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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
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NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR
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HER BİRİMİZ 
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BİNLERCE ÖĞRENCİ 
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BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(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
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
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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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Palyatif Bakım

MESLEK LİSELERİ 
KAPANIYOR

İMAM- HATİPLER 
ÇOĞALIYOR 
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“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”
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BİR KISSA, 
BİN HİSSE...
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(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

Bu arada Belediye yetkilile-
ri kar yağışının süreceğini 
belirterek halkı dikkatli 

olmaya çağırdı.. Öte yandan 
şehirde olumsuz bir durum 

yaşanmaması adına tuzlama 
ve kar küreme çalışmalarını ara 
vermeden devam ediliyor.

Belediye şehirde; 3 greyder, 
3 kar küreme ve 3 tuzlama 

aracı, 2 yükleyici, 14 adet JBC, 
11 adet kamyon, 200 ton kar 
tuzu- solüsyon ve 200 personel 
ile karla mücadele çalışması 
yürütecek.         n SAYFA 3’TE

KARLA MUCADELE
TAMGAZ SURUYOR

Giresun Belediyesi karla mücadele konusunda adeta seferberlik 
başlattı. Başkan Aytekin Şenlikoğlu ilk andan itibaren olaya 

müdahale ederken, çalışmalar aralıksız devam ediyor. Gelecek Partisi 
Bulancak ilçe 
Başkanı Mustafa 

Karakaya, Kovanlık’ın ilçe 
olması gerektiğini söyledi. 
Karakaya, Bulancak’ta güçlü 
bir ekip kurduklarını ifade 
ederek, “Sayın Davutoğlu 
ile dava arkadaşlığı yapmak 
bizler için onur veriyor. Gire-
sun’da değişik yörelerin ilçe 
olmasıyla ilgili öneriler var. 

Bizler de yöremizde 
Kovanlık’ın ilçe olmayı hak 
ettiğini düşünüyoruz. 6 Parti 
zaten ittifak yaptı. İlk seçim-
de iktidar olacağımızı herkes 
görüyor. İktidar olduktan 
sonra ilk önceliğimiz bu yö-

rede bu olacak. Kovanlık ilçe 
olursa yörede kalkınma hızlı 
olur. Zaten Giresun’da 9-10 

tane belde belediyesini yok 
yere kapatıp halkı şehirlere 
yığdılar. n SAYFA 3’TE

KARAKAYA: KOVANLIK
iLCE OLMALIDIR
Gelecek Partisi Bulancak İlçe Başkanı Mustafa Karakaya, “6 Parti ilk seçimde 
iktidara geliyor. Biz de bu ittifakın bir parçası yani iktidar ortağı olarak Kovan-

lık’ı ilçe yapmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi

S. Ömer Kadıoğlu, ‘İstiklal 
Marşımız Rehberimizdir’

Kadıoğlu, “İstiklal Marşı’nın 
kabul edilişinin 101. yılında, 

Türk milletinin vatanı ve bağım-
sızlığı uğruna yokluklar içinde 
verdiği kurtuluş mücadelesini 
eşsiz bir biçimde mısralara dö-
kerek bizlere ölümsüz bir rehber 
bırakan büyük şair ve dava ada-
mı Mehmet Akif Ersoy’u saygı, 
rahmet ve minnetle anıyorum.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
parçalandığı ve son vatan 
toprağımız Anadolu’nun dört bir 
yanının düşman işgaline uğradı-
ğı kara günlerde bir avuç vatan 
sevdalısı, Türk’ün istiklal ateşini 
yakmak ve Türk milletinin dünya 
durdukça var olacağını haykır-
mak üzere “Ya istiklâl ya ölüm!” 
parolasıyla yola çıkmıştır.” dedi.

n 3’TE

Görele Belediyesinin kültür 
sanat etkinlikleri devam 

ediyor. Görele Belediyesi tara-
fından Giresun Belediyesi Şehir 
Tiyatro ekibince sahne-
lenen “Çevreci Dostlar” 
adlı çocuk tiyatrosu 
yoğun ilgi gördü.

Hasan Ali Yücel 
Kültür Merkezinde sah-
nelenen oyunda çocuk-
larımıza çevre bilinci, 
genel temizlik ve korona 
virüs önlemleri müzikler 
eşliğinde eğlenceli bir 
şekilde aktarıldı. 

Belediye Başkanı Tolga Ere-
ner, çocuklarımızla birlikte tiyat-
royu izleyerek, belediye olarak 
çocuklarımızı tiyatro oyunlarıyla 

bilinçlendirmeye ve eğitmeye 
devam ettiklerini söyledi.

Çevre bilincinin kapsamlı bir 
şekilde aşılanması gerektiğine 

vurgu yapan Belediye 
Başkanımız Tolga Ere-
ner, “Giresun Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu’nun 
“Çevreci Dostlar” isimli 
çocuk oyununu ilçemiz-
de sahnelendi. Giresun 
Belediye Başkanımız 
Aytekin Şenlikoğlu‘na, 
oyuncularımıza ve eme-
ği geçenlere teşekkür 
ederim” diye konuştu. 

‘Çevreci Dostlar’ çocuklarımızla buluştu

Keşap Belediye Başkanı Mehmet 
Emür, 12 Mart İstiklal Marşı’nın 

Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Günü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Başkan Emür “İstiklal Marşı-
mız, vatan, millet, özgürlük ve bağım-
sızlığın en güzel ifadesidir. 
İstiklal Marşımız öyle bir 
marş ki; her mısrasında 
milletimizin kahramanlık 
mücadelesi ilmek ilmek 
işlenmiştir. Bayrak ve 
millet sevgisi en güzel 
kelimelerle ifade edilmiştir. 
İstiklal Marşımız, tarihte 

milli vicdanların direnişini, vatan sevgi-
sinin dirilişini ve yüreklerin bir oluşunu 
sembolleştirmiştir.

İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından “Milli Marş”ola-
rak kabul edilişinin 101. Yılını kutluyor, 

Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaş-
ları olmak üzere İstiklal 
Marşı’nı kabul eden TBMM 
üyelerini, İstiklal Savaşı 
şehitlerimizi, gazilerimizi 
ve Mehmet Akif Ersoy’u 
rahmet, şükran ve minnetle 
anıyorum’’dedi.

Başkan Emür’den İstiklal Marşı Kabulü Mesajı



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 
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Hüdâvendigâr 
Camiinin ihyası!..

2012 yılından buya-
na ısrarla vurgula-
maya çalışmışız…

***
2012 yılında dönemin 

Valisi Sayın D.Ali Şahin, 
mülkiyeti belediyeye ait olan 
Taşbaşı Parkı mevkiinde-
ki Hüdavendigar (Sultan 
Selim) Camiinin temellerinin 
tespiti için kazı çalışması 
yapılmasına belediyeden 
izin verilmesi talebinde 
bulunmuş, lâkin o dönemin 
CHP’li Belediye Başkanlığı 
kazı yapılmasına izin ver-
memiş…

***
2019 yılında tarihî 

caminin temellerinin açığa 
çıkması izin vermeyen o 
CHP’li Başkan gitmiş AK 
Partili Başkan gelmiş…

09 Kasım 2019’da tekrar 
hatırlatmış ve sormuşuz:

“- Belediye Başkanı, AK 
Partili bir başkan!.. Merkezî 
idarede, AK Parti iktidarı!.. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 
malum Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan!..

- Dahası, Vakıfların bu-
güne kadar nice tarihî vakıf 
eserleri Camileri restore 
ve ihya ettiği bilindiği bir 
ortamda; bu ve bunun gibi 
küllenmiş ecdat eserlerinin 
ihya edilmemesinin önünde-
ki engel ne olabilir ki?..

- Demek ki mes’ele, 
ecdada ve tarihî eserlere 
hürmet değil!..

- Demek ki mes’ele, bir 
zihniyet mes’elesi!..” demi-
şiz!..

***
‼ Peki, 2019 da hatırlat-

mışız da ne olmuş?..
- Bugüne kadar değişen 

ne olmuş?..
⁉ - Ecdadımızın ruhlarını 

şad etme adına ecdat yadi-
gârı tarihi cami ve medrese-
nin ihyası için 2012’de çalış-
ma izni vermeyen belediye 
ile bugüne kadar bu sahada 
hiçbir gayret göstermeyen 
belediye arasında “Ecdat 
yadigârı TARİHİ CAMİ VE 
MEDRESELERİ” ihya etme 
zihniyeti açısından ne fark 
olmuştur?..

KARLA MUCADELE
TAMGAZ SURUYOR
Giresun Belediyesi karla mücadele konusunda adeta seferberlik başlattı. Başkan Aytekin 
Şenlikoğlu ilk andan itibaren olaya müdahale ederken, çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Giresun Belediyesi 
Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu: “Me-

teoroloji tarafından yapılan 
kar yağışı uyarısından son-

ra yaşanabilecek her türlü 
olumsuzluğu karşı gerekli tüm 
önlemleri almıştık. Etkili olan 
kar yağışı sonrası ekiplerimiz 
anında çalışmalara başladı. 

Kar yağışına her an hazır 
olan belediye ekiplerimiz tüm 
mahallelerimizde çalışmalarını 
aralıksız olarak sürdürdü ve bir 
sorun ortaya çıkmadı. Vatan-

daşlarımızın rahat ve huzuru 
için 24 saat çalışacağız” ifade-
lerini kullandı.

Haber : Hakan Çelebi
 - Fatma Uğurlu

KARAKAYA: KOVANLIK
iLCE OLMALIDIR
Gelecek Partisi Bulancak İlçe Başkanı Mustafa Karakaya, 
“6 Parti ilk seçimde iktidara geliyor. Biz de bu ittifakın bir 

parçası yani iktidar ortağı olarak Kovanlık’ı ilçe yapmak için 
elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi

Tarım ve hayvancılık 
bu yüzden göçtü. 

Şayet beldeler ilçe yapılsa 
daha iyi olurdu.Kurulmuş 
belediyeleri kapatmak bizce 
yanlış oldu. Göçü tersine 
çevirmek için bizce tam 
tersi olmalıydı. Burada 
startejik hata yapıldı. Şimdi 
patates üretemi bile kırsal-
da azaldı. İnsanlar şehirde 
hazıra alıştırıldı. Köylerini 
ve beldelerini terk eden 
bir millet sadece ithalat ile 
nasıl ayakta kalacak. Biz 
iktidar olunca bu yanlışa 

dur diyeceğiz. 
Kovanlık ilçe olursa ilimiz 

de ileride Büyükşehir olur. 
Giresun Büyükşehir ola-
caksa ilçe sayısını artırmak 
zorundadır. Arazi olarak 
ilimiz, 2 komşusu Odu ve 
Trabzon’dan daha büyük 
ama ilçe ve belde sayısı ise 
daha az. Bu da ilimizin siya-
silerinin ileriyi görememesi 
nedeniyle olmuştur. Gele-
cek partisi doğru planlama 
ile bu sorunu çözecektir” 
dedi.

n Haber: Mustafa Cici

S. Ömer Kadıoğlu, ‘İstiklal 
Marşımız Rehberimizdir’

Kadıoğlu şöyle konuştu:  
“Uzun yılar süren sa-

vaşlar nedeniyle ekonomik ve 
teknolojik olarak çökmüş olan 
Türk milleti; neredeyse her 
ailenin bir şehit verdiği bu or-
tamda yedi düvele karşı tarihte 
eşi görülmemiş, muhteşem bir 
destan yazmıştır. Bundan 100 
yıl kadar önce yaşadığımız 
olağanüstü günlerde Devleti-
mizin kuruluş destanı, fiili ola-
rak cephelerde Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde yazılırken 
manevi ve kültürel destanının 
mimarı da hiç kuşkusuz ki, 
istiklâl şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy olmuştur. 

Dilimizin en güzel şekliyle 
kullanıldığı, ay yıldızlı al bayra-
ğımıza seslenen ve kahraman 
ordumuza ithaf edilen, Meh-
met Akif Ersoy’un dizeleriyle 
ölümsüzleşen, bağımsızlık 
destanımız İstiklal Marşımız, 
Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu 
dönemlerinde Türk milletine ve 
ordumuza büyük bir manevi 
güç aşılamıştır.

Bu eşsiz eser; Bilge Ka-
ğan’ın Orhun Yazıtlarında, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Nu-
tuk’unda dillendirdiği gibi Türk 
milletine, zorluklar karşısında 
birlik olduğumuz müddetçe 
hiçbir gücün Türk’ün bileğini 
bükemeyeceğini, Türk mille-
tinin en önemli hasletleri olan 
azim, kararlılık ve cesaretin, 
yüreğimizdeki imanla bütün-
leştiğinde her kötülüğe galip 
geleceğimizi müjdelemektedir.  

Topraklarımızda gözleri 
olanlar, bugün de dört bir kol-
dan devletimize ve milletimize 
karşı bir saldırı daha başlatmış 
görünmektedir. Ülkemizin ya-
kın çevresi bir ateş çemberine 
döndürülmüş, Akdeniz, Ege 
ve Karadeniz’de sular ısınma-

ya başlamıştır. Ordumuz ve 
güvenlik güçlerimiz içeriden 
ve dışarıdan gelecek her türlü 
tehdide karşı Gök Vatan, 
Mavi Vatan ve Anavatanımızı 
korumak üzere teyakkuz ha-
lindedir. Bu nedenle sayısız 
şehit vererek elde ettiğimiz 
istiklâl ve bağımsızlığımızı 
ilelebet payidar kılmak için 
bizler de Türk milletinin bir 
ferdi olarak her türlü tedbiri 
almak ve uyanık olmak zo-
rundayız. Sahip olduğumuz 
değerlerimizi, cumhuriyeti-
mizi, devletimizi, vatanımızı 
korumak zorundayız.

Milli birlik ve beraberliğimizi 
muhafaza edip İstiklal Mar-
şımızdaki ruha sarıldığımız-
da, Türk milletinin üzerinde 
planlanan her türlü oyunun 
bozulacağından, ihanet 
içinde bulunanların bertaraf 
edileceğinden ve devletimi-
zin ebediyen bu topraklarda 
hüküm süreceğinden en ufak 
bir şüphemiz yoktur. Gele-
ceğimizden endişe etmiyor, 
korkmuyor, damarlarımızdaki 
asil kana güveniyoruz. Geçmi-
şimizden aldığımız dersle, 
İstiklâl Marşımızın verdiği 
feyzle, muhteşem ceddimizin 
açtığı yoldan giderek, mukad-
des vatanımızda daima hür ve 
bağımsız olarak yaşayacağız.  

Verdiği mücadele ile 
Türk milletinin yeniden 
ayağa kalkmasını sağla-
yan, vatanımızın kurtarıcısı, 
devletimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarına; vatanı, 
milleti ve ülkesi için canlarını 
vermekten çekinmeyen tüm 
gazi ve şehitlerimize olan 
minnetlerimizi bir kere daha 
ifade ediyoruz. Bizlere İstik-
lâl Marşımızı hediye eden 
Mehmet Akif Ersoy’u rahmet-
le anıyoruz. Vatan, bayrak, 
devlet ve istiklalimizi en 
kutsal emanet bilip canımız 
pahasına sahip çıkacağımı-
za dair söz veriyor, Akif’in 

dediği gibi “Allah bu millete bir 
daha istiklal marşı yazdırma-
sın.” diyor, İstiklal Marşımızın 

kabulünün 101. yıldönümünü 
kutluyoruz.” 

Haber: Osman Yılmaz

ÇİFTÇİ DESTEĞİNİN 
ÜLKEYE YAPILMIŞ DESTEK 

OLDUĞU  BİLİNMELİ

Gübre, mazot 
fiyatlarının  Rus 
- Ukrayna şavaşı 

nedeniyle tahammül edile-
mez noktalara çıkarak üreti-
çiyi üretimden alı  koymaya 
yönlendirmektedir.

Bu ay itibarı ile üretiçinin 
hasaplarına mazot gübre 
desteği olarak dönüm başı 
26 tl yatırılmaktadır. 

2021 yılında 120 tl olan 
26 mazot yazlık gübre bu 
günlerde 300 tl seviyelerine 
çıkmış daha da artacağı ön 
görülmektedir. Fındık mah-
sülünün satışında üretici 
100 de 2  oranında vergiyi 
muhtahsil makbuzu tahak-
kuku ile ürünü alan tüccar 
tarafından kesinti şeklinde 
tahakkuk ettirilerek vergi 
dairesine yatırılmaktadır. 

“Stopaj aslen  kazan-
ca ait tutarın, ÜRETİCİye 
ödenmesi sırasında, yasa 
ile belirlenmiş 100/2 lik  kıs-
mının korunarak, ÜRETİCİ  
adına peşin olarak vergi 
dairesine yatırılması şeklin-
de gerçekleşen vergileme 
şeklidir.’’

Doğrudan gelir desteği 
adı altında hükümet tara-
fından 170 tl üreticiye 2022 
yılında ödeme yapılacak. 

Bu destekle üretici gübre 
ihtiyacını alarak üründe ve-
rimi artıracak bakımı fındık 
bahçesine yapmaktaydı. 

Bu yıl ise bir torba gübre-
nin 300 tl olduğu yerde 170 
tl ile 25 kg gübre alınamı-
yor. Bu nedenle DGD’ye 
ilaveten devletimiz bu yıla 
mahsus stopaj vergisi 
olarak 2020-2021-2022 
yıllarında tahsil ettiği stopajı  
muhtahsil makbuzu kayıt-
larına göre iade ederek 
üreticinin bahçesine gübre 
bakımını yaparak doğumu 
iyi gözüken mahsülü cuvala 
koyarak ülke ekonimisine 
katkısı sağlanmalıdır.

Aksi taktirde görünen 
doğumun 100 de 50 si ürün 
olarak cuvala girerken ya-
rısı besi eksikliği nedeniyle 
zayi olacaktı . Üretici kay-
bederken az ürün pahallı 
mantığı ile hafif hasarla 
geçiştirirken ihracat azlığı 
nedeniyle ülke kaybı büyük 
olacaktır.

Hollanda 5 yılda üretici-
sinden topladığı 150 milyar 
euro  verginin yarısını bu 
zor günlerde Hollandalı ta-
rım üreticileri ile paylaşma 
kararı alarak örnek olmaya 
devam etmektedir.
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MUSTAFA SARIAYDIN
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SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI
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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?

(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
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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
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Müftülük ‘proje hazırlama’ 
semineri düzenledi

Giresun İl Müftülüğünce 
proje hazırlama kural-

ları konulu seminer düzenlen-
di.  İl Müftülüğü manevi danış-
man, vaiz ve diğer personele 
yönelik “proje yazma, yürütme 
ve yönetimi” eğitim semineri 
düzenledi.   

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Araştırma ve Geliştirme (AR-
GE) Birimi Koordinatörü Ekrem 
Genç, proje hazırlama konu-
sunda katılımcılara bilgi verdi.   

Müftülük Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirilen semi-
nerin açış konuşmasını yapan 
İl Müftüsü Ramazan Topcan, 
“Müftülükler olarak bir taraftan 
hizmet çeşitliliğimiz artarken 
diğer taraftan da hedef kitlemiz 
farklılaştı. Değişen dünya 
şartlarına ayak uydurabilmek, 
varlığımızı sürdürebilmek için 
zamanı ve insan kaynağını iyi 
değerlendirmeliyiz. Sunduğu-

muz hizmet ve faaliyetlerimizin 
daha kaliteli ve hızlı yürütülme-
si, karşılaşılan sorunlara etkili 
çözümler bulabilmemiz için 
proje bazlı çalışmalara şiddetle 
ihtiyacımız var.” dedi.   

Müftülük olarak sunulan 
hizmetlerin ana hedeflerinin, 
uzak yakın yansımalarının, 
olumlu olumsuz yönlerinin 
iyi belirlenmesi gerektiğinin 
altını çizen Müftü Topcan, 
“Kurum olarak kendimize bir 
yol haritası çizmeliyiz. Hedefe 
ulaşmak için plan ve program 
ne kadar önemli ise iş birliği 
ve ekip çalışmaları da o kadar 
önemli. Bugün düzenlemiş ol-
duğumuz proje eğitim semine-
rimizi çok önemli buluyorum. 
Proje bazlı çalışma, disiplinli 
çalışmayı getireceği gibi insan 
kaynağımızı ve kurumsal 
kapasitemizi de güçlendire-
cektir.” diye konuştu.

Çiçek sayımı şekliyle ilk 
tahmin yaklaşık 790 bin 

ton… Baharın gelmesi ile 
birlikte dalları da yeşeren 
fındıkta 2022 ürünü rekolte-
nin ilk tahmini çiçek sayımı 
şekli ile yapıldı.

Sektörün ticaretini yapan-
lar tarafından oluşturulan 
komite tarafından yapılan 
ilk belirlemelere göre, 2022 
ürünü fındık bugünkü hali 
ile dallarda yaklaşık 790 bin 
ton civarında gözüküyor.

Bunun 242 bin tonu Batı 
Karadeniz’de, 547 bin tonu 
ise Doğu ve Orta Karade-
niz’de fındık üreten illerde 

yer alıyor.
Yaklaşık 744 bin hektarlık 

alanda fındık üretimi yapılan 
ülkemizde çiçek sayımı 
şekli ile yapılan tahminin 
ardından iki ayrı dönemde 
daha tespit gerçekleştiriliyor. 
Kesin rekolte tahmini ise 
Temmuz ayının ilk haftasın-
da çotanak sayımı şekli ile 
gerçekleştiriliyor.

Çiçek sayımı şekli ile 
yapılan tahminin sonrasında 
hava şartlarına göre üründe 
azalma ya da artmalarda 
olabiliyor. Çiçek sayımı o 
günkü şartlardaki tespit 
anlamına geliyor.

2022 ürünü fındıkta 
rekolte tahmini

T.C. Ulaştırma 
ve Altyapı 

Bakanlığı Devlet 
Hava Meydanları 
İşletmesi (DHMİ) 
Genel Müdürlüğü, 
Ordu-Giresun Ha-
valimanı’nın 2022 
yılı Şubat ayına ait 
hava yolu uçak, yolcu ve 
yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Ordu-Gire-
sun Havalimanı’nda şubat 
ayında, iç hat yolcu trafiği 
57.980 oldu. Şubat ayında, 
Ordu-Giresun Havalimanı’na 
iniş-kalkış yapan uçak trafiği 
iç hatlarda 438’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+ba-

gaj) trafiği ise şubat ayında 
toplamda 463 ton oldu.

2 Aylık (ocak-şubat dö-
nemi) Gerçekleşmeler…

İki aylık (ocak-şubat) 
dönemde ise Ordu-Giresun 
Havalimanı’nda yolcu trafiği 
113.643, uçak trafiği 902, 
yük trafiği (kargo+posta+-
bagaj) ise 921 ton olarak 
gerçekleşti.

HAVALiMANINDA 
57.980 YOLCU

GEZMiS HOLDiNG DOKKAF’TA
4-5 Mart 2022 Trabzon’da açılan 3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı’na ilimizi temsilen Giresun Holding katıldı.

Kısa adı DOKKAF 
olan Doğu Karade-
niz Kariyer Fuarı bu 

yıl Trabzon’da Şenol Güneş 
Spor Kompleksi Medical Park 
Stadyumu2nda açılan sergi-
ye Gezmiş Holding; Gezmiş 
İnşaat ,Giresun Doğa Koleji ve 
Samsun Doğa Koleji faaliyet 
alanları ile katıldı.

242 firmanın katıldığı ve 
oldukça talep gören fuarda 
Gezmiş Holding Standı ziya-
retçiler tarafından yoğun ilgi 
gördü. Özellikle eğitim, inşaat 

ve mimarlık alanında eğitim 
gören ya da bu bölümden me-
zun gençler tarafından yoğun 
ilgi gören Gezmiş Holding 
Standı yüzlerce insan tarafın-
dan gezildi.

Giresun Doğa Koleji Tesis 
Müdürü Tolgay Bayram : ‘Stan-
dımıza gösterilen yoğun ilgi-
den çok memnun kaldık. Hem 
bilgilendirmelerde bulunduk , 
hem de iş başvuruları aldık. 
Gençlerle kariyer,  inşaat ve 
eğitim alanında bilgi alışveri-
şinde bulunduk.’

Melihat Gülses Coşturdu

Gümrük binası konferans 
salonunda düzenlenen 

etkinliğe sanatseverler kulak-
ların pasını silen şarkılara eşlik 
ederken, sanatçı ve orkestrayı 

dakikalarca alkışladılar.
Kadınlar gününe özel bu 

konserde, Türk müziğinin se-
vilen ismi Gülses, birbirinden 
güzel şarkılarını seslendirerek 
müzikseverlere unutulmaz bir 
gece yaşattı.

Konsere Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu 
ailesi ile birlikte katılırken, 
davetlerine karşılık verdiği için 
sanatçı Gülses’e teşekkür etti.

Sanatseverlerin ilgisinden 
memnun olduğunu belirten 

Melihat Gülses, “Giresun’da 
olmaktan dolayı son derece 
mutluyum. Burada harika bir 
şekilde karşılandım. Koro 
arkadaşlarımla aramızda öyle 
sımsıcak bir duygu birleşimi 
oldu ki, bu konsere de yansı-
dı.” dedi.

Diğer yandan, Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 
Melihat Gülses’e çiçek ve 
içerisinde fındık ürünlerinin 
bulunduğu hediye sepeti 
taktim etti.

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kapsamında Gi-
resun’da konser veren 
klasik Türk müziğinin 
usta ismi Melihat Gül-
ses izleyicileri coşturdu

Doğu Karadeniz Projesi 
(DOKAP) Bölge Kal-

kınma İdaresi Başkanlığınca 
uygulanan Kırsal Gelir Kaynak-
larının Çeşitlendirilmesi Projesi 
ile üretici ve çiftçilerin gelirinin 
artırılması için son 4 yılda 35 
milyon lira destek verildi.

Tarımsal üretim ve pazarla-
ma tekniklerinin artırılmasıyla 
üretici ve çiftçilerin gelirlerinin 
iyileştirilmesi amacıyla 2017’de 
başlatılan proje Giresun, Ordu, 
Samsun, Bayburt, Amasya, 
Tokat ve Artvin’de uygulanıyor. 
Proje küçük aile işletmelerinin 
ürün yelpazesini de genişletiyor.

İl Tarım ve Orman müdür-
lükleri ile ortaklaşa uygulanan 
proje kapsamında çiftçilere 
meyve ve sebze fidanı, sera 
ve laboratuvar kurulumu, 
yerel ürünlerin işlenmesi için 
makine ve ekipman desteği, 
sulama sistemi, hayvanlar için 
aşı dağıtımı, göçerler için şarj 
cihazı gibi çok sayıda destek 
sağlanıyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanı Hakan Gültekin, 
AA muhabirine, kamu kurumları 
üzerinden yapılan projelerde 
faydalanıcılar arasında ka-
dınlar, gençler, kooperatifler, 
dernekler, odalar ve borsalar 
gibi birçok paydaşın olduğunu 
söyledi.

Özellikle kırsal kalkınmayla 
ilgili projelerde 7 ilde yansıma-
larının olduğunu dile getiren 
Gültekin, “Bölgenin gelişimiyle 

ilgili büyük ölçekli projelerle 
birlikte, kadın girişimcilerimiz 
önde olmak üzere vatandaşı-
mıza, üreticilerimize, çiftçileri-
mize yansıyacak proje almaya 
başladık.” dedi.

Gültekin, sebze, meyve, örtü 
altı yetiştiricilik gibi konularla 
ilgili ürünlerin üretimine, pa-
ketlenmesine ve satışına konu 
olabilecek unsurlara destek 
verdiklerini belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bölgemiz doğası bakımın-
dan değerlendirdiğimizde orga-
nik bir bölge. Doğu Karadeniz 
genelde yeşiliyle, yağmuruyla, 
var olan bitki çeşitliliğiyle güzel 
bir bölge. Bu güzel algının 
yanına söz konusu ürünlerle 
ilgili de desteği verdiğimizde 
vatandaşımız bir şekilde bunun 
pazarlanmasıyla ilgili süreçler-
de sıkıntı çekmiyor. Geçen yıl 
13 milyon 170 bin lira olmak 
üzere toplamda 35 milyon lira 
destek sağladık.”

Projede faydalanıcıların iyi 
uygulamalar yaptığına işaret 
eden Gültekin, “Sürdürülebilirli-
ği önemsiyoruz, sürdürülebilir-
likle birlikte aynı projeleri müte-
şebbis dediğimiz insanlar örnek 
alıyorlar, bunun bir şekilde fark-
lı yansımaları ve çalışmalarını 
yapıyorlar. Biz sonuçta bir can 
suyu veriyoruz, bu can suyuyla 
birlikte bu çalışmaların farklı 
versiyonlarını kamu kurumları 
üzerinden aldıkları desteklerle 
yansımalarını görüyoruz.” diye 

konuştu.

“Ürünlerimizi tüm Tür-
kiye’ye pazarlıyoruz”

Giresun İli Kırsal Gelir 
Kaynaklarının Çeşitlendirilme-
si Projesi kapsamında fındık 
kavurma makinesi desteği alan 
girişimci Demet Öztürk (33) ise 
destek almadan önce işlerinin 
tamamını el ile yaptıklarını, 
bunun da zaman yönünden 
kendilerini zorladığını söyledi.

Giresun’un Piraziz ilçesi Ay-
dere Mahallesi’ndeki evlerinin 

çatısına makinelerle imalat-
hane kurduklarını kaydeden 
Öztürk, “Makinelerle üretim 
kapasitesini 10 kat artırdık, 
zamandan ve insan gücünden 
tasarruf oldu. İnsan gücüyle ta-
bii ki kıyaslanamaz. İşimizi çok 
kolaylaştırdı. Seri üretim yapı-
yoruz ve ürünlerimizi e-ticaret 
ile tüm Türkiye’ye pazarlıyoruz. 
Geçen ay da Dubai’ye ilk ürü-
nümüzü gönderdik.” ifadelerini 
kullandı. 

GİRESUN (AA) 
- GÜLTEKİN YETGİN

DOKAP’tan üretici ve çiftçiye 
4 yılda 35 milyon lira destek
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, sorumluluğundaki 7 ilde üretici ve çiftçilere makine 

alımı, laboratuvar kurulumu, meyve ve sebze fidanı ile hayvanlar için aşı dağıtımı desteği sağlıyor
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Hüdâvendigâr 
Camiinin ihyası!..

2012 yılından buya-
na ısrarla vurgula-
maya çalışmışız…

***
2012 yılında dönemin 

Valisi Sayın D.Ali Şahin, 
mülkiyeti belediyeye ait olan 
Taşbaşı Parkı mevkiinde-
ki Hüdavendigar (Sultan 
Selim) Camiinin temellerinin 
tespiti için kazı çalışması 
yapılmasına belediyeden 
izin verilmesi talebinde 
bulunmuş, lâkin o dönemin 
CHP’li Belediye Başkanlığı 
kazı yapılmasına izin ver-
memiş…

***
2019 yılında tarihî 

caminin temellerinin açığa 
çıkması izin vermeyen o 
CHP’li Başkan gitmiş AK 
Partili Başkan gelmiş…

09 Kasım 2019’da tekrar 
hatırlatmış ve sormuşuz:

“- Belediye Başkanı, AK 
Partili bir başkan!.. Merkezî 
idarede, AK Parti iktidarı!.. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 
malum Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan!..

- Dahası, Vakıfların bu-
güne kadar nice tarihî vakıf 
eserleri Camileri restore 
ve ihya ettiği bilindiği bir 
ortamda; bu ve bunun gibi 
küllenmiş ecdat eserlerinin 
ihya edilmemesinin önünde-
ki engel ne olabilir ki?..

- Demek ki mes’ele, 
ecdada ve tarihî eserlere 
hürmet değil!..

- Demek ki mes’ele, bir 
zihniyet mes’elesi!..” demi-
şiz!..

***
‼ Peki, 2019 da hatırlat-

mışız da ne olmuş?..
- Bugüne kadar değişen 

ne olmuş?..
⁉ - Ecdadımızın ruhlarını 

şad etme adına ecdat yadi-
gârı tarihi cami ve medrese-
nin ihyası için 2012’de çalış-
ma izni vermeyen belediye 
ile bugüne kadar bu sahada 
hiçbir gayret göstermeyen 
belediye arasında “Ecdat 
yadigârı TARİHİ CAMİ VE 
MEDRESELERİ” ihya etme 
zihniyeti açısından ne fark 
olmuştur?..

KARLA MUCADELE
TAMGAZ SURUYOR
Giresun Belediyesi karla mücadele konusunda adeta seferberlik başlattı. Başkan Aytekin 
Şenlikoğlu ilk andan itibaren olaya müdahale ederken, çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Giresun Belediyesi 
Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu: “Me-

teoroloji tarafından yapılan 
kar yağışı uyarısından son-

ra yaşanabilecek her türlü 
olumsuzluğu karşı gerekli tüm 
önlemleri almıştık. Etkili olan 
kar yağışı sonrası ekiplerimiz 
anında çalışmalara başladı. 

Kar yağışına her an hazır 
olan belediye ekiplerimiz tüm 
mahallelerimizde çalışmalarını 
aralıksız olarak sürdürdü ve bir 
sorun ortaya çıkmadı. Vatan-

daşlarımızın rahat ve huzuru 
için 24 saat çalışacağız” ifade-
lerini kullandı.

Haber : Hakan Çelebi
 - Fatma Uğurlu

KARAKAYA: KOVANLIK
iLCE OLMALIDIR
Gelecek Partisi Bulancak İlçe Başkanı Mustafa Karakaya, 
“6 Parti ilk seçimde iktidara geliyor. Biz de bu ittifakın bir 

parçası yani iktidar ortağı olarak Kovanlık’ı ilçe yapmak için 
elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi

Tarım ve hayvancılık 
bu yüzden göçtü. 

Şayet beldeler ilçe yapılsa 
daha iyi olurdu.Kurulmuş 
belediyeleri kapatmak bizce 
yanlış oldu. Göçü tersine 
çevirmek için bizce tam 
tersi olmalıydı. Burada 
startejik hata yapıldı. Şimdi 
patates üretemi bile kırsal-
da azaldı. İnsanlar şehirde 
hazıra alıştırıldı. Köylerini 
ve beldelerini terk eden 
bir millet sadece ithalat ile 
nasıl ayakta kalacak. Biz 
iktidar olunca bu yanlışa 

dur diyeceğiz. 
Kovanlık ilçe olursa ilimiz 

de ileride Büyükşehir olur. 
Giresun Büyükşehir ola-
caksa ilçe sayısını artırmak 
zorundadır. Arazi olarak 
ilimiz, 2 komşusu Odu ve 
Trabzon’dan daha büyük 
ama ilçe ve belde sayısı ise 
daha az. Bu da ilimizin siya-
silerinin ileriyi görememesi 
nedeniyle olmuştur. Gele-
cek partisi doğru planlama 
ile bu sorunu çözecektir” 
dedi.

n Haber: Mustafa Cici

S. Ömer Kadıoğlu, ‘İstiklal 
Marşımız Rehberimizdir’

Kadıoğlu şöyle konuştu:  
“Uzun yılar süren sa-

vaşlar nedeniyle ekonomik ve 
teknolojik olarak çökmüş olan 
Türk milleti; neredeyse her 
ailenin bir şehit verdiği bu or-
tamda yedi düvele karşı tarihte 
eşi görülmemiş, muhteşem bir 
destan yazmıştır. Bundan 100 
yıl kadar önce yaşadığımız 
olağanüstü günlerde Devleti-
mizin kuruluş destanı, fiili ola-
rak cephelerde Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde yazılırken 
manevi ve kültürel destanının 
mimarı da hiç kuşkusuz ki, 
istiklâl şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy olmuştur. 

Dilimizin en güzel şekliyle 
kullanıldığı, ay yıldızlı al bayra-
ğımıza seslenen ve kahraman 
ordumuza ithaf edilen, Meh-
met Akif Ersoy’un dizeleriyle 
ölümsüzleşen, bağımsızlık 
destanımız İstiklal Marşımız, 
Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu 
dönemlerinde Türk milletine ve 
ordumuza büyük bir manevi 
güç aşılamıştır.

Bu eşsiz eser; Bilge Ka-
ğan’ın Orhun Yazıtlarında, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Nu-
tuk’unda dillendirdiği gibi Türk 
milletine, zorluklar karşısında 
birlik olduğumuz müddetçe 
hiçbir gücün Türk’ün bileğini 
bükemeyeceğini, Türk mille-
tinin en önemli hasletleri olan 
azim, kararlılık ve cesaretin, 
yüreğimizdeki imanla bütün-
leştiğinde her kötülüğe galip 
geleceğimizi müjdelemektedir.  

Topraklarımızda gözleri 
olanlar, bugün de dört bir kol-
dan devletimize ve milletimize 
karşı bir saldırı daha başlatmış 
görünmektedir. Ülkemizin ya-
kın çevresi bir ateş çemberine 
döndürülmüş, Akdeniz, Ege 
ve Karadeniz’de sular ısınma-

ya başlamıştır. Ordumuz ve 
güvenlik güçlerimiz içeriden 
ve dışarıdan gelecek her türlü 
tehdide karşı Gök Vatan, 
Mavi Vatan ve Anavatanımızı 
korumak üzere teyakkuz ha-
lindedir. Bu nedenle sayısız 
şehit vererek elde ettiğimiz 
istiklâl ve bağımsızlığımızı 
ilelebet payidar kılmak için 
bizler de Türk milletinin bir 
ferdi olarak her türlü tedbiri 
almak ve uyanık olmak zo-
rundayız. Sahip olduğumuz 
değerlerimizi, cumhuriyeti-
mizi, devletimizi, vatanımızı 
korumak zorundayız.

Milli birlik ve beraberliğimizi 
muhafaza edip İstiklal Mar-
şımızdaki ruha sarıldığımız-
da, Türk milletinin üzerinde 
planlanan her türlü oyunun 
bozulacağından, ihanet 
içinde bulunanların bertaraf 
edileceğinden ve devletimi-
zin ebediyen bu topraklarda 
hüküm süreceğinden en ufak 
bir şüphemiz yoktur. Gele-
ceğimizden endişe etmiyor, 
korkmuyor, damarlarımızdaki 
asil kana güveniyoruz. Geçmi-
şimizden aldığımız dersle, 
İstiklâl Marşımızın verdiği 
feyzle, muhteşem ceddimizin 
açtığı yoldan giderek, mukad-
des vatanımızda daima hür ve 
bağımsız olarak yaşayacağız.  

Verdiği mücadele ile 
Türk milletinin yeniden 
ayağa kalkmasını sağla-
yan, vatanımızın kurtarıcısı, 
devletimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarına; vatanı, 
milleti ve ülkesi için canlarını 
vermekten çekinmeyen tüm 
gazi ve şehitlerimize olan 
minnetlerimizi bir kere daha 
ifade ediyoruz. Bizlere İstik-
lâl Marşımızı hediye eden 
Mehmet Akif Ersoy’u rahmet-
le anıyoruz. Vatan, bayrak, 
devlet ve istiklalimizi en 
kutsal emanet bilip canımız 
pahasına sahip çıkacağımı-
za dair söz veriyor, Akif’in 

dediği gibi “Allah bu millete bir 
daha istiklal marşı yazdırma-
sın.” diyor, İstiklal Marşımızın 

kabulünün 101. yıldönümünü 
kutluyoruz.” 

Haber: Osman Yılmaz

ÇİFTÇİ DESTEĞİNİN 
ÜLKEYE YAPILMIŞ DESTEK 

OLDUĞU  BİLİNMELİ

Gübre, mazot 
fiyatlarının  Rus 
- Ukrayna şavaşı 

nedeniyle tahammül edile-
mez noktalara çıkarak üreti-
çiyi üretimden alı  koymaya 
yönlendirmektedir.

Bu ay itibarı ile üretiçinin 
hasaplarına mazot gübre 
desteği olarak dönüm başı 
26 tl yatırılmaktadır. 

2021 yılında 120 tl olan 
26 mazot yazlık gübre bu 
günlerde 300 tl seviyelerine 
çıkmış daha da artacağı ön 
görülmektedir. Fındık mah-
sülünün satışında üretici 
100 de 2  oranında vergiyi 
muhtahsil makbuzu tahak-
kuku ile ürünü alan tüccar 
tarafından kesinti şeklinde 
tahakkuk ettirilerek vergi 
dairesine yatırılmaktadır. 

“Stopaj aslen  kazan-
ca ait tutarın, ÜRETİCİye 
ödenmesi sırasında, yasa 
ile belirlenmiş 100/2 lik  kıs-
mının korunarak, ÜRETİCİ  
adına peşin olarak vergi 
dairesine yatırılması şeklin-
de gerçekleşen vergileme 
şeklidir.’’

Doğrudan gelir desteği 
adı altında hükümet tara-
fından 170 tl üreticiye 2022 
yılında ödeme yapılacak. 

Bu destekle üretici gübre 
ihtiyacını alarak üründe ve-
rimi artıracak bakımı fındık 
bahçesine yapmaktaydı. 

Bu yıl ise bir torba gübre-
nin 300 tl olduğu yerde 170 
tl ile 25 kg gübre alınamı-
yor. Bu nedenle DGD’ye 
ilaveten devletimiz bu yıla 
mahsus stopaj vergisi 
olarak 2020-2021-2022 
yıllarında tahsil ettiği stopajı  
muhtahsil makbuzu kayıt-
larına göre iade ederek 
üreticinin bahçesine gübre 
bakımını yaparak doğumu 
iyi gözüken mahsülü cuvala 
koyarak ülke ekonimisine 
katkısı sağlanmalıdır.

Aksi taktirde görünen 
doğumun 100 de 50 si ürün 
olarak cuvala girerken ya-
rısı besi eksikliği nedeniyle 
zayi olacaktı . Üretici kay-
bederken az ürün pahallı 
mantığı ile hafif hasarla 
geçiştirirken ihracat azlığı 
nedeniyle ülke kaybı büyük 
olacaktır.

Hollanda 5 yılda üretici-
sinden topladığı 150 milyar 
euro  verginin yarısını bu 
zor günlerde Hollandalı ta-
rım üreticileri ile paylaşma 
kararı alarak örnek olmaya 
devam etmektedir.
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KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

Vivelka Güzellik Merkezi sahibi Mine Çakırmelikoğlu Kurt ile samimi bir röportaj gerçekleştirdik. 
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

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

212 Mart 
2022 Cumartesi www.giresungundem.com
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Müftülük ‘proje hazırlama’ 
semineri düzenledi

Giresun İl Müftülüğünce 
proje hazırlama kural-

ları konulu seminer düzenlen-
di.  İl Müftülüğü manevi danış-
man, vaiz ve diğer personele 
yönelik “proje yazma, yürütme 
ve yönetimi” eğitim semineri 
düzenledi.   

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Araştırma ve Geliştirme (AR-
GE) Birimi Koordinatörü Ekrem 
Genç, proje hazırlama konu-
sunda katılımcılara bilgi verdi.   

Müftülük Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirilen semi-
nerin açış konuşmasını yapan 
İl Müftüsü Ramazan Topcan, 
“Müftülükler olarak bir taraftan 
hizmet çeşitliliğimiz artarken 
diğer taraftan da hedef kitlemiz 
farklılaştı. Değişen dünya 
şartlarına ayak uydurabilmek, 
varlığımızı sürdürebilmek için 
zamanı ve insan kaynağını iyi 
değerlendirmeliyiz. Sunduğu-

muz hizmet ve faaliyetlerimizin 
daha kaliteli ve hızlı yürütülme-
si, karşılaşılan sorunlara etkili 
çözümler bulabilmemiz için 
proje bazlı çalışmalara şiddetle 
ihtiyacımız var.” dedi.   

Müftülük olarak sunulan 
hizmetlerin ana hedeflerinin, 
uzak yakın yansımalarının, 
olumlu olumsuz yönlerinin 
iyi belirlenmesi gerektiğinin 
altını çizen Müftü Topcan, 
“Kurum olarak kendimize bir 
yol haritası çizmeliyiz. Hedefe 
ulaşmak için plan ve program 
ne kadar önemli ise iş birliği 
ve ekip çalışmaları da o kadar 
önemli. Bugün düzenlemiş ol-
duğumuz proje eğitim semine-
rimizi çok önemli buluyorum. 
Proje bazlı çalışma, disiplinli 
çalışmayı getireceği gibi insan 
kaynağımızı ve kurumsal 
kapasitemizi de güçlendire-
cektir.” diye konuştu.

Çiçek sayımı şekliyle ilk 
tahmin yaklaşık 790 bin 

ton… Baharın gelmesi ile 
birlikte dalları da yeşeren 
fındıkta 2022 ürünü rekolte-
nin ilk tahmini çiçek sayımı 
şekli ile yapıldı.

Sektörün ticaretini yapan-
lar tarafından oluşturulan 
komite tarafından yapılan 
ilk belirlemelere göre, 2022 
ürünü fındık bugünkü hali 
ile dallarda yaklaşık 790 bin 
ton civarında gözüküyor.

Bunun 242 bin tonu Batı 
Karadeniz’de, 547 bin tonu 
ise Doğu ve Orta Karade-
niz’de fındık üreten illerde 

yer alıyor.
Yaklaşık 744 bin hektarlık 

alanda fındık üretimi yapılan 
ülkemizde çiçek sayımı 
şekli ile yapılan tahminin 
ardından iki ayrı dönemde 
daha tespit gerçekleştiriliyor. 
Kesin rekolte tahmini ise 
Temmuz ayının ilk haftasın-
da çotanak sayımı şekli ile 
gerçekleştiriliyor.

Çiçek sayımı şekli ile 
yapılan tahminin sonrasında 
hava şartlarına göre üründe 
azalma ya da artmalarda 
olabiliyor. Çiçek sayımı o 
günkü şartlardaki tespit 
anlamına geliyor.

2022 ürünü fındıkta 
rekolte tahmini

T.C. Ulaştırma 
ve Altyapı 

Bakanlığı Devlet 
Hava Meydanları 
İşletmesi (DHMİ) 
Genel Müdürlüğü, 
Ordu-Giresun Ha-
valimanı’nın 2022 
yılı Şubat ayına ait 
hava yolu uçak, yolcu ve 
yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Ordu-Gire-
sun Havalimanı’nda şubat 
ayında, iç hat yolcu trafiği 
57.980 oldu. Şubat ayında, 
Ordu-Giresun Havalimanı’na 
iniş-kalkış yapan uçak trafiği 
iç hatlarda 438’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+ba-

gaj) trafiği ise şubat ayında 
toplamda 463 ton oldu.

2 Aylık (ocak-şubat dö-
nemi) Gerçekleşmeler…

İki aylık (ocak-şubat) 
dönemde ise Ordu-Giresun 
Havalimanı’nda yolcu trafiği 
113.643, uçak trafiği 902, 
yük trafiği (kargo+posta+-
bagaj) ise 921 ton olarak 
gerçekleşti.

HAVALiMANINDA 
57.980 YOLCU

GEZMiS HOLDiNG DOKKAF’TA
4-5 Mart 2022 Trabzon’da açılan 3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı’na ilimizi temsilen Giresun Holding katıldı.

Kısa adı DOKKAF 
olan Doğu Karade-
niz Kariyer Fuarı bu 

yıl Trabzon’da Şenol Güneş 
Spor Kompleksi Medical Park 
Stadyumu2nda açılan sergi-
ye Gezmiş Holding; Gezmiş 
İnşaat ,Giresun Doğa Koleji ve 
Samsun Doğa Koleji faaliyet 
alanları ile katıldı.

242 firmanın katıldığı ve 
oldukça talep gören fuarda 
Gezmiş Holding Standı ziya-
retçiler tarafından yoğun ilgi 
gördü. Özellikle eğitim, inşaat 

ve mimarlık alanında eğitim 
gören ya da bu bölümden me-
zun gençler tarafından yoğun 
ilgi gören Gezmiş Holding 
Standı yüzlerce insan tarafın-
dan gezildi.

Giresun Doğa Koleji Tesis 
Müdürü Tolgay Bayram : ‘Stan-
dımıza gösterilen yoğun ilgi-
den çok memnun kaldık. Hem 
bilgilendirmelerde bulunduk , 
hem de iş başvuruları aldık. 
Gençlerle kariyer,  inşaat ve 
eğitim alanında bilgi alışveri-
şinde bulunduk.’

Melihat Gülses Coşturdu

Gümrük binası konferans 
salonunda düzenlenen 

etkinliğe sanatseverler kulak-
ların pasını silen şarkılara eşlik 
ederken, sanatçı ve orkestrayı 

dakikalarca alkışladılar.
Kadınlar gününe özel bu 

konserde, Türk müziğinin se-
vilen ismi Gülses, birbirinden 
güzel şarkılarını seslendirerek 
müzikseverlere unutulmaz bir 
gece yaşattı.

Konsere Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu 
ailesi ile birlikte katılırken, 
davetlerine karşılık verdiği için 
sanatçı Gülses’e teşekkür etti.

Sanatseverlerin ilgisinden 
memnun olduğunu belirten 

Melihat Gülses, “Giresun’da 
olmaktan dolayı son derece 
mutluyum. Burada harika bir 
şekilde karşılandım. Koro 
arkadaşlarımla aramızda öyle 
sımsıcak bir duygu birleşimi 
oldu ki, bu konsere de yansı-
dı.” dedi.

Diğer yandan, Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 
Melihat Gülses’e çiçek ve 
içerisinde fındık ürünlerinin 
bulunduğu hediye sepeti 
taktim etti.

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kapsamında Gi-
resun’da konser veren 
klasik Türk müziğinin 
usta ismi Melihat Gül-
ses izleyicileri coşturdu

Doğu Karadeniz Projesi 
(DOKAP) Bölge Kal-

kınma İdaresi Başkanlığınca 
uygulanan Kırsal Gelir Kaynak-
larının Çeşitlendirilmesi Projesi 
ile üretici ve çiftçilerin gelirinin 
artırılması için son 4 yılda 35 
milyon lira destek verildi.

Tarımsal üretim ve pazarla-
ma tekniklerinin artırılmasıyla 
üretici ve çiftçilerin gelirlerinin 
iyileştirilmesi amacıyla 2017’de 
başlatılan proje Giresun, Ordu, 
Samsun, Bayburt, Amasya, 
Tokat ve Artvin’de uygulanıyor. 
Proje küçük aile işletmelerinin 
ürün yelpazesini de genişletiyor.

İl Tarım ve Orman müdür-
lükleri ile ortaklaşa uygulanan 
proje kapsamında çiftçilere 
meyve ve sebze fidanı, sera 
ve laboratuvar kurulumu, 
yerel ürünlerin işlenmesi için 
makine ve ekipman desteği, 
sulama sistemi, hayvanlar için 
aşı dağıtımı, göçerler için şarj 
cihazı gibi çok sayıda destek 
sağlanıyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanı Hakan Gültekin, 
AA muhabirine, kamu kurumları 
üzerinden yapılan projelerde 
faydalanıcılar arasında ka-
dınlar, gençler, kooperatifler, 
dernekler, odalar ve borsalar 
gibi birçok paydaşın olduğunu 
söyledi.

Özellikle kırsal kalkınmayla 
ilgili projelerde 7 ilde yansıma-
larının olduğunu dile getiren 
Gültekin, “Bölgenin gelişimiyle 

ilgili büyük ölçekli projelerle 
birlikte, kadın girişimcilerimiz 
önde olmak üzere vatandaşı-
mıza, üreticilerimize, çiftçileri-
mize yansıyacak proje almaya 
başladık.” dedi.

Gültekin, sebze, meyve, örtü 
altı yetiştiricilik gibi konularla 
ilgili ürünlerin üretimine, pa-
ketlenmesine ve satışına konu 
olabilecek unsurlara destek 
verdiklerini belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bölgemiz doğası bakımın-
dan değerlendirdiğimizde orga-
nik bir bölge. Doğu Karadeniz 
genelde yeşiliyle, yağmuruyla, 
var olan bitki çeşitliliğiyle güzel 
bir bölge. Bu güzel algının 
yanına söz konusu ürünlerle 
ilgili de desteği verdiğimizde 
vatandaşımız bir şekilde bunun 
pazarlanmasıyla ilgili süreçler-
de sıkıntı çekmiyor. Geçen yıl 
13 milyon 170 bin lira olmak 
üzere toplamda 35 milyon lira 
destek sağladık.”

Projede faydalanıcıların iyi 
uygulamalar yaptığına işaret 
eden Gültekin, “Sürdürülebilirli-
ği önemsiyoruz, sürdürülebilir-
likle birlikte aynı projeleri müte-
şebbis dediğimiz insanlar örnek 
alıyorlar, bunun bir şekilde fark-
lı yansımaları ve çalışmalarını 
yapıyorlar. Biz sonuçta bir can 
suyu veriyoruz, bu can suyuyla 
birlikte bu çalışmaların farklı 
versiyonlarını kamu kurumları 
üzerinden aldıkları desteklerle 
yansımalarını görüyoruz.” diye 

konuştu.

“Ürünlerimizi tüm Tür-
kiye’ye pazarlıyoruz”

Giresun İli Kırsal Gelir 
Kaynaklarının Çeşitlendirilme-
si Projesi kapsamında fındık 
kavurma makinesi desteği alan 
girişimci Demet Öztürk (33) ise 
destek almadan önce işlerinin 
tamamını el ile yaptıklarını, 
bunun da zaman yönünden 
kendilerini zorladığını söyledi.

Giresun’un Piraziz ilçesi Ay-
dere Mahallesi’ndeki evlerinin 

çatısına makinelerle imalat-
hane kurduklarını kaydeden 
Öztürk, “Makinelerle üretim 
kapasitesini 10 kat artırdık, 
zamandan ve insan gücünden 
tasarruf oldu. İnsan gücüyle ta-
bii ki kıyaslanamaz. İşimizi çok 
kolaylaştırdı. Seri üretim yapı-
yoruz ve ürünlerimizi e-ticaret 
ile tüm Türkiye’ye pazarlıyoruz. 
Geçen ay da Dubai’ye ilk ürü-
nümüzü gönderdik.” ifadelerini 
kullandı. 

GİRESUN (AA) 
- GÜLTEKİN YETGİN

DOKAP’tan üretici ve çiftçiye 
4 yılda 35 milyon lira destek
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, sorumluluğundaki 7 ilde üretici ve çiftçilere makine 

alımı, laboratuvar kurulumu, meyve ve sebze fidanı ile hayvanlar için aşı dağıtımı desteği sağlıyor
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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
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İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Ulusal ölçekte yayın yapan 
bir gazetemizin ön sayfasında 
gözüme şöyle bir haber ilişti; 

“İş garantili denilerek sunu-
lan meslek liselerinde sonuç 
fiyasko oldu. 

Mezunlarının yüzde-47si 
işsiz kaldı.. 

Öğrenci sayısı 432 bin 
azaldı... 

6 yıl içerisinde kapısına kilit 
vurulan ‘Meslek Lisesi’ sayısı 
1887 oldu.” 

Sizce üzerinde düşünme-
ye değer mi-değmez mi onu 
bilemem ama; 

Bence üzerinde 
uzun-uzun düşün-
memiz gerek diye 
düşünüyorum...

İnsan aklı bu... 
Düşünmeden 

edemiyor... 
İnsanın aklına 

ister-istemez şu 
hınzırca sorular 
geliyor; 

Ülkemiz bir 
sanayi ülkesi mi, 

değil mi?” 
Değilse; sanayileşmeye 

niyetli mi? 
Yoksa; 
Sanayileşme sürecini ta-

mamladı da bizim mi haberi-
miz olmadı? 

Yok, sanayileşmedik ama 
niyetimiz var diyorsanız; 

Neden durmadan ‘meslek 
liselerinin’ kapısına kilit takı-
yorsunuz? 

Ve durmadan ‘İmam-Hatip 
Liselerini çoğaltıyorsunuz? 

2020 İstatistiklerine göre; 
Türkiye de din öğretimi 

yapan okul sayısı 
5 bin 138’e çıka-
rılmış.. 

Yine 2000 
verilerine göre; 

3 bin olan 
kurs sayısı 2018 
yılında 16 bine 
çıkarılmış.. 

(2018’den bu 
yana ne kadar 
daha eklendi onu 
bilmiyoruz) 

Sizlerin de çok 
iyi bildiği gibi; 

Resmi kayıtlarda ‘Endüstri 
Meslek Lisesi’ olarak ifade 
edilen bu okulun adı halk ara-
sında ‘Sanat Mektebi’ veya 
Sanat Okuludur... 

Ve bu söz konusu okulu; 
Osmanlı döneminin en 

devrimci ve toplumcu dü-
şünceye sahip olan valisi 
Mithat Paşa, 1863 yılında 
Niş valisiyken, yoksul ve 
yetim çocukların kısa yoldan 
meslek sahibi olmaları için 
açmıştır... 

Cumhuriyet döne-
minde ise; 

Hem devletin kur-
duğu fabrikalara... 

Ve hem de özel 
sektör alanında 
faaliyet gösteren 
fabrikalara ve iş 
atölyelerine ‘eği-
timli’ teknik elaman 
yetiştirmek için 
Endüstri Meslek 
Liseleri 1935 yılında 

açılmıştır... 
Ve o tarihten sonra da; 
Açılan okulların sayısı git-

tikçe çoğalmaya başlamıştır... 
Ve en önemlisi de; 
Endüstri meslek lisesinin 

bünyesinden çıkan ‘teknik 
elamanların’ hiçbirisi boşta 
kalmamıştır... 

Kimi öğrenciler; 
Endüstri Meslek Liseleri-

ne ‘öğretmen’ olabilmek için 
Teknik Öğretmen Okulunu 
bitirerek, Endüstri Meslek 
Liselerine ‘öğretmen’ olarak 
geri dönmüştür... 

Kimi Endüstri Meslek Lise-
si öğrencileri; 

Mimar ve Makine Mühen-
disliği olup, ya kendi işini 
kurmuştur... 

Ya da herhangi bir fabri-
kada mühendis olarak görev 
yapmıştır... 

Zannedilmesin ki, Endüst-
ri Meslek Lisesini bitirenler 
boşta kaldı... 

Hayır, tam tersine, fabrika-
lar başta olmak üzere, üretim 

yapan bilumum 
üretim merkezleri 
gazetelere reklam 
vererek;

Endüstri Mes-
lek Lisesi mezunu 
‘teknik elemanları’ 
mumla aradı! 

Yani, bundan 50 
yıl öncenin ‘sanat 
okulu’ mezunları 
boşta kalmadı; 

Marangoz atöl-
yesinden mezun 

olanlar;
SEKA Kağıt fabrikasına 

girip çalıştı... 
Tesviye Bölümünden me-

zun olanlar; 
Demir aksamlı aperatif 

parça üreten fabrikalara girip 
çalıştılar... 

Demircilik Bölümünden 
mezun olanlar; 

Ya bir fabrikaya girip çalış-
tılar... 

Ya da kendi üretim atölye-
lerini açtılar... 

Hatta 1960’lı yılların başın-
da ve ortalarında; 

Almanya başta olmak üze-
re, Avrupa’nın birçok ülkesi 
Türkiye’den Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu öğrencileri 
kapış-kapış kapıştılar!.. 

Özetlersek; 
Endüstri Meslek Liseleri, 

azaltılarak ‘kapısına kilit’ 
vurulması gereken okullar 
değil... 

Tam tersine, bu okullara 
daha çok ‘yatırım’ ve ‘destek’ 

verip, çağın teknolojine ayak 
uyduracak ‘teknik elamanlar’ 
yetiştirmek olmalı... 

Ve en önemlisi de; 
Bir zamanlar ‘Meslek Oku-

lu’ olan İmam-Hatip Okulları, 
ülkemizde ‘İmam’ ihtiyacı 
kalmadığı için ‘çoğaltmak’ ye-
rine ‘Meslek Okulu’ statüsüne 
tekrar kavuşturmak için bu 
okulların sayısı azaltılmalı... 

Sadece İmam-Hatip Okul-
ları değil; 

Meslek Okulu rayından 
çıkan ‘Öğretmen Okulları’ 
ve sokaklarda gezmek için 
öğretmen yetiştiren ‘Eğitim 
Fakültelerine’ de bir sınırlama 
getirilmeli... 

Son söz... 
Ve kısacası; 
Eğitim sistemimiz başta 

olmak üzere, arapsaçı gibi 
karmakarışık bir yolculuk ya-
pan okullarımız, çağa yakışır 
bir şekilde eğitim yapacak 
duruma getirilmeli... 

Hoş kalın... 
Hoşça kalalım... 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım... 
Ve birde; 
Eğitim sistemi başta olmak 

üzere, ülke sorunlarına 
mümkün olduğu kadar duyarlı 
olalım... 

NOT; 
Öğretmen Okullarının kuru-

luş tarihi olan 16 Mart tarihine 
kadar ara-sıra eğitim üzerine 
sohbet yapmak istiyorum siz 
değerli dostlarla..

MESLEK LİSELERİ KAPANIYOR
İMAM- HATİPLER ÇOĞALIYOR 

Tirebolu Dernekler 
Federasyonu çalış-
malarına hız verdi.

Başkan  İbrahim Aydın ilçeye 
gelerek temaslarda bulundu…. 
Bu ziyaretler esansında ilçenin 
kaymakamı ve belediye başkanı 
gibi yöneticileri ve siyasi parti-
lerin temsilcileri ile görüşerek 
bir takım istişarelerde bulunan 
başkan İbrahim Aydın bir takım 
açıklamalarda bulundu.

Aydın  “Ziyaretimizin 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Gününe 
denk gelmesi güzel bir tesadüf 
oldu. TİRDEF yeni yönetimi 
olarak Tirebolu’da, çok yoğun 
bir program gerçekleştirdik. Bu 
çerçevede Tirebolu Kaymakamı 
Dr. Muhammed Lütfi Kotan, Ti-

rebolu Belediye Başkanı Burhan 
Takır, Ak parti İlçe Başkanı Ya-
şar Dikmen, CHP İlçe Başkan-
lığı, CHP İl Genel Meclis Üyesi 
Ömer Cebeci, MHP İlçe Baş-
kanı Sedat Alisarlı, İyi Parti İlçe 

Başkanı Erdinç Bektaş, Tirebolu 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nazım Elmas gibi kişileri zi-
yarette bulunduk. Kendilerine ve 
çalışma arkadaşlarına güne özel 
çiçeklerimizi hediye ettik.

Ziyaretlerimiz sırasında 
bize eşlik eden Tirebolu Eğitim 
Derneği Başkanı Cemile De-
de’ye destekleri için teşekkür 
ediyoruz. Ziyarette bulundu-
ğumuz makamlarda, sıcak ve 

samimi ortamlarla karşılama-
lardan dolayı onlara teşekkür 
ediyoruz. Bu ziyaretlerimizde 
“Tirebolu’muz için neler ve 
nasıl yapabiliriz” diye istişare-
lerde bulunduk. Yapacağımız 

her çalışmada, her türlü katkı 
ve yardımda bulunma sözlerini 
aldık. 

Ayrıca Şehit Binbaşı Hüseyin 
Avni Alparslan İlkokulumuza 
ve şu an kapalı olan Tirebolu 
Lisesi’ne Belediye Başkanımız 
Burhan Takır ile nostaljik bir zi-
yarette bulunduk. Lisenin tekrar 
açılmasıyla ilgili istişarelerde 
bulunduk. Lisenin açılmasıyla 
ilgili TİRDEF olarak bizde konu-
nun yakından takipçisi olacağız. 
Önümüzdeki günlerde önemli bir 
projenin daha hayata geçmesi 
için bir takım sözler ve tahsis-
ler yapıldı. Somut gelişmeler 
olunca bunları da kamuoyu ile 
paylaşacağız” dedi.

Haber: İbrahim Balcıoğlu 

TiRDEF DUGMEYE BASTI
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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29.HAFTA 
GAZİANTEP F. K. (İ)
30.HAFTA
ANTALYASPOR (D)
31.HAFTA 
SİVASPOR (İ)
32.HAFTA
MALATYASPOR (D)
33.HAFTA
BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA

KARAGÜMRÜK (D)
35.HAFTA
ADANA D. (İ)
36.HAFTA
ALTAY (D)
37.HAFTA
BAŞAKŞEHİR (İ)
38.HAFTA
HATAYSPOR (D)

Giresunspor’un kalan maçları

Gaziantep son 
provalarını yapıyor

Hava koşulları oynatmıyor!
Hafta sonunda tüm 

yurtta beklenen 
elverişsiz hava koşulları ve 
ulaşımda yaşanması muh-
temel sorunlar da dikkate 
alınarak, 11-12-13-14 Mart 
tarihlerinde oynatılması 
planlanan Gelişim Ligleri 
maçları ertelendi.

11-14 Mart tarihleri 
arasında oynanacak olan 
U19 Süper Lig, U19 TFF 
1.Lig, U17 Elit Lig ve U16 

Elit Lig müsabakaları 20 
Nisan Çarşamba günü, 
U19 Bölgesel Gelişim Lig 
müsabakaları ise 26 Mart 
Cumartesi günü yapılacak.

Gaziantep FK, Spor Toto 
Süper Lig’in 29. haf-

tasında deplasmanda GZT 
Giresunspor ile yapacağı 
maçın hazırlıklarını sürdürdü. 
Kulüpten yapılan açıklama-
ya göre, teknik direktör Erol 
Bulut yönetiminde gerçekleş-
tirilen antrenman, yaklaşık 1 
saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve dayanıklılık 

çalışmalarıyla başlayan 
antrenmanın ana bölümün-
de dar alanda çift kale maç 
gerçekleştirildi.

Teknik adam Erol Bulut, 
deplasman karnelerinin is-
tediği gibi olmadığını, bunu 
biraz olsun düzeltmek adına 
bundan sonra oynayacak-
ları karşılaşmaların önemli 
olduğunu söyledi.

Pazartesi akşamı Çota-
naklara konuk olacak 
olan Gaziantep FK, 

28 haftası geride kalan 
Süper Ligde şuan 
itibariyle dışarıda en 
başarısız ikinci ta-
kım konumunda.

Erol Bulut 
yönetimindeki 
Gaziantep temsilcisi, 
deplasmanda sadece 
Çaykur Rizespor’u 
yenebildi. Üç deplas-
man müsabakasında 
ise sahadan eşitlikle 
ayrılan Gaziantep FK, 
altı puanla ligde en ba-
şarısız ikinci deplasman 
takımı konumunda. Ligin 
en başarısız deplas-
man takımı ise üç 
puanla Çaykur 
Rizespor.

DEPLASMAN KARNELERi ZAYIF
Gaziantep FK, 
28 haftası geride kalan 
Süper Ligde şuan iti-
bariyle dışarıda varlık 
gösteremeyen takımla-
rın başında geliyor

360 DAKiKA KADERi BELiRLEYECEK!
Tarihinde ilk kez mücadele 

ettiği Bölgesel Amatör 
Ligde fırtına gibi esen Eynesil 
Belediyespor,aynı başarıyı kalan 
dört maçta da sergileyerek gru-
bunu birinci olarak tamamlamak 
istiyor.

33 puanla liderlik koltuğunda 
oturan (1 puan farkla) Eynesil 
Belediyespor, kalan dört haftada 
1926 Bulancakspor (i),Ünye 1957 
(i), Erdoğdu (d) ve Söğütlü Hilal 
takımlarıyla karşılaşacak. Hedef bu 
karşılaşmalarda da iyi sonuçlar ala-

rak gruptan birinci olarak çıkmak.
BAL Ligi’nde her Bölgede 

bulunan 3 grup birincisinin, kendi 
bölgesinde grup birincisi olan diğer 
takımlarla oynayacakları müsaba-
kalar sonunda Bölge Birincisi olan 9 
takım TFF 3.Lig’e çıkıyor.

Bölgesel Amatör Lig-
de mücadele eden 

ekiplerimizin bu haftaki 
maçları ertelendi.

Konuyla ilgili TFF’den 
yapılan açıklama şu 
şekilde: “Hafta sonu tüm 
yurtta beklenen elverişsiz 
hava koşulları ve ulaşım-
da yaşanması muhtemel 
sorunlar da dikkate alına-
rak, 11-14 Mart tarihleri 
arasında oynanacak olan 
Spor Toto 1. Lig, TFF 2. 
Lig ve Alt ligler ertelendi.
TFF 3. Lig müsabakaları 
1 hafta kaydırılarak 18-21 
Mart tarihleri arasında oy-
nanacak. Ayrıca Turkcell 
Kadın Futbol Süper Ligi, 
Kadınlar 2. Lig ve BAL 
müsabakaları da bir hafta 
kaydırıldı. Bu liglerin kalan 
haftalarına ilişkin prog-
ramlar ise daha sonra ilan 
edilecek.”

BAL’da 
maçlar 

ertelendi



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: 612 Mart 2022 Cumartesi

 

 

 

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

Giresunspor’un 
teknik adamı 

Hakan Keleş, zorlu Ga-
ziantep FK müsabakası 
öncesinde tüm plan-
larını 3 puan üzerine 
yapmış durumda.

Son iki karşılaşmada 
önce Göztepe’yi ardın-
dan Çaykur Rizespor’u 
yenme başarısı gös-
teren ve  puan kaybı 
yaşamayarak ateş 
hattından uzaklaşmayı 

başaran Çotanaklar, 
Gaziantep Fk engelini 
de kayıpsız aşarak 
yoluna devam etmeyi 
arzuluyor.

Teknik adam Keleş, 
kendi evlerinde her 
takımı yenecek güce 
sahip olduklarını,Ta-
raftarlarının   desteği 
ile Gaziantep engelini 
aşacaklarını belirtti.

Haber :Osman 
Yılmaz

Keleş: Her Takımı 
yenecek güçteyiz

Göztepe ve Çaykur 
karşılaşmalarını taç-
landırmak isteyen 

Giresunspor, evinde oynaya-
cağı Gaziantep maçını kazan-
mayı çok istiyor. Karşılaşma 
öncesi Çotanakların 32 puanı 
bulunuyor.

Karşılaşmanın biletleri  için 
satış devam ediyor. İlk iki gün 
içerisinde satılan bilet sayısı-

nın oldukça az olduğu öğre-
nildi.

14 Mart Pazartesi günü 
oynanacak olan karşılaşmanın 
biletleri Batı Alt 50, Batı üst, 
Doğu Alt ve üst 30, kale arkası 
biletleri ise 15 TL’den satılıyor. 
Giresunlular’ın son iki maçını 
kazanan takımı, Gaziantep FK 
ile yapılacak karşılaşmada da 
yalnız bırakmaması bekleniyor.

SAĞLAM YÖNETECEK
Türkiye Futbol Federas-

yonu Merkez Hakem Kurulu 
tarafından yapılan açıklamaya 
göre, Giresunspor – Gaziantep 
karşılaşmasını Kadir Sağlam 
yönetecek. Diğer karşılaşma-
larda görev alacak hakemler 
ise şöyle :

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Va-
vaCars Fatih Karagümrük: 
Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay- Öznur Kab-
lo Yeni Malatyaspor: Erkan 
Özdamar

16.00 Kasımpaşa- Çaykur 
Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor-Gözte-
pe: Ali Şansalan

13 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor- 

İttifak Holding Konyaspor: 
Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşe-
hir-Fraport TAV Antalyaspor: 
Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor-De-
mir Grup Sivasspor: Çağdaş 
Altay

19.00 Aytemiz Alanyaspor- 
Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 Mart Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: 

Atilla Karaoğlan

35’iN YOLU COTANAK
ARENA’DAN GECiYOR
Son iki maçını da kayıpsız geçen GZT Giresunspor, Pazartesi 
günü karşılaşacağı Gaziantep FK maçından 3 puan bekliyor


