik (sigara), akciğer 
kanseri yönünden aile öyküsünün 
varlığı, bazı vitaminler, radon/as-
best gibi kimyasallara maruziyet, 
arsenik gibi endüstriyel ürünlere 
maruziyet, radon gazı, radyasyon 
maruziyeti, bazı organik kimya-
sallar, hava kirliliği ve tüberküloz 
akciğer kanseri oluşunda risk 
faktörleri arasında yer almaktadır. 
Bu etkenlerden bazısı kaçınılabilir 
risk faktörleri (tütün ve tütün ürün-
leri kullanımı gibi) iken bazıları 
değiştirilemez risk faktörüdür (ai-

lesel akciğer kanseri öyküsünün 
varlığı gibi).

HİÇ SİGARA İÇMEYENLER-
DE DE GÖRÜLEBİLİR

Sigara kullanımının akciğer 
kanserinin en sık 
görülen nedeni oldu-
ğunu söyleyen Uzm. 
Dr. Huri Özkan Yıl-
maz “Günlük içilen 
sigara sayısı, sigara 
içme süresi, siga-
raya başlama yaşı 
(ne kadar erken baş-
lanırsa risk o oranda 
artar), dumanı derin 

çekme, sigaranın içeriğindeki 
katran miktarı ile kanser gelişme 
riski artar” diye konuştu.

Uzm. Dr. Huri ÖZKAN YILMAZ 
sözlerine şöyle devam etti;

“Sigara dumanına pasif olarak 
maruz kalınması da akciğer kan-
seri riskini artırmaktadır. Kendileri 
sigara içmedikleri halde ev veya 
işyerlerinde pasif olarak dumana 
maruz kalan kişilerde akciğer 
kanseri gelişme riski yüzde 20-30 
oranında artmaktadır. Sigaranın 
bırakılması durumunda akciğer 
kanseri olasılığı zamanla azal-
makta, sigara bırakıldıktan 10-20 
yıl sonra hiç içmemişlerin düzeyi-
ne yaklaşmaktadır. En önemli risk 
faktörü tütün kullanımı olmakla 
birlikte, akciğer kanserinin hiç 
sigara kullanmamış kişilerde de 
görülebileceği unutulmamalıdır.”

EN SIK GÖRÜLEN 
10 BELİRTİ

Akciğer kanserinin en sık görü-
len belirtilerinden bahseden Uzm. 
Dr. Huri Özkan Yılmaz, şunları 
söyledi;

GİDEREK ARTAN ÖKSÜRÜK: 
Akciğer kanserinin ilk belirtile-
ri arasında yer alan öksürük, 
çoğunlukla başka nedenlere bağlı 
olduğu düşünülerek yeterince 

önemsenmiyor. Oysa iki hafta-
dan uzun süren, giderek artan 
ve nedeni belirlenemeyen inatçı 
öksürük, akciğer kanserinin temel 
göstergesi olarak karşımıza çıkı-
yor. Bunun yanında balgamda kan 
görülmesi veya balgam renginin 
koyu kahverengi olması da akci-
ğer kanserinde önemli belirtiler 
olarak biliniyor.

GÖĞÜS AĞRISI: Yine pek çok 
nedenden kaynaklanabilen göğüs 
ağrısı da, aslında akciğer kanse-
rinin temel belirtileri arasında yer 
alıyor. Göğüs ağrısı derin nefes 
alırken, öksürürken veya gülerken 
artıyorsa, zaman kaybetmeden 
doktora başvurmak gerekiyor.

NEFES DARLIĞI: Nefes 
darlığı ve hırıltılı soluma gibi 
solunumsal belirtiler akciğer 
kanserinin tüm evrelerinde ortaya 
çıkabiliyor. Sinsi gelişen akciğer 
kanserinin önemli bir göstergesi 
olan nefes darlığı, gerektiği şekil-
de önemsenmiyor. Yaşlı ve kilolu 
kişiler nefes darlığını yaşlarına 
bağlarken, genç kişiler de işlerinin 
yoğunluğundan doktora gitmeyi 
ihmal ettiklerini belirtiyorlar. Ancak 
akciğer kanserinde erken tanının 
hayati öneme sahip olduğunun 
unutulmaması gerekiyor.

İŞTAHSIZLIK VE KİLO 
KAYBI: Özellikle aktif sigara içen 
kişiler, iştahsızlığı olursa mutlaka 
bir doktora danışmalı. Nedeni 
belirlenemeyen kilo kaybı da ak-
ciğer kanserinin önemli belirtileri 
arasında yer aldığından, ihmal 
edilmemeli.

SES KISIKLIĞI VE YUTMA 
GÜÇLÜĞÜ: Akciğer kanserinin 
belirtilerden biri olan ses kısıklığı 
ve yutma güçlüğü de tıpkı diğer 
belirtiler gibi birçok nedenden kay-
naklanabiliyor. Buna karşın, soğuk 
algınlığı gibi bir durum olmaksızın 
gelişen ses kısıklığında da dok-

tora görünmek gerekiyor. Teşhis 
için kişinin yakınmaları, öyküsü ve 
muayene bulguları oldukça önem 
taşıyor.

HALSİZLİK: Akciğer kan-
serinde çabuk yorulma, sürekli 
yorgunluk hissi ve halsizlik de 
atlanmaması gereken, sık görülen 
belirtiler arasında. Türkiye’de çok 
yaygın olan demir eksikliği anemi-
sinden mevsimsel şartlara, günlük 
hayatın yoğun koşuşturmaca-
sından psikolojik sıkıntılara dek 
birçok nedenden kaynaklanabilen 
halsizlik günlük hayatı olumsuz 
etkilemeye başladıysa ve solu-
num şikâyetleri de eşlik ediyorsa 
akciğer taraması yaptırılmasının 
ihmal edilmemesi gerekiyor.

PARMAKLARDA ÇOMAK-
LAŞMA: El ve ayak parmaklarının 
uçlarındaki yumuşak dokunun 
şişip yuvarlaklaşmasıyla oluşan 
çomaklaşmanın yavaş ve ağrısız 
gelişmesi, akciğer kanseri dışı 
nedenlerden kaynaklandığını 
gösteriyor. Ancak hızlı ve ağrılı 
gerçekleşmesi, akciğer kanseri 
belirtileri arasında yer alıyor.

VÜCUT AĞRISI: Ülkemiz-
de özellikle sırt ve omuz ağrısı 
şikâyetlerine sıkça rastlanırken, 
masa başı çalışanlar bunu 
çoğunlukla duruş bozukluğu ve 
uzun saatler bilgisayar başında 
çalışmanın yol açtığı bir sorun 
olarak değerlendirebiliyor. Oysa 
akciğer kanserinin yayılması 
durumunda sırt ağrısı, omuz 
ağrısı, kürek kemiği ağrısı, kol, 
bacak ağrısı ya da beyne sıçra-
mışsa şiddetli baş ağrısı önemli 
belirtiler olarak kendini gösteriyor. 
Boyunda ve köprücük kemiğinin 
üzerindeki bezelerde büyüme 
ise, özellikle akciğer kanserine 
işaret ediyor.

SIK TEKRARLAYAN EN-
FEKSİYON: Bronşit ve zatürre 

gibi solunum yolu enfeksiyonları-
nın sık tekrarlaması ve iyileşme-
mesi de akciğer kanserinin belir-
tilerindendir. Özellikle 15 yıldan 
daha uzun süre günde bir paket 
sigara içen ya da sigarayı bırak-
masının üzerinden 15 yıl geçme-
miş olan kişilerde mutlaka yılda 
bir kez tarama öneriliyor. Bilimsel 
çalışmalar; 55-74 yaş arasın-
daki yoğun sigara içme öyküsü 
olan kişilerde düşük doz akciğer 
tomografisi ile akciğer kanseri-
ni erken saptamanın mümkün 
olduğunu ortaya koyuyor. Birinci 
evre denilen erken evrede tedavi 
ile başarı oranı yüzde 80-90’ı 
bulabiliyor. Bu nedenle uzun 
yıllar sigara içmiş kişilerin hiçbir 
şikayetleri bulunmasa da düzenli 
kontrole gitmeleri şart.

GÖZ KAPAĞINDA DÜŞ-

ME: Göz kapağında düşme 
ve göz bebeğinde küçülme ile 
yüzün aynı tarafında terleme 
olmaması da akciğer kanseri-
ne işaret edebiliyor. Bu durum 
tıpta Horner sendromu olarak 
isimlendiriliyor. Eğer bu belir-
tilerden birine ya da birkaçına 
sahipseniz vakit geçirmeden 
bir göğüs hastalıkları uzmanına 
başvurun. Bu belirtiler başka 
rahatsızlıkların göstergesi 
olabilir, mutlaka akciğer kanseri 
anlamına gelmeyebilir, ancak 
altında yatan nedenin araştırıl-
ması ve tedavi edilmesi gerekir. 
Hekiminiz akciğer kanserinden 
şüphelenirse ileri tetkik yöntem-
leriyle tanı koyacaktır. Akciğer 
kanserinin erken evrede teşhisi 
ile tedavi şansının yüzde 85-90 
olduğu unutulmamalıdır.

Pasif İçicilerde Akciğer 
Kanseri Riski Yüzde 30 Fazla
Haber : Fatma Bulduk Uğurlu



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 Kasım 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Bir kerecikte olsa; 
Öğretmenlerinize ahde-ve-

fa gösterin... 
Öğretmenlerinizi unutmak 

bu kadar kolay mı? 
Onların sizin üzerinizde hiç 

emeği olmadı mı? 
Eğitiminize ister bir köy 

okulunda başlayın;
İsterseniz küçük ölçekli bir 

taşra kasabasında...
İster babanızın parasıyla 

özel okullarda eğitim görün; 
İsterseniz büyük kentlerin 

yoksul varoşlarında... 
Sizlerin hiç öğretmeni 

olmadı mı? 
Tanrı size edindiğiniz 

bu bilgileri vahi yoluyla mı 
yolladı? 

Eeeeyy! 
Öğretmenlerden oku-

yup-yazma öğrenen;

Millete ‘vekil’ olana ka-
dar öğretmenlerinin sözünü 
dinleyen... 

Saygısını ifade etmek için 
karşısında yakasını ilikle-
yen... 

Seçildiği günün sabahı 
mazbatasını cebine koyduk-
tan sonra her şeyi herkesten 
daha iyi bilen saygıdeğer 
yönetsel erkler; 

Bir kerecikte olsun -şeyta-
na uyun da- öğretmenlerini-
zin isteklerine kulak-asın ve 
dinleyin... 

Bir kez dinlemekle 
dünyanın taşları yerin-
den oynamaz ya... 

Bir kerecik olsun 
dinleyin bakalım ne 
söyleyecekler? 

Okutup-emek ver-
diği siz öğrencilerine 
nasıl bir şey önere-
cekler? 

Bir dinleyin bakalım; 
Köşeyi dönebilecekleri bal-

lı bir ihaleye mi girecekler? 
“Verdiğiniz ücret biz öğret-

menlerin saygın bir öğretmen 
gibi yaşamasına yetmiyor, 
bizim maaşlarımızı da sizin 
maaşlarınızın seviyesine 
çıkarın mı diyecekler? 

Yoksa; 
Gün geçtikçe yerlerde sü-

rünen ‘eğitim sistemi’ hakkın-
da onlarda kendi görüşlerini 
mi ileri sürecekler? 

Bir kere dinleyin bakalım 
ne söyleyecekler... 

Eğer onları dinlemek iste-
miyorsanız... 

Yani muhatap 
almayı düşünmü-
yorsanız... 

Müsaade eder-
seniz emeklilikten 
de ‘emekli’ olan eski 
kafalı bir öğretmen 
olarak ben aracı 

olayım -sendikal haklarını 
kullanarak- 2 Kasımda ‘İş Bı-
rakma’ eylemi yapacak olan 
öğretmenlere... 

Öğretmenlerin sorunlarını 
dile getirmek için bir araya 
gelen 13 Öğretmen Sendika-
sı diyor ki; 

19 Kasımda düzenlenecek 
olan Kariyer Basamakları 
sınavı yanlıştır... 

Öğretmenler için çıkartılan 
bu meslek kanunu; 

Cumhuriyet tarihinin en 
kayırmacı kanunuyla karşı 
karşıyayız... 

Çıkarılmak istenen bu 
kanunun; 

Yanlış ve eksik bir kanun 
olduğunu... 

İdari ve teknik personeli 
içermediğini... 

19 Kasımda çıkarılmak 
istenen bu kanunla; 

Öğretmenlerin ayrıştırılma-
sı söz konusu olduğunu... 

Yapılan özel kayırmacı 

sınavlarda; 
69 puan alan öğ-

retmenin düşük maaş 
alacağını... 

70 puan alan öğret-
menin yüksek maaş 
almasının insan hak-
larına ve eşit işe-eşit 
ücret felsefesine ters 

düşeceğini ileri sürüyorlar... 
Ve bu konuda özet olarak 

da diyorlar ki; 
“Öğretmenlerin fikrinin 

alınmadığı, sosyal ve özel 
haklarına yönelik iyileştirme 
içermeyen bir kanunun bile-
şenlerinin görüşü alınarak, 
tıpkı demokraside olması 
gerektiği gibi, katılımcılık 
örneği gösterilerek yeniden 
düzenlenmesi ve hazırlan-
ması gerektiğini söylemek 
istiyoruz” diye öneri getirmek 
istiyorlar... 

Ve dünün öğrencileri... 
Bugünün yönetsel erkleri; 
Öğretmenlerinin bu istek 

ve önerilerine kulak-asmadık-
ları içinde, sendikal haklarını 
kullanarak ‘1 Kasım Çar-
şamba’ günü ülke ölçeğinde 
500 bine yakın öğretmen ‘İş 
Bırakma’ eylemi yapıyor... 

Yani; 
İstek ve önerilerinin 

dikkate alınması için bir gün 

derslere girmeme kararı 
alıyorlar... 

Eski bir öğretmen olarak 
bu konuda benim ne düşün-
düğümü merak ediyorsanız 
hemen söyleyeyim; 

İşbaşında bulunan değerli 
meslektaşlarımı bu demok-
ratik ve haklı eylemlerine 
fiili olarak katılamazsam da, 
öğretmenlerimizin eylemini 
sonuna kadar destekliyo-
rum... 

Mustafa Kemal Atatürk ne 
diyordu; 

“Öğretmenler, Cumhuriyet 
sizden fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür nesiller ister.” sö-
zünden cesaret alarak... 

Ve bir soru açarak diyorum 
ki;  “Öğretmenler hala fikri 
hür, vicdanı hür, irfanı hür 
nesil yetiştirmek için çaba 
gösteriyor.... 

Peki yetiştirip ‘makam kol-
tuklarına’ oturttukları yönetsel 
erkler bu ‘özgürlük’ işine ne 
kadar saygı duyuyor?” 

Sözü daha fazla uzatma-
yayım... 

Buyurun, şimdi söz sırası 
sizin... 

Öğretmenlerinizi; 
İster destekleyin... 
İsterseniz bozguncu veya 

anarşist deyin..
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40 Yıllık Çöp Çiçeğe Dönüşüyor
GİRESUN’A YENİ EKONOMİ ve SOSYAL YAŞAM ALANI KAZANDIRILIYOR

Giresun Belediyesi, 
şehrin modernleş-
mesi ve kalkınması 

için gerçekleştirdiği projele-
rine hız kesmeden devam 
ediyor. Bu kapsamda, ilk ola-
rak şehrin doğu yakasındaki 
40 yıllık çöp sahası üzerinde 
projelendirilen Doğu Park 
Galericiler Sitesi (Açık Spor 
Kompleksi Rekreasyonu Alanı 
Düzenlemesi) Projesinde 
başlatılan yapım çalışmaları 
sürüyor.

Daha yeşil, daha güzel, 
daha yaşanılabilir bir Giresun 
için hedeflenen projenin ha-
yata geçmesiyle birlikte, hem 
görüntü kirliliğinin önüne ge-
çilecek, hem de vatandaşlara 
yeni yaşam alanı oluşturula-
cak. Uygulanacak olan peyzaj 
çalışmaları ile bölge yıllardır 
yaşadığı görüntü kirliliğinden 
de kurtularak mavi ile yeşilin 
buluştuğu Giresun’a yakışır 

sosyal bir yaşam alanı haline 
gelecek. 

Terk edilmiş vaziyette 
bulunan 32 bin metrekarelik 
bir alana uygulanan proje iş 
dünyası, spor ve sosyal ha-
yata hitap edecek olup proje 
içeriğinde; 20.000 m2 yeşil 
alan, 3.500m2 kapalı alanda 
45 adet galeri ve çeşitli amaç-
lar ile kullanılabilir dükkan, 
ATM bölgesi, zabıta noktası, 
9.820m2’lik çevre düzenleme 
çalışması, 2 adet futbol sa-
hası, 2 adet basketbol sahası 
2 adet voleybol sahası, 2 
adet tenis kortu, 1 adet bekçi 
kulübesi, 3.740 metre yürü-
yüş yolu, futbol sahalarının 
olduğu bölümde, kafeterya, 
açık ve kapalı bekleme alan-
ları, görevli odaları ile soyun-
ma odaları gibi imkanlar yer 
alıyor.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu 40 yıllık 

çöp alanını çiçek bahçesine 
çevirmekte kararlı oldukla-
rını belirterek, “Doğu Park 
Projemiz Giresun’umuza çok 
yakışacak.” dedi.

Başkan Şenlikoğlu: “Burası 
şehrimizin ilk çöp dökülen 
alanlarından birisiydi. Bele-
diye olarak bu proje kapsa-
mında yaklaşık 50 Milyon 
TL’lik bir yatırım yapıyoruz. 
40 yıllık çöp sahasından 160 
bin metreküplük çöp kaldırma 
işlemi yaptık. Kaldırdığımız 
bu çöplerin uygun bölümle-
rine 8 adet spor tesisi inşa 
ediyoruz. Daha önce söz 
vermiş olduğumuz gibi çöpü 
ve çöplüğü çiçeğe yeşil alana 
dönüştürüyoruz. 

Diğer taraftan da şehrimi-
zin ticaretinin gelişmesine 
katkıda bulunacak Giresun’u-
muz için elzem olan galerici 
esnaflarımızın hep birlikte 
bir arada bulunabilecekleri 

ve 45 dükkandan oluşan bir 
ticaret merkezi oluşturuyo-
ruz. Galerici dükkanlarına ek 
olarak bu dükkanlar ile en-
tegre çalışacak noter, sigorta 
acentesi, oto ekspertizlerin de 
burada olmasını arzu ediyo-
ruz. Hemen sanayi sitemizin 
karşısında olması sebebiyle 
de burası ticaretimize, şeh-
rimizin gelişmesine şehrin 
geleceğine çok ciddi katkı-
da bulunabilecek bir alan. 
Nitelikli bir şekilde inşaatımız 
devam ediyor. Temmuz 2023 
tarihine kadar yüklenici firma-
mız ile hızlı bir şekilde inşaatı 
bitirerek bölgemize kazandır-
mış olacağız. Bölgede ikamet 
eden vatandaşlarımızda 
çalışmamızdan son derece 
memnun oldu. Daha yeşil, 
daha güzel, daha yaşanılabilir 
bir Giresun için çalışmalarımı-
za devam edeceğiz.” şeklinde 
konuştu.

Ebegümeci Oyunu 
Adana’da Övgü Aldı

Başarılı oyunlarıyla 
tiyatroseverlerin beğenisini 
kazanan Giresun Belediye-
si Şehir Tiyatrosu, müzikli 
komedi “Ebegümeci” adlı 
tiyatro oyunu ile Adana 
Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları’nın düzenlediği 7. 
Şehir Tiyatroları Buluşma-
sı’nda büyük beğeni topladı. 
Adanalı tiyatroseverler tara-
fından da ilgiyle izlenen oyun 
festivale renk kattı.

Seyircilerin yoğun ilgisi ile 
sahnelenen oyunda Giresun 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
oyuncuları Adanalı tiyatro-
severlerden tam not alırken, 
oyunun sonunda Belediye 
Başkan Yardımcısı Abdur-
rahman Demirel tüm Adana-
lılara Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu’nun 
selamlarını ileterek, Adana 
Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başka-
nı Mahmut Göğebakan’a bir 
sepet fındık hediye etti. 

Başkan Göğebakan da 

festivale renk katan oyunla-
rından dolayı Giresun Beledi-
yesi Şehir Tiyatrosu ekibine 
plaket ve çiçek takdim etti. 

Genel Sanat Yönetmen-
liğini Özden Aydın, Yönet-
menliğini ise Ahmet Öndaş’ın 
yaptığı çalışmayla hazırlanan 
oyunda; Sadık Takır, Emre 
Aydın, Fikret Öğüd, Ali İlker 
Pir, Duygu Aydın, Ayşegül 
Yenal, Atakan Atlar, Ahmet 
Öndaş, Ayşegül Çavuşoğlu, 
Eray Aktaş, Harun Murat 
Aydın, Erdoğan Cüneyt Ka-
manoğlu, Nevin Dizdar, İpek 
Türk, Özden Aydın oyuncu 
olarak yer alıyor. 

Mustafa Küçükkalıpçı’nın 
yazdığı ‘Ebegümeci’ adlı 
oyun; Sokak çocuğu Müş-
kül’ün kaza sonucu bir cina-
yetle suçlanmasıyla başlar. 
Öldürdüğü adamın çökertil-
mek istenen bir çetenin başı 
olduğunun anlaşılması çok 
uzun sürmez ve Müşkül’ün 
hayatının başlı başına değiş-
me hikayesi anlatılır.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete
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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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Bir kerecikte olsa; 
Öğretmenlerinize ahde-ve-

fa gösterin... 
Öğretmenlerinizi unutmak 

bu kadar kolay mı? 
Onların sizin üzerinizde hiç 

emeği olmadı mı? 
Eğitiminize ister bir köy 

okulunda başlayın;
İsterseniz küçük ölçekli bir 

taşra kasabasında...
İster babanızın parasıyla 

özel okullarda eğitim görün; 
İsterseniz büyük kentlerin 

yoksul varoşlarında... 
Sizlerin hiç öğretmeni 

olmadı mı? 
Tanrı size edindiğiniz 

bu bilgileri vahi yoluyla mı 
yolladı? 

Eeeeyy! 
Öğretmenlerden oku-

yup-yazma öğrenen;

Millete ‘vekil’ olana ka-
dar öğretmenlerinin sözünü 
dinleyen... 

Saygısını ifade etmek için 
karşısında yakasını ilikle-
yen... 

Seçildiği günün sabahı 
mazbatasını cebine koyduk-
tan sonra her şeyi herkesten 
daha iyi bilen saygıdeğer 
yönetsel erkler; 

Bir kerecikte olsun -şeyta-
na uyun da- öğretmenlerini-
zin isteklerine kulak-asın ve 
dinleyin... 

Bir kez dinlemekle 
dünyanın taşları yerin-
den oynamaz ya... 

Bir kerecik olsun 
dinleyin bakalım ne 
söyleyecekler? 

Okutup-emek ver-
diği siz öğrencilerine 
nasıl bir şey önere-
cekler? 

Bir dinleyin bakalım; 
Köşeyi dönebilecekleri bal-

lı bir ihaleye mi girecekler? 
“Verdiğiniz ücret biz öğret-

menlerin saygın bir öğretmen 
gibi yaşamasına yetmiyor, 
bizim maaşlarımızı da sizin 
maaşlarınızın seviyesine 
çıkarın mı diyecekler? 

Yoksa; 
Gün geçtikçe yerlerde sü-

rünen ‘eğitim sistemi’ hakkın-
da onlarda kendi görüşlerini 
mi ileri sürecekler? 

Bir kere dinleyin bakalım 
ne söyleyecekler... 

Eğer onları dinlemek iste-
miyorsanız... 

Yani muhatap 
almayı düşünmü-
yorsanız... 

Müsaade eder-
seniz emeklilikten 
de ‘emekli’ olan eski 
kafalı bir öğretmen 
olarak ben aracı 

olayım -sendikal haklarını 
kullanarak- 2 Kasımda ‘İş Bı-
rakma’ eylemi yapacak olan 
öğretmenlere... 

Öğretmenlerin sorunlarını 
dile getirmek için bir araya 
gelen 13 Öğretmen Sendika-
sı diyor ki; 

19 Kasımda düzenlenecek 
olan Kariyer Basamakları 
sınavı yanlıştır... 

Öğretmenler için çıkartılan 
bu meslek kanunu; 

Cumhuriyet tarihinin en 
kayırmacı kanunuyla karşı 
karşıyayız... 

Çıkarılmak istenen bu 
kanunun; 

Yanlış ve eksik bir kanun 
olduğunu... 

İdari ve teknik personeli 
içermediğini... 

19 Kasımda çıkarılmak 
istenen bu kanunla; 

Öğretmenlerin ayrıştırılma-
sı söz konusu olduğunu... 

Yapılan özel kayırmacı 

sınavlarda; 
69 puan alan öğ-

retmenin düşük maaş 
alacağını... 

70 puan alan öğret-
menin yüksek maaş 
almasının insan hak-
larına ve eşit işe-eşit 
ücret felsefesine ters 

düşeceğini ileri sürüyorlar... 
Ve bu konuda özet olarak 

da diyorlar ki; 
“Öğretmenlerin fikrinin 

alınmadığı, sosyal ve özel 
haklarına yönelik iyileştirme 
içermeyen bir kanunun bile-
şenlerinin görüşü alınarak, 
tıpkı demokraside olması 
gerektiği gibi, katılımcılık 
örneği gösterilerek yeniden 
düzenlenmesi ve hazırlan-
ması gerektiğini söylemek 
istiyoruz” diye öneri getirmek 
istiyorlar... 

Ve dünün öğrencileri... 
Bugünün yönetsel erkleri; 
Öğretmenlerinin bu istek 

ve önerilerine kulak-asmadık-
ları içinde, sendikal haklarını 
kullanarak ‘1 Kasım Çar-
şamba’ günü ülke ölçeğinde 
500 bine yakın öğretmen ‘İş 
Bırakma’ eylemi yapıyor... 

Yani; 
İstek ve önerilerinin 

dikkate alınması için bir gün 

derslere girmeme kararı 
alıyorlar... 

Eski bir öğretmen olarak 
bu konuda benim ne düşün-
düğümü merak ediyorsanız 
hemen söyleyeyim; 

İşbaşında bulunan değerli 
meslektaşlarımı bu demok-
ratik ve haklı eylemlerine 
fiili olarak katılamazsam da, 
öğretmenlerimizin eylemini 
sonuna kadar destekliyo-
rum... 

Mustafa Kemal Atatürk ne 
diyordu; 

“Öğretmenler, Cumhuriyet 
sizden fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür nesiller ister.” sö-
zünden cesaret alarak... 

Ve bir soru açarak diyorum 
ki;  “Öğretmenler hala fikri 
hür, vicdanı hür, irfanı hür 
nesil yetiştirmek için çaba 
gösteriyor.... 

Peki yetiştirip ‘makam kol-
tuklarına’ oturttukları yönetsel 
erkler bu ‘özgürlük’ işine ne 
kadar saygı duyuyor?” 

Sözü daha fazla uzatma-
yayım... 

Buyurun, şimdi söz sırası 
sizin... 

Öğretmenlerinizi; 
İster destekleyin... 
İsterseniz bozguncu veya 

anarşist deyin..
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40 Yıllık Çöp Çiçeğe Dönüşüyor
GİRESUN’A YENİ EKONOMİ ve SOSYAL YAŞAM ALANI KAZANDIRILIYOR

Giresun Belediyesi, 
şehrin modernleş-
mesi ve kalkınması 

için gerçekleştirdiği projele-
rine hız kesmeden devam 
ediyor. Bu kapsamda, ilk ola-
rak şehrin doğu yakasındaki 
40 yıllık çöp sahası üzerinde 
projelendirilen Doğu Park 
Galericiler Sitesi (Açık Spor 
Kompleksi Rekreasyonu Alanı 
Düzenlemesi) Projesinde 
başlatılan yapım çalışmaları 
sürüyor.

Daha yeşil, daha güzel, 
daha yaşanılabilir bir Giresun 
için hedeflenen projenin ha-
yata geçmesiyle birlikte, hem 
görüntü kirliliğinin önüne ge-
çilecek, hem de vatandaşlara 
yeni yaşam alanı oluşturula-
cak. Uygulanacak olan peyzaj 
çalışmaları ile bölge yıllardır 
yaşadığı görüntü kirliliğinden 
de kurtularak mavi ile yeşilin 
buluştuğu Giresun’a yakışır 

sosyal bir yaşam alanı haline 
gelecek. 

Terk edilmiş vaziyette 
bulunan 32 bin metrekarelik 
bir alana uygulanan proje iş 
dünyası, spor ve sosyal ha-
yata hitap edecek olup proje 
içeriğinde; 20.000 m2 yeşil 
alan, 3.500m2 kapalı alanda 
45 adet galeri ve çeşitli amaç-
lar ile kullanılabilir dükkan, 
ATM bölgesi, zabıta noktası, 
9.820m2’lik çevre düzenleme 
çalışması, 2 adet futbol sa-
hası, 2 adet basketbol sahası 
2 adet voleybol sahası, 2 
adet tenis kortu, 1 adet bekçi 
kulübesi, 3.740 metre yürü-
yüş yolu, futbol sahalarının 
olduğu bölümde, kafeterya, 
açık ve kapalı bekleme alan-
ları, görevli odaları ile soyun-
ma odaları gibi imkanlar yer 
alıyor.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu 40 yıllık 

çöp alanını çiçek bahçesine 
çevirmekte kararlı oldukla-
rını belirterek, “Doğu Park 
Projemiz Giresun’umuza çok 
yakışacak.” dedi.

Başkan Şenlikoğlu: “Burası 
şehrimizin ilk çöp dökülen 
alanlarından birisiydi. Bele-
diye olarak bu proje kapsa-
mında yaklaşık 50 Milyon 
TL’lik bir yatırım yapıyoruz. 
40 yıllık çöp sahasından 160 
bin metreküplük çöp kaldırma 
işlemi yaptık. Kaldırdığımız 
bu çöplerin uygun bölümle-
rine 8 adet spor tesisi inşa 
ediyoruz. Daha önce söz 
vermiş olduğumuz gibi çöpü 
ve çöplüğü çiçeğe yeşil alana 
dönüştürüyoruz. 

Diğer taraftan da şehrimi-
zin ticaretinin gelişmesine 
katkıda bulunacak Giresun’u-
muz için elzem olan galerici 
esnaflarımızın hep birlikte 
bir arada bulunabilecekleri 

ve 45 dükkandan oluşan bir 
ticaret merkezi oluşturuyo-
ruz. Galerici dükkanlarına ek 
olarak bu dükkanlar ile en-
tegre çalışacak noter, sigorta 
acentesi, oto ekspertizlerin de 
burada olmasını arzu ediyo-
ruz. Hemen sanayi sitemizin 
karşısında olması sebebiyle 
de burası ticaretimize, şeh-
rimizin gelişmesine şehrin 
geleceğine çok ciddi katkı-
da bulunabilecek bir alan. 
Nitelikli bir şekilde inşaatımız 
devam ediyor. Temmuz 2023 
tarihine kadar yüklenici firma-
mız ile hızlı bir şekilde inşaatı 
bitirerek bölgemize kazandır-
mış olacağız. Bölgede ikamet 
eden vatandaşlarımızda 
çalışmamızdan son derece 
memnun oldu. Daha yeşil, 
daha güzel, daha yaşanılabilir 
bir Giresun için çalışmalarımı-
za devam edeceğiz.” şeklinde 
konuştu.

Ebegümeci Oyunu 
Adana’da Övgü Aldı

Başarılı oyunlarıyla 
tiyatroseverlerin beğenisini 
kazanan Giresun Belediye-
si Şehir Tiyatrosu, müzikli 
komedi “Ebegümeci” adlı 
tiyatro oyunu ile Adana 
Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları’nın düzenlediği 7. 
Şehir Tiyatroları Buluşma-
sı’nda büyük beğeni topladı. 
Adanalı tiyatroseverler tara-
fından da ilgiyle izlenen oyun 
festivale renk kattı.

Seyircilerin yoğun ilgisi ile 
sahnelenen oyunda Giresun 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
oyuncuları Adanalı tiyatro-
severlerden tam not alırken, 
oyunun sonunda Belediye 
Başkan Yardımcısı Abdur-
rahman Demirel tüm Adana-
lılara Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu’nun 
selamlarını ileterek, Adana 
Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başka-
nı Mahmut Göğebakan’a bir 
sepet fındık hediye etti. 

Başkan Göğebakan da 

festivale renk katan oyunla-
rından dolayı Giresun Beledi-
yesi Şehir Tiyatrosu ekibine 
plaket ve çiçek takdim etti. 

Genel Sanat Yönetmen-
liğini Özden Aydın, Yönet-
menliğini ise Ahmet Öndaş’ın 
yaptığı çalışmayla hazırlanan 
oyunda; Sadık Takır, Emre 
Aydın, Fikret Öğüd, Ali İlker 
Pir, Duygu Aydın, Ayşegül 
Yenal, Atakan Atlar, Ahmet 
Öndaş, Ayşegül Çavuşoğlu, 
Eray Aktaş, Harun Murat 
Aydın, Erdoğan Cüneyt Ka-
manoğlu, Nevin Dizdar, İpek 
Türk, Özden Aydın oyuncu 
olarak yer alıyor. 

Mustafa Küçükkalıpçı’nın 
yazdığı ‘Ebegümeci’ adlı 
oyun; Sokak çocuğu Müş-
kül’ün kaza sonucu bir cina-
yetle suçlanmasıyla başlar. 
Öldürdüğü adamın çökertil-
mek istenen bir çetenin başı 
olduğunun anlaşılması çok 
uzun sürmez ve Müşkül’ün 
hayatının başlı başına değiş-
me hikayesi anlatılır.

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 Kasım 
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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

Avrupa’da galibiyet 
alamayan 3 takımdan biri!

Avrupa’nın 5 büyük ligi 
olarak kabul edilen 

İngiltere Premier Lig, İspan-
ya La Liga, İtalya Serie A, 
Fransa Ligue 1 ve Almanya 
Bundesliga ile Spor Toto 
Süper Lig dikkate alındığın-
da henüz galibiyetle tanışa-
mamış 3 takım var. Bunlar; 
La Liga’dan Elche, Serie 
A’dan Cremonese ve Süper 
Lig’den Ümraniyespor.

Galibiyetle 
tanışamayanlar

Zirvede heyecanın 
devam ettiği bu liglerde alt 
sıralarda da önemli bir yarış 

var. Premier Lig, La Liga, 
Serie A, Ligue 1 ve Bundes-
liga ile Süper Lig’i dikkate 
aldığımızda henüz galibi-
yetle tanışamayan 3 takım 
dikkat çekiyor. İspanya La 
Liga’da Elche, 12 karşı-
laşmada 4 beraberlik ve 8 
mağlubiyet sonucu 4 puanla 
ligin sonunda bulunuyor. 
İtalya Serie A’da ise Cre-
monese, yine 12 maçta 5 
beraberlik, 7 mağlubiyetle 
elde ettiği 5 puanla son sı-
rada yer alıyor. Süper Lig’de 
ise Ümraniyespor, çıktığı 11 
müsabakada 3 beraberlik, 8 
mağlubiyet yaşadı.

Keşap Belediyespor, 
Farkını Ortaya Koyuyor
Giresun Süper Ama-

tör Lig’de Keşap 
Belediyespor aldığı başarılı 
sonuçlarla dikkat çekiyor.

Kırmızı-yeşilliler oyna-
dığı 3 maçı da kazanırken 
9 puan ve averajla üçüncü 
sırada yer aldı. Bu maç-
larda 10 gol atan Antrenör 
Aziz Tekbaş’ın öğrencileri 
kalesinde 2 gol gördü. Son 
maçında Pirazizspor’u gollü 
bir mücadelenin ardından 
5-0 mağlup eden Keşap 
Belediyespor ligin 4.haf-
tasındaki Batlamaspor 
maçına hazırlanıyor.

Keşap Belediyespor 
sezona 4-2’lik Tireboluspor 

galibiyetiyle başlarken, 
ikinci hafta deplasmanda 
Doğankentspor’u 1-0’la 
geçti.

Aziz Tekbaş yönetiminde 
geçmiş sezonlardaki başa-
rılı günlerinden sinyaller ve-
ren Keşap Belediyespor’u 
5-0’lık galibiyet sonrasında 
Belediye Başkanı Mehmet 
Emür soyunma odasında 
tebrik etti.

Keşap’a spor yatırımları-
nın yanı sıra sosyal bele-
diyecilik anlamında ivme 
kazandıran Emür’ün sportif 
yönü ilçe halkı tarafından 
da beğeniliyor ve takdir 
ediliyor.

Spor Toto Süper Lig ekibi 
Bitexen Giresunspor’da, 
galibiyet hasreti 8 maça 

çıktı. Ligde en son 3. haftada 
sahasında Kasımpaşa’yı 1-0’lık 

sonuçla yenebilen teknik direktör 
Hakan Keleş’in öğrencileri, o mü-
sabakadan sonra çıktığı 8 maçta 
sahadan 3 puanla ayrılamadı.
Yeşil beyazlı ekip, Kasımpaşa 

galibiyetinin ardından oynadığı 8 
maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 
elde edebildi.Ligde oynadığı son 
maçta Medipol Başakşehir’e 3-1 
yenilen Giresunspor, 13. hafta 

mücadelesinde cumartesi günü 
Çotanak Spor Kompleksi’nde 
kendisi gibi küme düşme potasın-
da bulunan İstanbulspor’u konuk 
edecek.

3 PUAN HASRETiNE
ARTIK SON VERiN

En değerli oyuncu ödülünü 
City Line Alanya Belediye 

Spor’dan Barış Terzioğlu, en iyi 
kaleci ödülünü Seferihisar Citta 
Slow’dan Mehmet Aşlamacı, 
gol kralı ödülünü Ömeroğul-
ları Ercişspor’dan Lucao, en 
centilmen takım ödülünü de 
Ülküspor aldı.  

Dereceye giren takımlar 
ile ödül alan sporculara kupa 
ve madalyalarını TFF FGD 
Teknik Koordinatörü Dr. Erden 
Or, Plaj Futbolu Milli Takımı 
Koordinatörü Cem Pamiroğlu, 
Plaj Futbolu Milli Takımı Teknik 
Sorumlusu Ozan Yılmaz, Plaj 
Futbolu ve Futsal Milli Takım-
lar ve Ligleri Sorumlusu Can 
Günal verdi.

Süper Finallerin ardından bir 
değerlendirme yapan TFF Futbol 
Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, 
çok başarılı bir organizasyonu 
geride bıraktıklarını söyledi. 

Sezon içinde yapılan 14 etabın 
birincilerinin Alanya’da şampiyon-
luk için mücadele ettiğini belirten 
Çetin, “Türkiye’nin farklı bölgele-
rinden takımlar burada bir araya 

geldi. Tüm takımlarımıza teşek-
kür ediyorum. Süper Finaller, Milli 
Takım açısından da son derece 
faydalı oldu. Antrenörlerimiz bir-
çok oyuncuyu gözlemleme fırsatı 

buldu. Futbol Gelişim Direktör-
lüğü olarak çatımız altındaki 
tüm branşlara aynı ciddiyetle 
yaklaşıyoruz. Plaj futbolu da 
bunlardan biri.’’ diye konuştu.

Plaj Futbolu Milli Takımı 
Teknik Sorumlusu Ozan 
Yılmaz ise “İyi bir turnuva 
geçirdiğimizi düşünüyorum. 
Milli Takım oyuncu havuzu-
muz için yeni oyuncular tespit 
ettik. Bundan sonra Milli Takım 
için belirlediğimiz oyuncularla 
kamp gerçekleştirip, yeni se-
zona hazırlanacağız.” dedi.

Giresun’u Yeniyolspor takımının temsil ettiği Plaj Futbolu turnuvasında şampiyon takım belli oldu

KUPA SEFERiHiSAR’A GiTTi
Alanya’da düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi 2022 Süper Finalleri sona erdi. Organizasyonda 
şampiyonluğu, finalde City Line Alanya Belediye Spor’u 5-4 yenen Seferihisar Citta Slow 

kazandı. Özderespor Demirler İnşaat’ı 14-6 mağlup eden Ömeroğulları Ercişspor ise üçüncü oldu



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 Kasım 2022 Cuma

 

 

 

 13. haftada perde 
bugün açılıyor 

Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta 
mücadelesi bu akşam  İstanbul’da 

yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan 

yapılan açıklamaya göre HangiKredi 
Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor ve 
Kasımpaşa- MKE Ankaragücü maçla-
rıyla başlayacak 13. haftada, 5 Kasım 
Cumartesi günü Galatasaray- Beşiktaş 
derbisinin heyecanı yaşanacak.

Ligde haftanın programı şöyle:
4 Kasım Cuma 
20.00 HangiKredi 

Ümraniyespor-Co-
rendon Alanyaspor 
(Ümraniye Belediyesi 
Şehir)

20.00 Kasımpa-
şa-MKE Ankaragü-
cü (Recep Tayyip 
Erdoğan)

5 Kasım Cumar-

tesi
14.30 Bitexen Giresunspor- İstan-

bulspor (Çotanak)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)
6 Kasım Pazar
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayse-

rispor (Kalyon)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Va-

vaCars Fatih Karagümrük (Corendon 
Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Kon-
yaspor (Şenol Gü-
neş Spor Kompleksi)

7 Kasım Pazar-
tesi

20.00 Fener-
bahçe-Demir Grup 
Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş 
Hatayspor-Medipol 
Başakşehir (Yeni 
Hatay)

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 11 ........8 ........ 2 ....... 1 ........ 34 ....... 12 .......22 .........26
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 11 ........7 ........ 2 ....... 2 ........ 16 ....... 5 .........11 .........23
3.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 12 ........6 ........ 5 ....... 1 ........ 24 ....... 14 .......10 .........23
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 12 ........6 ........ 4 ....... 2 ........ 25 ....... 16 .......9 ...........22
5.GALATASARAY A.Ş..................... 11 ........6 ........ 3 ....... 2 ........ 14 ....... 9 .........5 ...........21
6.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 11 ........6 ........ 3 ....... 2 ........ 16 ....... 13 .......3 ...........21
7.ARABAM.COM KONYASPOR ... 12 ........5 ........ 5 ....... 2 ........ 12 ....... 6 .........6 ...........20
8.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 12 ........6 ........ 2 ....... 4 ........ 17 ....... 12 .......5 ...........20
9.CORENDON ALANYASPOR ...... 12 ........4 ........ 4 ....... 4 ........ 18 ....... 21 .......-3 .........16
10.GAZİANTEP F. KULÜBÜ A.Ş. .. 11 ........4 ........ 3 ....... 4 ........ 15 ....... 14 .......1 ...........15
11.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 12 ........4 ........ 2 ....... 6 ........ 10 ....... 21 .......-11 .......14
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 11 ........4 ........ 1 ....... 6 ........ 15 ....... 19 .......-4 .........13
13.V.  FATİH KARAGÜMRÜK ....... 11 ........3 ........ 3 ....... 5 ........ 19 ....... 20 .......-1 .........12
14.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 11 ........3 ........ 2 ....... 6 ........ 14 ....... 19 .......-5 ......... 11
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 12 ........2 ........ 4 ....... 6 ........ 11 ....... 16 .......-5 .........10
16.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 11 ........3 ........ 1 ....... 7 ........ 8 ......... 19 .......-11 .......10
17.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 11 ........2 ........ 3 ....... 6 ........ 8 ......... 17 .......-9 ...........9
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 11 ........2 ........ 2 ....... 7 ........ 10 ....... 22 .......-12 .........8
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 11 ........0 ........ 3 ....... 8 ........ 10 ....... 21 .......-11 .........3

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

12. HAFTANIN SONUÇLARI
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......0 - 2 .................................GALATASARAY A.Ş.
CORENDON ALANYASPOR ....................2 - 0 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
ARABAM.COM KONYASPOR .................1 - 1 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................5 - 2 ............HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................2 - 2 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. ................................2 - 5 ................................... FENERBAHÇE A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ ...............................4 - 1 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................3 - 1 ........................BITEXEN GİRESUNSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................0 - 2 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR

Karademir, Çotanak 
Spor Kompleksi’nde 
düzenlediği basın 

toplantısında, 11. hafta itiba-
rıyla geçen sezona benzer bir 
tablo ile karşı karşıya oldukla-
rını dile getirdi.

Ligde önlerinde uzun bir yol 
olduğunu aktaran Karademir, 
“Geçen yıl da bu dönemde 
hocamıza çok büyük eleştiriler 
geliyordu, hatta hocamızı gön-
dermediğimiz için bize sitem 
ediliyordu. Biz o dönemde de 
hocamızın arkasında durduk, 
bizim en büyük özelliğimiz 
bana göre sabırlı oluşumuz. 
Bu sabrımız da elbet bir gün 

meyvesini veriyor. Bu sezon 
da eleştiriler yönetime.” dedi.

Karademir, geçen sezonki 
başarısız sonuçların ardından 
takımın seri galibiyetler alarak 
yükselişe geçtiğini belirterek, 
“Bunun aynısı olabilir, bu nok-
tada oyuncuları ve hocamızı 
biraz daha mutlu edebilecek 
desteği gösterirsek, özellik-
le önümüzdeki İstanbulspor 
maçında iyi bir taraftar desteği 
görebilirsek, buradan iyi bir 
sonuçla takım iyi bir noktaya 
doğru gidebilir.” diye konuştu.

Taraftarlardan destek bekle-
diklerini vurgulayan Karademir, 
“Ama satılan bilet şu an çok 

yok. Buradan bir çağrım olsun, 
bu maç çok ciddi, çok önemli 
bir maç. Bu noktada taraf-
tarlardan destek bekliyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

“Kongreyle ilgili bir fikrimiz, 
düşüncemiz yok”

Karademir, bir gazetecinin 
kulüp yönetim kurulunun gün-
deminde olağanüstü kongre 
kararı olup olmadığı yönündeki 
sorusunu şöyle yanıtladı:”-
Kongreyle ilgili bir fikrimiz, 
düşüncemiz yok. Bu kulübü 
böyle bir dönemde yönetimsiz, 
başsız bırakacak değiliz. Her 
zaman söyledik, burayı daha 
iyi yöneteceğini, daha çok 

para kaynağı sağlayabileceği-
ni iddia eden bir yönetim, bir 
başkan çıkarsa emin olun o 
kongreye gideriz. Ama ortada 
böyle bir şey yokken, kendi 
kurduğumuz bir kadro, bir 
sistem varken, iki yıldır aynı 
sistem, kötü gidiyor, iyi gidiyor, 
sabırla arkasında durmaya 
çalışıyoruz. Yaptığımız plan-
lamanın, projenin arkasında 
durmaya çalışıyoruz, bu da 
meyvesini veriyor, bu sezon da 
verecek bu arada. Yani bu 11 
haftalık gidişat kimseyi yanılt-
masın, kimse karalar bağlama-
sın, göreceksiniz üç dört hafta 
sonra farklı bir şekil olacak.”

Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, düzenlediği toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu

‘BiZDEN DAHA iYi
YONETECEK VARSA
KONGREYE GiDERiZ’
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor’da, kulüp basın sözcüsü Ferhat 

Karademir, olağanüstü kongreye gitme gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi

Ligin başında ayrılık!
Giresun Süper 

Amatör Lig takım-
larından Ali Durağı Genç-
likspor’da teknik sorumlu 
Mehmet Tomak’la yollar 
ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA 
Bulancak temsilcisin-

den yapılan açıklama-
da; “ 2022-2023 sezonu 
başından bu yana Futbol 
A Takımımızın teknik 
direktörlüğünü yapmakta 
olan Mehmet Tomak ile 

yollarımızı ayırmış bulun-
maktayız. Mehmet Tomak’a 
emekleri için teşekkür eder, 
bundan sonraki kariyerinde 
başarılar dileriz.” denildi.


