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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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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)

17 Mart 2022 Perşembe Sayı: 6250 Yıl: 19 Fiyatı: 1.5 TL

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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?
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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)
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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

(Yazısı Sayfa 3'te)
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(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

ONLAR; İDEALİST 
ÖĞRETMENDİLER 
HER KARANLIĞA 

BİR MUM DİKTİLER
(Yazısı Sayfa 4’te)

n 4’TE

Telefonla görüştüğü-
müz Bilge, “Bu bir 
kalkışmadır. Ben ve 

yönetim kurulu arkadaşlarımız 
buraya atama ile gelmedik. 
Seçimle geldik. Kongrede seçil-
miş bir yönetim var. Ben bunu 
darbe demek istemiyorum ama 
bir kalkışma olarak görüyorum. 
Demokrasiye inanan herkesi 
yanımızda yer almaya çağırı-
yorum. CHP bir ofisten yönlen-
dirilecek ve yönetilecek parti 
değildir.” dedi.

Bilge, görevinin başında 
olduğunu ifade ederek, “Ben 
partimin kültür ve gelenek-
lerine inanıyorum. Sonuçta 
demokrasi ve partimiz ka-
zançlı çıkacaktır” dedi. Öte 
yandan iddialara göre bazı 
yöneticilerin, Bilge yönetimini 
düşürmek için istifa ettiği öne 

sürülüyor. Kaç kişinin istifa 
ettiği konusunda kamuoyuna 
bilgi verilmezken, Kılıçdaroğ-
lu’nun bu gelişmeden ciddi 
şekilde rahatsızlık duyduğu da 

ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun 
demokrasi dışı yaklaşımlara 
şiddetle karşı çıktığı iddiaları 
kulislerde konuşuluyor.

Haber: Mustafa Cici

CHP’de bazı yöneticilerin istifa ederek, Bilge’yi görevden uzaklaştırmayı 
hedeflediği iddiaları siyasi kulislerde deprem etkisi yarattı...

FiKRi BiLGE: BU
BiR KALKISMADIR
CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, bir ofisin yönlendirmesiyle bazı yöneticilerin istifa 

ettirilmek istendiğini ifade ederek, “Maalesef iddiaların bir bölümü doğru” dedi

26 Mart tarihinde ya-
pılacak olan Giresun 
Şoförler Odası seçim-

leri için geri sayım sürüyor. Son 
seçimde az bir oyla seçimi kay-
beden Külekçi bu defa iddialı 
geliyor. Külekçi “Bizim dönemi-
mizde Giresun Şoförler Odası 
kurumsal bir kimlik kazanacak. 
Ekip arkadaşlarımız ile tüm 
projelerimizi hazırladık. Esnafı-
mız sadece belge almak, aidat 
yatırmak için değil. İyi gününde 
de kötü günün de de odamızın 
varlığını hissedecek” dedi.

Esnaflarımızı tek tek 

ziyaret ederek onların so-
runlarını ve dertlerini, neler 
istediklerini ve beklentilerini 
tek tek dinlediklerini ifade 
eden Külekçi “Bende bir şoför 
esnafı olarak aynı sorunları 
yaşıyorum. Arkadaşlarımızın 
ne çektiğini ne beklediğini 
iyi biliyorum. Ülke olarak 
zor bir süreç geçiriyoruz. Bu 

süreçten en zararlı çıkanların 
başında da oda üyelerimiz 
bulunmaktadır. Önceliğimiz 
birlik ve beraberliktir. Ortak 
kararlar alacağız. Kurumlarda 
ve dışarıda haklarımızı daha 
gür sesle arayacak esnafımız 
için var gücümüzle mücadele 
edeceğiz” dedi.

n SAYFA 3’TE

Giresun Otomobilciler 
Odası Başkan adayı 
Mustafa Külekçi, dele-
gelerden destek istedi

MUSTAFA KULEKCi
iDDiALI GELiYOR

Vali Ünlü’den önemli tespitler
Giresun Valisi 

Enver Ünlü, 
16 Mart Çarşamba 
günü, Giresun Şehit 
İsmail Bay Halk 
Eğitimi Merkezi 
Geri Dönüşüm 
Kütüphanesi, Geri 
Dönüşüm Sergisi 
ve Seramik- Çini 
Atölyesi’nin açılışı 
törenine katıldı.

n SAYFA 2’DE

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’ndan çağrı

Yılmaz Gökçe destek istedi
Türkiye Sağlık İşçi-

leri Sendikası Gi-
resun İl Başkanı Yılmaz 
Gökçe, sendikalarına 
destek istedi...

Gökçe, Giresun’da 

sendikal faaliyetlerin 
sürdüğünü vurguladı… 
Gökçe, 1. Kurum temsil-
cileri toplantılarının ise 
yapıldığını vurguladı...

n SAYFA 3’TE

Kar fındığı 
etkiledi mi?

n 2’DE

BERAT KANDiLi’NDE, SARAYBURNU
CAMii’NDEN CANLI YAYIN

Sadece Gire-
sun’un değil, 

Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin en gü-
zel camilerinden biri 
olarak gösterilen 
Bulancak Sarayburnu 
Camii, Berat Kandili’n-
de TGRT Haber canlı 
yayın ekibini konuk 
edecek.

Haber : Fatma Bulduk Uğurlu
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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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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

35

500.00
250.00

Sayfa Sekreteri (Editör)

17 Mart 
2022 Perşembe

SAYI:
6250

200200
50

Talepler anında 
değerlendiriliyor

Mehmet Akif Ersoy İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 

101. yılında anıldı 
İstiklal Marşı’nın kabu-

lünün 101. yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında, 
İstiklal Marşı ve Mehmet 
Akif Ersoy’un gençler 
tarafından daha iyi anlaşıl-
masını sağlamak amacıyla 
program düzenlendi. 

Giresun Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Seyyid Vakkas 
Öğrenci Yurdu’nda Manevi 
Danışman Necat Demir 
tarafından tertip edilen 
etkinlikte üniversite öğ-
rencilerine hitap eden İl 
Müftüsü Ramazan Topcan, 
“Büyükleri anmaktan daha 
önemlisi, onları anlamak ve 
davalarına sahip çıkmaktır. 
Büyüklerimizin mücadele-
sine ve mefkuresine gönül 
koymaktır. Onların yüklen-
dikleri mukaddes yüke ha-
mal olmaktır. Akif’i kısaca 
anlatmak gerekirse, iman 
ve İslam cephesinin yılmaz 
savunucusudur.” dedi. 

İstiklal Marşı’nın milletin 
ortak dili ve kıymetli bir 

hazinesi olduğunu belirten 
İl Müftüsü Topcan, “İstik-
lal Marşı, bir şiir olmanın 
ötesinde bir manifestodur. 
İstiklal Marşı, adanmışlığın 
ve kahramanlığın edebi ve 
ebedi anıtıdır. Milletimizin 
gönlünde müstesna bir yer 
edinmiş olan üstat Mehmet 
Akif Ersoy; fikirleri, idealle-
ri, mütevazi hayatı ve asil 
duruşuyla bugüne kadar 
olduğu gibi bundan böyle 
de milletimize ilham kayna-
ğı ve rehber olmaya devam 
edecektir.  

Bu vesile ile İstiklal 
Şairimiz Mehmet Akif Ersoy 
başta olmak üzere milleti-
mizin istiklal ve istikbali için 
canlarını feda eden tüm şe-
hitlerimizi ve ahirete irtihal 
etmiş kahraman gazileri-
mizi rahmet ve dualarla 
yâd ediyor, hayatta olan 
gazilerimize ve şehitle-
rimizin emaneti değerli 
ailelerine sağlık ve afiyetler 
diliyorum.” diye konuştu. 

Giresun Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon 

İşleri Müdürlüğü ekipleri şe-
hir genelinde çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler 
tarafından; Güre Mahallesi 
Plajlar mevkii, Teyyaredüzü 
Mahallesi Yıldız Sokak, Ge-
milerçekeği Mahallesi Çırak 
deresi mevkii, Aksu Ma-
hallesi Deniz Sitesi mevkii, 
Hacısiyam Mahallesi Fatih 
Caddesi ile Güre Mahallesi 
Karaca öğrenci yurdu mev-
kinde kanalizasyon, yağ-
mursuyu ve baca yükselt-
mesi, Hacısiyam Mahallesi 

Yalı Sokak’ta yağmur suyu 
hattı çalışması, Küçükköy 
Mahallesi Andal mevkii ve 
Aksu Mahallesi Mehmet İz-
men Caddesi’nde de içme 
suyu şebeke hattı çalışma-
sı yapılıyor. 

Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri, halkın 
talepleri doğrultusunda 
çalışmaların sürdüğünü ve 
bu çalışmaları kısa sürede 
tamamlanmasının hedef-
lendiğini bildirerek, talep 
ve önerilerin şehrin çeşitli 
bölgelerinde belirlenen 
program dâhilinde devam 
edeceğini ifade etti.

Geri Dönüşüm Kütüp-
hanesi’nin çok güzel 
hazırlandığını ve 

bu uygulamanın diğer eğitim 
kurumlarında da yaygınlaştı-
rılması gerektiğini belirten Vali 
Ünlü, Geri Dönüşüm Kütüp-
hanesi’nin hazırlanmasında 
emeği geçenleri tebrik ederek 
çalışmalarında başarılar diledi.

Açılışın ardından kütüphane 
ve atölyeleri gezen Vali Ünlü, 
Giresun Halk Eğitimi Merkezi 
tarafından yapılan çalışmalar 
hakkında Kurum Müdürü Salih 
Uzun’dan bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Mü-
dürlüğü tarafından “sıfır atık” 

projesi kapsamında farkındalık 
oluşturmak ve aynı zamanda 
okuma alışkanlığına dikkat 
çekerek okuma oranını arttır-
mak amacıyla her ilde en az 
bir geri dönüşüm kütüphanesi 
kurulması istenmesi üzerine, 
Giresun’da da çalışmalara 
başlandı.

Yapılan çalışmalar kapsa-
mında; Giresun Halk Eğitimi 
Merkezi tarafından kurumların-
da bulunan ve kullanılmayan 
atık malzemelerin değerlendi-
rilerek geri dönüşüme kazan-
dırılmasıyla oluşturulan “Geri 
Dönüşüm” kütüphanesinde 
750 adet kitap bulunmaktadır. 
Kütüphanemizin zenginleş-

tirilmesi ve kitap sayısının 
arttırılması çalışmaları devam 
etmektedir.

Yine, Giresun Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü bünye-
sinde kurulan seramik ve çini 
atölyesine seramik makinesi 
ve çini pişirme fırını alınarak 
atölye faaliyete geçirilmiştir.

Halk Eğitimi Merkezlerinde; 
73 Alanda 2 Bin 768 Mesle-
ki Kurs,  Bin 15 Genel Kurs 
olmak üzere toplam 3 Bin 783 
adet kurs programı bulunmak-
tadır. Vatandaşların ihtiyaç ve 
talepleri doğrultusunda açılan 
bu kurslarla, kurs çeşitliliği 
artırılmaktadır.

Giresun Halk Eğitimi Mer-

kezi tarafından 2021-2022 eği-
tim- öğretim yılında 864 adet 
kurs açılmış ve bu kurslara 5 
Bin 207 erkek, 6 Bin 877 kadın 
olmak üzere toplam 14 Bin 
699 kursiyer katılmıştır.

Giresun İli gerek açılan kurs 
sayısı, gerekse kursiyer sayısı 
bakımından Ülke genelinde ilk 
sıralarda yer almaktadır. 

Açılış törenine;  Vali Enver 
Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü 
Ertuğrul Tosunoğlu, Kültür 
Müdürü Kemal Gürgenci, Milli 
Eğitim Şube Müdürü Recep 
Celep, Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Salih Uzun, kurum 
idarecileri, öğretmenler ve 
kursiyerler katıldı.

VALi ENVER UNLU’DEN
ONEMLi TESPiTLER

Fındık Araştırma Ensti-
tüsü Müdüresi Aysun 

AKAR,kar yağışının etkilerini 
araştırdıklarını söyledi.Akar,-
yağışın bir haftadır sürdüğü-
nü ifade ederek”Enstitümüz 
Fındığın dinlenme döneminde 
iki haftada bir, dinlenmeden 
çıkarak tomurcuk kabarması 
başladığı andan itibaren ise 
haftada bir Giresun ve Ordu 
illerinde toplam 6 lokasyonda 
fenolojik gözlem yapmaktadır. 
“dedi.Akar şöyle konuştu

“Yani erkek ve dişi çiçek 
açımı, yaprak açımı, çotanak 
bağlama dönemleri ve daha 
sonrasında fındığın geçirdiği 
tüm fizyolojik evreler gözlen-
mektedir. 6 lokasyonda yürü-
tülen bu çalışmalar sahil, orta 

ve yüksek kolu temsil edecek 
şekilde belirlenmiştir. Düzenli 
yapmış olduğumuz gözlemler-
le fındığın iklim şartlarından 
etkilenme durumu da belirlen-
mektedir. Cuma gününden bu 
yana bölgemizde yağan kar 
ve düşük sıcaklıkların fındığa 
olumsuz etki yapıp yapmadığını 
takip ediyoruz. Orta ve yüksek 
kolda bazı bahçelerde 11-15 
Mart tarihleri arasında gece 
saatlerinde 0 derecenin altında 
sıcaklıklar gerçekleştiğini tespit 
ettik. Ancak fındığa ne düzey-
de etki yapacağı önümüzdeki 
süreçte belli olacak. Şimdilik net 
bir ifade kullanmak için erken. 
Gözlemlerimiz ve veri toplama 
çalışmalarımız devam ediyor.” 

Haber: Osman Yılmaz

Kar fındığı etkiledi mi?
FAE Müdürü Akar,kar yağışının fındıkta yanma yapıp yapmadığı 

konusunu araştırmak için düğmeye bastıklarını söyledi

Başkan Emür, kandili kutladı
Keşap Belediye Başkanı 

Mehmet Emür, Berat Kan-
dili nedeniyle mesaj yayınladı.

“Kandiller; ışıklarıyla sadece 
karanlık gecelerimizi değil, 
aynı zamanda manevi feyziy-
le de bunalan gönüllerimizi 
aydınlatır, zihinlerimizi 
berraklaştırır. Af ve 
şükür vesilesi olan kan-
diller, müminler için de 
manevi bir arınmanın 
yanında, hayat muha-
sebesi yapma fırsatı 

sunan gecelerdir.Ramazan-ı 
Şerif´i müjdeleyen bu anlamlı 
gece, birliğimizi, beraberliğimi-
zi, gönül bağlarımızı güçlendir-
me imkânı veriyor.

Bu duygu ve düşüncelerle 
başta Keşaplı hemşerileri-

miz olmak üzere tüm 
Türk-İslâm âleminin 
mübarek Berat Gecesi-
ni tebrik ediyor; barış ve 
huzur dolu bir Ramazan 
Ayına birlikte ulaşmayı 
diliyorum” 



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Piyano Eğitimleri Görele’de
Görele Gençlik Mer-

kezi Müzik Kulübü 
bünyesinde 5 yıldan beri 
hafta içi ve hafta sonların-
da yaklaşık yüzelli gence 
ücretsiz Piyano Eğitimleri 
veriliyor.  Görele Gençlik 
Merkezi Müzik Öğretmeni 
Fatma Öncü Hayta “Göre-
le’de 2017 yılında Gençlik 
Merkezi’nin açılmasıyla pi-
yano eğitimlerine başladık. 
Piyano sağ ve sol beyni 
aynı anda kullanarak be-
yindeki sinirsel bağlantıları 
güçlendiriyor.  Piyano ve IQ 
arasındaki bağlantı oldukça 
çarpıdır. Okul öncesi çağla-
rından itibaren piyano dersi 
alan çocukların IQ‘larında  
%50 oranında artışın oldu-
ğu görülmektedir” dedi.

Müzik Öğretmeni Hayta 

“Piyano Eğitimlerinin vücut 
koordinasyonunu geliştir-
diğini, bireye hızlı okuma 
becerisi kazandırdığını, 
gençlerde konsantrasyon 
süresini arttırdığını, işitsel 
ve sözel beceriler geliştir-
diğini,

dil ve müzik bağlantısı 
kurduğunu, sayısal zeka-
yı geliştirdiğini,  gençlere 
çalışma disiplini verdiğini, 
hafızayı, soyutlama yete-
neği ve zekayı geliştirdiğini 
ifade etti.

Özellikle ilkokul öncesi 
piyano eğitimi almanın  
zihinsel gelişim açısın-
dan da çok önemli olduğu 
vurgulanırken,   4-6 yaş 
arasında piyano eğitimine 
başlanılması tavsiyesinde 
bulunuldu.

Uyuşturucu operasyonu
Giresun’da uyuşturu-

cu operasyonların-
da gözaltına alınan 5 kişi 
tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 
“torbacı” olarak tabir edilen 
sokak satıcılarına yönelik 
üç ayrı operasyon düzen-
leyen Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, S.G, R.G, E.K, T.E 
ve U.Y’yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ya-
pılan aramalarda bir miktar 
uyuşturucu ile bir ruhsatsız 
tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk 
edilen zanlılar, çıkarıldıkları 
hakimlikçe “uyuşturucu 
madde ticareti yapmak” 
suçundan tutuklandı.

Haber: GİRESUN (AA)

Giresun Otomobilciler Odası Başkan adayı Mustafa Külekçi, delegelerden destek istedi
iDDiALI GELiYOR
MUSTAFA KULEKCi

ÇÖZÜM ÜRETMEK 
İÇİN BU YOLA ÇIKTIK

Koltuk işgal etmek 
için değil, bağlı 
bulunduğu odanın ve 

üyelerinin sorunlarına çözüm 

üretmek için bu ola çıktıklarını 
ifade eden Külekçi sözlerine 
şöyle devam etti;

Seçim zamanı oda üyeleri-
nin kapısını çalan değil onlarla 
her zaman iç içe olan bir yapı 
kurduk. Göreve başladığımız 

ilk senede bu farkı tüm oda 
üyesi kardeşlerimiz görecek-
tir. Gezilerimizde tek tek izah 
ediyor, yapacağımız çalışma-
ları anlatıyoruz. Zor şartlarda 
günün ilk saatlerinden gecenin 
karanlığına kadar emek veren 

üyelerimize, 24 saat hizmet 
veren üyelerimize hem kendi-
lerini hem işlerini geliştirmesi 
için değişimin şart olduğunu 
ifade ediyor ve kendilerinden 
destek istiyoruz.

Haber: Hakan Çelebi

Gökçe,12 Mart Cumarte-
si günü  başarıyla işçi 

ve işyeri temsilcileri katılımıyla 
gerçekleştirdiklerini, Toplantı-
ya Genel Başkan Yardımcısı 
Osman Çavuş’un katılımıyla 
gerçekleştirdiklerini kaydet-
ti. Toplantıya katılan Genel 
Başkan Yardımcısı Osman 
Çavuş;” İşçilerin cebine giren 
ücretlerin kuruşuna kadar sen-
dikamızın daha önceki dönem-
lerde yetkili olup imzalanan 
toplu sözleşmelerle ve Kamu 
Çerve Protokol görüşmelerin-
de yetkili olan Türk İş Konfede-

rasyonu ile Hükümet arasında 
imzalanan sözleşmede işçilere 
hak kazandırıldığını söyledi

Gökçe, Sağlık Bakanlığı 
ile Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına bağlı kurumlarda 
çalışan işçi ve işyeri temsilcile-

rinin katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda, işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının istişare 
edildiğini kaydetti. Sağlık iş 
kolunda hizmet sunan emekçi-
lerin sosyo-ekonomik kaza-
nımları artırmak için mücade-

leye devam ettiklerini belirten 
İl Başkanı Yılmaz Gökçe, daha 
güçlü bir ses ve sendikal yapı 
için tüm çalışanları Türkiye 
Sağlık İşçileri Sendikası çatısı 
altında toplanmaya davet etti..

Haber: Hakan Çelebi

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’ndan çağrı

Yılmaz Gökçe destek istedi

Şenlikoğlu, “Yüce 
Allah’ın sınırsız af, 

merhamet, yardım ve bere-
ketine vesile olan Ramazan 
Ayı öncesinde mübarek 
Berat Kandili’ne erişmenin 
heyecan ve mutluluğunu 

yaşıyoruz. Kurtuluş, af ve 
arınma gecesi olan Berat 
Kandilimiz, bizlere manevi 
bir nefes aldırma, kendi-
mizi sorgulama ve gönül 
dünyamızı temizleme fırsatı 
sunar. Bu vesileyle bu mü-

barek gece tüm İslam alemi 
için önemli bir fırsattır. Bu 
mübarek gecede dargın-
lıkları ve küskünlükleri unut-
malı, nefsimizle yüzleşip, 
hata ve günahlarımız için 
Yüce Allah’tan af dileme-

liyiz. Berat Kandili’nin, 
milletimiz, İslam âlemi ve 
tüm insanlık için sağlığa ve 
hayırlara vesile olmasını te-
menni ediyorum. Gecemiz 
mübarek olsun”dedi.

Haber: Osman Yılmaz

Başkan Şenlikoğlu: Kandili Kutluyorum
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Berat Kandilini kutladı...

Ahmet Güneş’ten önemli tespitler

Giresun Orman Böl-
ge Müdürü Ahmet 

Güneş, bölge müdürlüğü 
misafirhanesinde 21-27 
Mart Orman Haftası öncesi 
basın mensuplarıyla bir 
araya geldi.

Ormanların ürettikleri 
sosyal, kültürel, ekolojik ve 
ekonomik değerler açısın-
dan ülkelerin ve insanlığın 
geleceğinin bir parçası ol-
duğunu ifade eden Güneş, 
“Bu kadar öneme sahip, 
üstelik kendi kendini ye-
nileyebilen ormanlarımızı 
korumak, geliştirmek, ge-
nişletme ve sürdürülebilir 
orman yönetimini benim-
seyerek kullanma dengesi 
içerisinde, ülkemiz ve 
milletimizin yararına fayda 

üretmek biz ormancıların 
varlık sebebidir.” dedi.

Güneş, 2021 yılında 
yapılan çalışmalara ilişkin 
şu bilgileri verdi:

“650 hektar doğal, 1490 
hektar yapay tensil olmak 
üzere toplam 2 bin 140 
hektar gençleştirme yapı-
larak ormanların devamlılı-
ğı sağlanmıştır. Yöremizde 
doğal yetişen ancak idare 
müddetini dolduran 1325 
hektar kızılağaç orma-
nında yaşlı ve hastalıklı 
bireyler sahadan uzak-
laştırılarak yerine gençlik 
getirilerek saha gençleşti-
rilmiştir. 10 bin hektar genç 
meşcereye bakım yapıl-
mıştır. 200 hektar orman-
sız alan ağaçlandırılarak 
yeşil vatan topraklarına 
katılmıştır.”

Orman fidanlıklarında 
3 milyon 500 bin fidan 
yetiştirildiği bilgisini veren 
Güneş, bu yıl da 875 hek-
tar sahada gençleştirme 
yapılarak toplam 2 milyon 
600 bin ibreli ve yapraklı 
türlerden fidanın toprakla 

buluşturulacağını kaydetti.
Güneş, 27 bal ormanı 

ile bölgede orman köylüsü-
ne katkı sağlandığını dile 
getirerek, 305 kilometre 
yeni orman yolu yapımı ve 
birçok orman yollarının ba-
kım, onarım, üst ve sanat 
yapılarının tamamlandığını 
belirtti.

Orman köylüsüne üre-
tim ve bakım çalışmaların-
dan 124 milyon lira ödeme 
yapılarak katkı sağlandı-
ğını bildiren Güneş, 311 
orman köylüsüne 2,4 mil-
yonu hibe olmak üzere 12 
milyon lira Orköy kredisi 
verildiğini kaydetti.

Güneş, Giresun’un Ku-
lakkaya Yaylası, Ordu’nun 
Ünye ve Akkuş ilçelerinde 
ekoturizm projesi yürütül-
düğünü kaydederek, 53 
mesire yerinin de halkın 
piknik, dinlenme ve eğlen-
me ihtiyaçlarını giderme-
de yoğun ilgi gördüğünü 
söyledi.

Ahmet Güneş, 21-27 
Mart Orman Haftası’nda 
çok sayıda etkinlik düzen-

leyeceklerini ifade ederek, 
şunları söyledi:

“Bu yıl Bölge Müdürlü-
ğümüz tüm birimlerimizde 
25 lokasyonda 23 hektar 
sahada 12 bin 500 fidan 
dikimi, okullarda tiyatro 
gösterimi, Orman Genel 
Müdürlüğünce hazır-
lanan Orman ve Vatan 
Çanakkale Ruhu filminin 
halka ücretsiz olarak 
sinemalarda gösterimi, 
kan bağışı yapanlara 
fidan hediye edilmesi, 
bakımevi ziyareti, off-road 
kulüpleri ile doğa gezi-
si düzenlenmesi, kızak 
kayma yarışması, Yeşil 
Aşk Futbol, Kozalak Masa 
Tenisi, Geleceğe Nefes Ol 
satranç turnuvaları, resim, 
şiir ve kompozisyon ya-
rışmaları, orman ve hayat 
konulu fotoğraf yarışma-
ları, orman şehitleri için 
Kur’an-ı Kerim ve mevlit 
okutulması, alışveriş mer-
kezlerinde fidan dağıtımı 
gibi birçok etkinlik düzen-
lenmektedir.”

Haber : GİRESUN (AA)

Giresun, Ordu ve Sivas’ta 200 hektar ormansız alan ağaçlandırıldı

Giresun, Ordu ve 
Sivas’ta geçen yıl 
200 hektar orman-
sız alan ağaçlandı-
rılarak yeşil vatan 
topraklarına katıldı.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Talepler anında 
değerlendiriliyor

Mehmet Akif Ersoy İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 

101. yılında anıldı 
İstiklal Marşı’nın kabu-

lünün 101. yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında, 
İstiklal Marşı ve Mehmet 
Akif Ersoy’un gençler 
tarafından daha iyi anlaşıl-
masını sağlamak amacıyla 
program düzenlendi. 

Giresun Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Seyyid Vakkas 
Öğrenci Yurdu’nda Manevi 
Danışman Necat Demir 
tarafından tertip edilen 
etkinlikte üniversite öğ-
rencilerine hitap eden İl 
Müftüsü Ramazan Topcan, 
“Büyükleri anmaktan daha 
önemlisi, onları anlamak ve 
davalarına sahip çıkmaktır. 
Büyüklerimizin mücadele-
sine ve mefkuresine gönül 
koymaktır. Onların yüklen-
dikleri mukaddes yüke ha-
mal olmaktır. Akif’i kısaca 
anlatmak gerekirse, iman 
ve İslam cephesinin yılmaz 
savunucusudur.” dedi. 

İstiklal Marşı’nın milletin 
ortak dili ve kıymetli bir 

hazinesi olduğunu belirten 
İl Müftüsü Topcan, “İstik-
lal Marşı, bir şiir olmanın 
ötesinde bir manifestodur. 
İstiklal Marşı, adanmışlığın 
ve kahramanlığın edebi ve 
ebedi anıtıdır. Milletimizin 
gönlünde müstesna bir yer 
edinmiş olan üstat Mehmet 
Akif Ersoy; fikirleri, idealle-
ri, mütevazi hayatı ve asil 
duruşuyla bugüne kadar 
olduğu gibi bundan böyle 
de milletimize ilham kayna-
ğı ve rehber olmaya devam 
edecektir.  

Bu vesile ile İstiklal 
Şairimiz Mehmet Akif Ersoy 
başta olmak üzere milleti-
mizin istiklal ve istikbali için 
canlarını feda eden tüm şe-
hitlerimizi ve ahirete irtihal 
etmiş kahraman gazileri-
mizi rahmet ve dualarla 
yâd ediyor, hayatta olan 
gazilerimize ve şehitle-
rimizin emaneti değerli 
ailelerine sağlık ve afiyetler 
diliyorum.” diye konuştu. 

Giresun Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon 

İşleri Müdürlüğü ekipleri şe-
hir genelinde çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler 
tarafından; Güre Mahallesi 
Plajlar mevkii, Teyyaredüzü 
Mahallesi Yıldız Sokak, Ge-
milerçekeği Mahallesi Çırak 
deresi mevkii, Aksu Ma-
hallesi Deniz Sitesi mevkii, 
Hacısiyam Mahallesi Fatih 
Caddesi ile Güre Mahallesi 
Karaca öğrenci yurdu mev-
kinde kanalizasyon, yağ-
mursuyu ve baca yükselt-
mesi, Hacısiyam Mahallesi 

Yalı Sokak’ta yağmur suyu 
hattı çalışması, Küçükköy 
Mahallesi Andal mevkii ve 
Aksu Mahallesi Mehmet İz-
men Caddesi’nde de içme 
suyu şebeke hattı çalışma-
sı yapılıyor. 

Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri, halkın 
talepleri doğrultusunda 
çalışmaların sürdüğünü ve 
bu çalışmaları kısa sürede 
tamamlanmasının hedef-
lendiğini bildirerek, talep 
ve önerilerin şehrin çeşitli 
bölgelerinde belirlenen 
program dâhilinde devam 
edeceğini ifade etti.

Geri Dönüşüm Kütüp-
hanesi’nin çok güzel 
hazırlandığını ve 

bu uygulamanın diğer eğitim 
kurumlarında da yaygınlaştı-
rılması gerektiğini belirten Vali 
Ünlü, Geri Dönüşüm Kütüp-
hanesi’nin hazırlanmasında 
emeği geçenleri tebrik ederek 
çalışmalarında başarılar diledi.

Açılışın ardından kütüphane 
ve atölyeleri gezen Vali Ünlü, 
Giresun Halk Eğitimi Merkezi 
tarafından yapılan çalışmalar 
hakkında Kurum Müdürü Salih 
Uzun’dan bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Mü-
dürlüğü tarafından “sıfır atık” 

projesi kapsamında farkındalık 
oluşturmak ve aynı zamanda 
okuma alışkanlığına dikkat 
çekerek okuma oranını arttır-
mak amacıyla her ilde en az 
bir geri dönüşüm kütüphanesi 
kurulması istenmesi üzerine, 
Giresun’da da çalışmalara 
başlandı.

Yapılan çalışmalar kapsa-
mında; Giresun Halk Eğitimi 
Merkezi tarafından kurumların-
da bulunan ve kullanılmayan 
atık malzemelerin değerlendi-
rilerek geri dönüşüme kazan-
dırılmasıyla oluşturulan “Geri 
Dönüşüm” kütüphanesinde 
750 adet kitap bulunmaktadır. 
Kütüphanemizin zenginleş-

tirilmesi ve kitap sayısının 
arttırılması çalışmaları devam 
etmektedir.

Yine, Giresun Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü bünye-
sinde kurulan seramik ve çini 
atölyesine seramik makinesi 
ve çini pişirme fırını alınarak 
atölye faaliyete geçirilmiştir.

Halk Eğitimi Merkezlerinde; 
73 Alanda 2 Bin 768 Mesle-
ki Kurs,  Bin 15 Genel Kurs 
olmak üzere toplam 3 Bin 783 
adet kurs programı bulunmak-
tadır. Vatandaşların ihtiyaç ve 
talepleri doğrultusunda açılan 
bu kurslarla, kurs çeşitliliği 
artırılmaktadır.

Giresun Halk Eğitimi Mer-

kezi tarafından 2021-2022 eği-
tim- öğretim yılında 864 adet 
kurs açılmış ve bu kurslara 5 
Bin 207 erkek, 6 Bin 877 kadın 
olmak üzere toplam 14 Bin 
699 kursiyer katılmıştır.

Giresun İli gerek açılan kurs 
sayısı, gerekse kursiyer sayısı 
bakımından Ülke genelinde ilk 
sıralarda yer almaktadır. 

Açılış törenine;  Vali Enver 
Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü 
Ertuğrul Tosunoğlu, Kültür 
Müdürü Kemal Gürgenci, Milli 
Eğitim Şube Müdürü Recep 
Celep, Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Salih Uzun, kurum 
idarecileri, öğretmenler ve 
kursiyerler katıldı.

VALi ENVER UNLU’DEN
ONEMLi TESPiTLER

Fındık Araştırma Ensti-
tüsü Müdüresi Aysun 

AKAR,kar yağışının etkilerini 
araştırdıklarını söyledi.Akar,-
yağışın bir haftadır sürdüğü-
nü ifade ederek”Enstitümüz 
Fındığın dinlenme döneminde 
iki haftada bir, dinlenmeden 
çıkarak tomurcuk kabarması 
başladığı andan itibaren ise 
haftada bir Giresun ve Ordu 
illerinde toplam 6 lokasyonda 
fenolojik gözlem yapmaktadır. 
“dedi.Akar şöyle konuştu

“Yani erkek ve dişi çiçek 
açımı, yaprak açımı, çotanak 
bağlama dönemleri ve daha 
sonrasında fındığın geçirdiği 
tüm fizyolojik evreler gözlen-
mektedir. 6 lokasyonda yürü-
tülen bu çalışmalar sahil, orta 

ve yüksek kolu temsil edecek 
şekilde belirlenmiştir. Düzenli 
yapmış olduğumuz gözlemler-
le fındığın iklim şartlarından 
etkilenme durumu da belirlen-
mektedir. Cuma gününden bu 
yana bölgemizde yağan kar 
ve düşük sıcaklıkların fındığa 
olumsuz etki yapıp yapmadığını 
takip ediyoruz. Orta ve yüksek 
kolda bazı bahçelerde 11-15 
Mart tarihleri arasında gece 
saatlerinde 0 derecenin altında 
sıcaklıklar gerçekleştiğini tespit 
ettik. Ancak fındığa ne düzey-
de etki yapacağı önümüzdeki 
süreçte belli olacak. Şimdilik net 
bir ifade kullanmak için erken. 
Gözlemlerimiz ve veri toplama 
çalışmalarımız devam ediyor.” 

Haber: Osman Yılmaz

Kar fındığı etkiledi mi?
FAE Müdürü Akar,kar yağışının fındıkta yanma yapıp yapmadığı 

konusunu araştırmak için düğmeye bastıklarını söyledi

Başkan Emür, kandili kutladı
Keşap Belediye Başkanı 

Mehmet Emür, Berat Kan-
dili nedeniyle mesaj yayınladı.

“Kandiller; ışıklarıyla sadece 
karanlık gecelerimizi değil, 
aynı zamanda manevi feyziy-
le de bunalan gönüllerimizi 
aydınlatır, zihinlerimizi 
berraklaştırır. Af ve 
şükür vesilesi olan kan-
diller, müminler için de 
manevi bir arınmanın 
yanında, hayat muha-
sebesi yapma fırsatı 

sunan gecelerdir.Ramazan-ı 
Şerif´i müjdeleyen bu anlamlı 
gece, birliğimizi, beraberliğimi-
zi, gönül bağlarımızı güçlendir-
me imkânı veriyor.

Bu duygu ve düşüncelerle 
başta Keşaplı hemşerileri-

miz olmak üzere tüm 
Türk-İslâm âleminin 
mübarek Berat Gecesi-
ni tebrik ediyor; barış ve 
huzur dolu bir Ramazan 
Ayına birlikte ulaşmayı 
diliyorum” 



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin
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Alper Ali KARA
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Nuri Bereket

Kazım Memiç
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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

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Sizlerin de çok iyi bildiği 

üzere; 
Mart ayının içerisi iki-üç 

günlük aralıklarla tamamen 
‘özel gün’ ve ‘hafta’ kutlama-
larıyla dolu... 

Örneğin yarında; 
16 Mart Öğretmen Okulla-

rının 174. kuruluş yıldönümü 
kutlama etkinlikleri yapıla-
cak... 

Eh, haliyle bizlerde naçiza-
ne ‘Öğretmen Okulu’ mezu-
nu olduğumuz için (meslek 
şovenistliği yapıp) bir gün 
önceden başlamak istiyorum 
‘Öğretmen Okulları’ sohbeti-
mize... 

Örneğin, bugünkü soh-
betimizde sizlere yaptığı 
hizmetlerin karşılığı olarak 
‘heykeli dikilen’ bir öğretme-
nimizin yaptığı çalışmalardan 
ve yaşadığı anılardan kesitler 
paylaşmak istiyorum... 

Ve sözü daha fazla uzat-
madan da ‘meslek yaşı’ 
cumhuriyetten bir yaş büyük 
olan efsane öğretmenimizi 
(tanımayanlar için) tanıtmak 
istiyorum... 

Adı: Ayşe Sıdıka AVAR 
1901 İstanbul-Cihangir 

doğumlu.. 
Annesinin adı; Emine 

Hanım.. 
Belediye memuru Mehmet 

Bey’in en büyük çocuğu... 

Sıdıka AVAR; 
1922 yılında Çapa Öğ-

retmen Okulundan mezun 
oluyor... 

İlk ‘öğretmenlik’ görevini bir 
Çerkez Okulunda yapıyor... 

1925 yılında İzmir’e geçi-
yor; 

Burada Amerikan Kız Kole-
jinde Türkçe dersleri veriyor... 

İzmir’de öğretmenlik 
yaptığı sıralarda Kadınlar 
Hapishanesindeki kadınlara 
‘okuma-yazma’ öğretilmesi 
isteniyor... 

Ve bu haberi duyan Sıdıka 
Avar hiç zaman kaybetme-
den Hapishane müdürünün 
yanına çıkıyor; 

“Ben bu dersleri vermeyi 
memnuniyetle kabul ederim” 
diyor... 

Hapishane müdürü karşı-
sında duran zayıf, çelimsiz, 
hatta çocukça fiziğe sahip 
olan gencecik öğretmeni 
görünce biraz şaşırıyor... 

Hatta çaktırmadan bıyık-al-
tından gülümsüyor... 

“Peki, hoca hanım bu işle 
ilgileneceğim” diyor... 

Ancak, mahpus kadınlara 
başka ders verecek başka 
‘öğretmen’ çıkmayınca, Sıdı-
ka Avar’ın ‘mahpus kadınlara’ 
ders vermesi kabul görüyor... 

Genç öğretmen ‘mahpus 
kadınlara’ hem okuma-yazma 
öğretiyor... 

Ve hem de insani davra-

nışlarını öne çı-
kararak kendisini 
sevdiriyor... 

Kendisini sev-
diriyor sevdirme-
sine ama; 

Karanlığı 
seven yarasalar 
rahat durmu-
yor!... 

Çamur at. izi 
kalsın’ misali; 

“Bu kadın mis-
yoner” dedikodu-
su yayılıyor... 

Uzatmayalım; 
Bu dedikodu 

Mustafa Kemal 
Atatürk’e kadar 
ulaşıyor... 

Ve bir gün 
Atatürk; 

“Bana getirin 
bu öğretmenin 
dosyalarını” 
diyor... 

Dosyaları 
incelemekle 
yetinmiyor; 

“Hakkında misyonerlik 
isnat edilen öğretmeni birde 
ben göreyim” diyor ve maka-
mına getirtiyor... 

Genç öğretmen, Atatürk’ün 
karşısına çıkınca tir-tir titri-
yor...

Bu ufacık-tefecik kıza 
uzun-uzun baktıktan sonra; 

“Misyoner öğretmen sensin 
öyle mi” diye soruyor... 

Genç öğretmen korkudan 
kısılmış sesiyle; 

“Efendim ben öğretmen 
Avar” diyor... 

Atatürk, işaret parmağını 
korkudan tir-tir titreyen öğret-
mene uzatarak; 

“Hayır, sen misyoner 
Avar’sın. Bana senin gibi 
misyonerler lazım” dedikten 
sonra, sözlerini şöyle sürdü-
rüyor; 

“Git memleketin içine gir... 

Dağ köylerine uzan; orada 
bizden ışık bekleyen yarı-
nın annelerini göreceksin” 
sözlerini işiten Sıdıka Avar’ın 
üzerinde korku diye bir şey 
kalmaz... 

Tam tersine bir an önce 
dağlara çıkmak için, içi-içine 
sığmaz... 

Sıdıka Avar, hiç zaman 
kaybetmeden Dersim denilen 
bölgeye tayinini yaptırır... 

1954 yılına kadar Bitlis, 
Elâzığ ve Tunceli illerinde 
kalır... 

Ancak, o günün karanlık-
ları bugünlerin karanlığına 
benzemez... 

Yani; 
Kız çocuklarının okula 

gitmesi ve okuması zinhar 
günahtır diye okula verilmek 
istenmez... 

Bu kadarla kalsa yine iyi; 
Yörenin insanı üç-beş keli-

meden fazla ‘Türkçe’ sözcük 

bilmez... 
Siz şimdi buna 

birde ‘Dersim Olayla-
rından’ kaynaklanan 
Türk-Kürt ayrımcılığı-
nı ekleyiverin... 

Türkçe bilmeyen 
yöre halkıyla nasıl 
diyalog kuracak? 

Türk kökenli gen-
cecik bir öğretmen 
‘Türkçe’ konuşarak, 
Türkçeyi bilmeyen-
lere derdini nasıl 
anlatacak? 

Ve genç öğretmen 
Sıdıka AVAR hiç za-
man kaybetmiyor; 

Öğrencilerine 
‘Türkçe’ öğretebilmek 
için önce kendisi 
‘Kürtçeyi’ öğreniyor... 

Ve atına binip, 
başlıyor köy-köy 
dolaşmaya... 

Kayadan daha 
sert ve inat olanları 
tatlı diliyle bir-bir ikna 

ediyor... 
Topladığı öğrencileri getirip 

çalıştığı yatılı okulun yatakha-
nesine yerleştiriyor... 

Ve okula getirdiği kızlara 
annelik yapıyor; 

Okul görevlilerini hiç işin 
içine sokmadan, köylerden 
topladığı kızların bitlerini-pi-
relerini-dizlerine yatırıp-bizzat 
kendisi temizliyor.. 

Köyden getirdiği ‘Kürt’ öğ-
rencilerinin aşağılanmasına 
asla ve asla izin vermiyor... 

Türk-Kürt ayrımı yapan-
lara karşı amansız bir savaş 
veriyor! 

Kısacası; çalıştığı okul-
da ve yörede ‘Kürt ve Türk’ 
ayrımcılığına en kısa zaman 
diliminde ortadan kaldırıyor... 

Mesleğinin idealistlik 
ateşiyle yanıp-tutuşan Sıdıka 
Avar;

Öğrencilerine gündüz ‘öğ-

retmenlik’ yaparak; Türkçe, 
Matematik, Yurt Bilgisi, Sağı-
lık Bilgisi , Ev İdaresi, Çocuk 
Bakımı ve Yemek-Dikiş Nakış 
dersleri veriyor... 

Ders dışı saatlerde de, 
öğrencileriyle birlikte ‘Halay’ 
çekiyor... 

Birdenbire çocuklaşıp, on-
larla birlikte yepyeni oyunlar 
oynuyor... 

Kendi giyecekleri elbi-
selerin dikilmesinde onlara 
öncülük ediyor... 

Vesaire, vesaire... 
Ve okula giderken yok-

sulluğu üzerinden ilmik-ilmik 
döküldüğü belli olan kızlar, 
köylere çok ‘bakımlı’ bir şe-
kilde dönen kızları annesi ve 
babası çok şaşırdığı gibi... 

Kızlarını daha önce okula 
göndermeyen annelerde 
pişman oluyor... 

Ve okul bitiminde ‘öğren-
cilerini’ anne ve babalarına 
götürüp teslim eder... 

Kızını okula göndermedi-
ğine pişman olan anneler ise, 
bu kez Sıdıka Avar Öğretme-
nin ayaklarına sarılarak; 

“Ne olur, benim kızımı da 
al götür Avar” yalvarmalarıyla 
karşılaşır... 

Son söz; 
İstanbul gibi bir kentte 

doğup büyüyen ve mesle-
ğini eğitimden hiç nasibini 
almamış bir yörede, elindeki 
meşaleyle karanlıklar ışık 
tutun Ayşe Sıdıka Avar’ı, 
yaptığı hizmetleri unutmayıp, 
kadir-kıymet bilenler;

Ve Elazığ da heykelini 
dikerler... 

Tunceli’de bir okula adını 
verirler... 

Yarın; 
16 Mart Öğretmen Okul-

larının kuruluşuyla ilgili bizim 
yaptığımız etkinliklerden ve 
eğitim anlayışı felsefemizden 
söz edeceğim...

ONLAR; İDEALİST ÖĞRETMENDİLER 
HER KARANLIĞA BİR MUM DİKTİLER

1987 yılında inşaatına 
başlanan Sarayburnu 
Camii, resmi olarak 

2016 Ramazan ayında hizme-
te açılmıştı. 29 yıl süren inşaat 
çalışmasının ardından ise ilk 
kandil programı 2016 yılında 
Regaip Kandili akşamı yapıldı. 
Ardından 2017 yılındaki Berat 
Kandili’nde program yapılan 
Bulancak Sarayburnu Camii’n-
de 3. Kandil programı 2019 
yılındaki Regaip Kandili’nde 
yapıldı.

Sarayburnu Camii’nde 4. 

defa düzenlenecek olan Kandil 
programını TGRT Haber 
yayınlayacak. Giresun İl Müf-
tülüğü’nün organizasyonu ile 
gerçekleştirilecek Berat Kandili 
programı Akşam Namazı’nın 
ardından başlayacak. TGRT 
Haber’deki canlı yayın ise 17 
Mart 2022 Perşembe günü 
saat 21.00’de başlayacak.

SARAYBURNU CAMİİ 
HAKKINDA BAZI 
BİLGİLER…

Kanunî Sultan Süleyman, 

ölen oğlu adına baş mimar, 
‘Mimar Sinan’a’ ‘Şehzadeba-
şı’ adıyla bir Câmi yaptırmış. 
Osmanlı’nın ihtişamlı câmile-
rinden olan bu esere Mimar 
Sinan; ‘Çıraklık eserimdir.’ 
demiştir.

Şu anda İstanbul’da Saraç-
hane’de Büyükşehir Belediye 
Sarayı’nın karşısında bulunan 
bu eser bir ziyaret yeridir. Bu 
şaheserin şimdi Karadeniz 
sahilinin şirin ilçesi Bulancak’ta 
tüm güzellik ve cazibesiyle 
tamamlanmak üzere yapımı 

sürmektedir.
Caminin yapılması fikri ve 

inşaasının başlatılması Eyne-
silli (Giresun) Üstadımız Hacı 
Mustafa Eren Efendi Hazretleri 
tarafından gerçekleştirilmiştir 
ve onun ihvanları öncülüğünde 
yapımı devam etmektedir.

1987 yılında başta Vali Bey 
olmak üzere çevre il ve ilçeler-
den gelen kurumların temsilci-
leri ve de yoğun halk katılımı 
ile temeli atılmıştır. Zemin 
etüdü yapılmasının ardından 
başlanılan proje kapsamında 

câminin yal-
nız temeline 
80 ton demir, 
5.000 m3 çakıl 
ve kum har-
canmıştır. Su basmanı sevi-
yesinden sonra, kendi imkan 
ve ekipmanlarıyla çalıştırılan 
taşocağından çıkarılan sarı 
renkli taşlarla duvarlar örül-
meye başlanmış ve şu anda 
minareler, son cemaat yeri ve 
işlemeleri yapılacak doğu ka-
pısı dışında taş işçiliği tamam-
lanmıştır.

Bulancak Sarayburnu 
Camii, dünyada çok az sayıda 
camiye nasip olacak ilginç bir 
özelliği de sahip. Saraybur-
nu Camii’nden Mekke’deki 
Kabe’ye (Kıble) düz bir çizgi 
çizildiğinde bu çizgi Peygam-
ber Efendimiz Hz. Muhammed 
Mustafa (S.A.V)’in Medine’deki 
türbesinin yeşil kubbesinin tam 
üzerinden geçiyor.

BERAT KANDiLi’NDE, SARAYBURNU
CAMii’NDEN CANLI YAYIN

EMiRALiOĞULLARI HALI YIKAMA
* Koltuk Yıkama * Store Perde * Ev * Ofis * İnşaat *Dükkan

Temizliği itina ile yapılırAdres: Gemiler Çekeği Mah. Sütlaç Mevkii 
Çakmak Sk. GiRESUN

0454 666 01 11
0545 506 28 28



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

517 Mart 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

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

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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

29. HAFTANIN SONUÇLARI
TRABZONSPOR A.Ş. .................................4 - 2 ............................................GÖZTEPE A.Ş.
ALTAY .........................................................1 - 0 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................3 - 0 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
KASIMPAŞA A.Ş. .......................................3 - 1 .........................ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................2 - 3 ..........İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR .........................2 - 5 ................................... FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.........................2 - 3 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
GALATASARAY A.Ş. .................................2 - 1 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................0 - 1 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
GZT GİRESUNSPOR..................................2 - 1 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 29 ..... 21 .... 7 ..... 1 ...... 56 .....23 ....33 .....70
2.İ. H. KONYASPOR ............ 29 ..... 16 .... 7 ..... 6 ...... 47 .....31 ....16 .....55
3.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 29 ..... 14 .... 8 ..... 7 ...... 48 .....34 ....14 .....50
4.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 29 ..... 14 .... 5 ..... 10 .... 41 .....29 ....12 .....47
5.A. ALANYASPOR ............. 29 ..... 13 .... 7 ..... 9 ...... 53 .....47 ....6 .......46
6.A. HATAYSPOR ................ 29 ..... 14 .... 4 ..... 11 ....47 .....45 ....2 .......46
7.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 29 ..... 12 .... 9 ..... 8 ...... 44 .....31 ....13 .....45
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 29 ..... 12 .... 9 ..... 8 ...... 43 .....38 ....5 .......45
9.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 29 ..... 11 .... 7 ..... 11 ....33 .....43 ....-10 ....40
10.Y. KAYSERİSPOR ........... 29 ..... 10 .... 8 ..... 11 ....43 .....45 ....-2 ......38
11.GALATASARAY A.Ş. ...... 29 ..... 10 .... 8 ..... 11 ....39 .....42 ....-3 ......38
12.F. T. ANTALYASPOR ...... 29 ..... 10 .... 8 ..... 11 ....30 .....35 ....-5 ......38
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Akdeniz 
ekibinde 

yüzler gülüyor

FT Antalyaspor, 
Süper Lig’in 30. 

haftasında sahasında 
karşılaşacağı Giresuns-
por maçı hazırlıklarını 
sürdürüyor. Süper Lig’in 
29. haftasında dep-
lasmanda karşılaştığı 
Medipol Başakşehir’i 
1-0 mağlup eden FT 
Antalyaspor’da yüzler 
gülüyor. 

Son 7 haftada iyi bir 
çıkış yakalayan kırmızı-
beyazlılar  Atilla Vehbi 
Konuk Tesisleri’nde 
sahasında karşılaşa-
cağı Giresunspor maçı 
hazırlıklarına aralıksız 
bir şekilde devam edi-
yor.Futbol Sorumlusu 

Nuri Şahin idaresinde 
toplanan takım iki 
gruba ayrıldı. Medipol 
Başakşehir maçında ilk 
11’de oynayan futbol-
cular fitness salonunda 
yenileme antrenmanı 
yaparken diğer futbol-
cular sahada çalıştı. 
Isınma hareketleri ile 
başlayan sahadaki 
antrenman eğitsel oyun 
ile devam etti. Güney 
ekibi, pas çalışması-
nın ardından dar alan 
oyunu ile antrenmanı 
tamamladı. Antalyas-
por,  bir günlük iznin 
ardından hazırlıklarına 
perşembe günü devam 
edecek.

Önal, yaptığı açıkla-
mada “Göztepe ve 
Çaykur Rizespor 

galibiyetlerinin ardından Ga-
ziantep maçını da kazanmak 
bizim için çok önemliydi. Takım 

olarak iyi bir mücadele ortaya 
koyarak rakibimizi yenmeyi 
başardık. Son 3 maçta 9 puan 
toplayarak iyi bir çıkış yaka-
ladık. Bu çıkışımızı bu hafta 
deplasmanda oynayacağı-

mız Antalyaspor maçında da 
sürdürmek istiyoruz. Takımı-
mızda moral ve motivasyon 
üst seviyede. İyi gidişatımızı 
Antalya’da da sürdürmek ama-
cındayız” diye konuştu.

Önal, 90 dakika boyunca 
takımlarını destekleyen Taraf-
tarların itici bir güç olduğunu 
belirterek, her karşılaşmada 
yanlarında görmek istediklerini 
sözlerine ekledi.

ONAL, ‘SIRA 4. GALiBiYETTE’
GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Gaziantep Futbol Kulübü maçını kaza-
narak 3’te 3 yaptıkları için mutlu olduklarını şimdi hedeflerinin 4’te 4 yapmak olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığının 
uyuşturucuyla müca-

dele çalışmaları kapsa-
mında hayata geçirdiği 
“UYUMA” aplikasyonu-
nun tanıtımı amacıyla 
Giresun Emniyet Mü-
dürlüğünce yeşil-beyazlı 
futbolcu Muhammed 
Gümüşkaya’nın yer 
aldığı tanıtım videosu 
hazırlandı.Kurumun sos-
yal medya hesabından 
yayımlanan görüntüde 

genç oyuncu, Gire-
sunlulara uygulamayı 
kullanmaları çağrısında 
bulundu.Muhammed 
Gümüşkaya, videosun-
da, “Giresun’un güzel 
insanları, uyuşturucu ile 
topyekun mücadele için 
telefonunuza ‘UYUMA’ 
uygulamasını indirin. Ge-
leceğimizi aydınlatmak 
tek tuşla mümkün olabilir. 
‘UYUMA’ ile ‘Uyandır’ 
Giresun!” diye seslendi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT 
Giresunspor’un ara transfer döneminde 

Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Muham-
med Gümüşkaya, İçişleri Bakanlığının “UYU-

MA” uygulamasına videolu destek verdi.

Spor Toto Süper 
Lig’de son 6 

maçında 3 galibiyet, 
2 beraberlik, 1 yenil-
gi alarak moral bulan 
17’nci sıradaki Altay, 
bu periyotta 11 puan 
toplamasına rağmen 
kümede kalma barajıyla 
arasındaki puan farkını 
eritemedi. Rakiplerinin 
de galibiyetler almasıyla 
düşme hattından kurtu-
lamayan siyah-beyazlı-
lar, 16’ncı basamak ile 
arasındaki puan farkını 6 

maç sonunda 8’den 6’ya 
indirebildi. 

Ligde 29 puana 
ulaşan İzmir ekibi, 
kalan 9 haftada en 
yakın rakipleri olan 35’er 
puanlı Kasımpaşa ve 
Giresunspor’u geride 
bırakmaya çalışacak.
Bu hafta yine puan 
tablosunda yakalayabi-
leceği takımlardan biri 
olan 37 puanlı Demir 
Grup Sivasspor’a konuk 
olacak İzmir temsil-
cisi, bir sonraki hafta 

38 puanlı Fraport Tav 
Antalyaspor’u ağırlaya-
cak. Siyah-beyazlılar se-
zonu Adana Demirspor 
(D), Medipol Başakşehir, 
Galatasaray, Atakaş Ha-
tayspor (D), Giresuns-
por, Trabzonspor (D) ve 
Kasımpaşa müsabakala-
rıyla tamamlayacak. 18 
yıl sonra döndüğü Süper 
Lig’de asansör takım 
olmak istemeyen Altay, 
özellikle iç sahada oyna-
yacağı 5 maçı kayıpsız 
atlatmayı hedefliyor.

Altay’a kazanmak yetmiyor

MUHAMMED, GiRESUNLULARA SESLENDi!



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: 617 Mart 2022 Perşembe
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(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

Malatyaspor ve Rizespor 
lige veda ettiler gibi. 
Göztepe, Altay, Gire-

sunspor, Kasımpaşa,Sivaspor, 

Gaziantep FK ateş hattının içinde 
yer alıyorlar.

Süper Lig’de 29. hafta geride 
kalırken, futbolseverler gol 

düellolarına şahitlik etti. Toplam 
38 golün atıldığı haftada en gollü 
maç Alanyaspor ile Fenerbahçe 
arasında oynandı. (2-5)Süper 
Lig’de 29. haftada oynanan 10 
maçta toplam 38 gol atıldı. 6 ev 
sahibi, 4 deplasman takımının 
sahadan galibiyetle ayrıldığı haf-
tada beraberlik yaşanmadı. Lig-
de son 3 sırada yer alan takımlar 
haftayı mağlubiyetle kapatarak 
umutlarını azaltırken, ilk 3 sırada 
yer alan takımlar da 3 puana, 
gollü karşılaşmalarla ulaştı. Lider 
Trabzonspor, kümede kalma ya-
rışı veren Göztepe’yi 4-2’lik skor-
la geçti. Kayseri deplasmanında 
2-0 geriye düşen Konyaspor, 
3-2 kazanarak önemli bir geri 
dönüşe imza atarken, 55 puanla 
ikinci sıradaki yerini korudu. Son 
maçlardaki çıkışını sürdüren 
Fenerbahçe ise Avrupa kupaları 
hedefleyen Alanyaspor’u deplas-
manda 5-2 mağlup etti. Sarı-la-
civertliler puanını 50’ye yükseltir-
ken, son 5 maçta 13 puan elde 
etti. Sahasında Antalyaspor’a tek 
golle mağlup olan Başakşehir’in 
de puan kayıplarını sürdürdü.

DERBİDE KAZANAN 
GALATASARAY

Haftanın kapanış maçında 
Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk 
etti. Sarı-kırmızılılar, 3 puanı 
2-1’lik skorla alırken, puanını da 
38 yaptı. Aslan, bu sonuçla son 
4 maçta 3. galibiyetini elde etti. 
Siyah-beyazlılar ise 9 maç sonra 
kaybetti.SERİ MAĞLUBİYET 
SERİLERİLigde 27 puanla 18. sı-

rada yer alan Göztepe üst üste 6. 
mağlubiyetini yaşadı. 1 basamak 
altında yer alan Çaykur Rizespor 
ise Kasımpaşa deplasmanında 
aldığı 3-1’lik yenilgiyle mağlubiyet 
serisini 4, kazanamama serisini 
de 7 müsabakaya çıkardı. Ligde 
son 3 maçtır öne geçtiği kar-
şılaşmalardan puansız ayrılan 
Kayserispor, üst üste 3. kez 
kaybederken, Antalyaspor ise son 
5 maçta elde ettiği 4 galibiyetle 
çıkışını sürdürdü. Gaziantep FK’yı 
2-1 yenen Giresunspor puanını 
35’e yükseltirken, küme düşme 
hattı ile arasındaki puan farkını 
6’ya çıkardı.

GOL KRALLIĞINDA 
ZİRVE EL KAABİ’NİN

46 puanlı Hatayspor’un Faslı 
golcüsü Ayoub El Kaabi, Kara-
gümrük maçında attığı 2 golle 
gol sayısını 15’e yükselterek 
gol krallığında zirveye yerleşti. 
Kasımpaşa’da bu sezon attığı 
gollerle takıma önemli puanlar 
kazandıran Umut Bozok, haftayı 
1 golle kapattı ve toplamda 14 
gole ulaştı. Sakatlığından dolayı 
yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak 
kalan Aleksandar Pesic, son 
maçta forma giyse de golle tanı-
şamazken, 12 golle listede yer 
alıyor. 12 gollü bir başka isim ise 
Trabzonspor’un forveti Andreas 
Cornelius. 29. haftayı 1’er golle 
kapatan Anthony Nwakaeme ile 
Mario Balotelli de gol sayılarını 
11’e yükseltirken, Beşiktaş’ın 
Belçikalı forveti Michy Batshua-
yi’nin de 11 golü bulunuyor.

KADERLERi 9 HAFTAYA 
BAGLI Süper Lig’de 29. Haftayı geride bıraktık. Zirvede Trabzonspor yalnız kalırken, Avrupa 

kupalarına katılabilmek adına Konyaspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Hatayspor, 
Alanyaspor, Adana Demirspor ve Beşiktaş kıyasıya bir yarışın içindeler. 

Süper Lig’de mü-
cadelesini sür-

düren Giresunspor’da 
eski dönemden kalma 
borçlar sıkıntı yaratma-
ya devam ediyor.

Giresunspor’dan 
yapılan açıklamada : 
“Sene başından bu yana 
eski dönem borçları ile 
mücadele eden takı-
mımızda son olarak 
eski Başkanlardan Ali 
Sacit Eren döneminde 
alınan Adriano Fachi-
ni’ye ödenmesi gere-
ken ancak zamanında 
ödenmeyen 115 bin 
euroluk yeni bir borç 
daha ortaya çıkmıştır. 
Giresunspor’umuzun 

transfer tahtasının 
gelen bu borç nedeniyle 
tekrardan kapanmıştır. 
Süper ligde kalıcı olmak 
için büyük bir mücadele 
veren Giresunspor’umuz 
bu büyük mücadele 
haricinde de eski yöne-
timlerin sonu gelmeyen 
borç yüküyle de müca-
dele etmektedir. Her gün 
yenisi eklenen ödenme-
yen eski borçlar ile karşı 
karşıya kalmamız artık 
kabul edilebilir sınırları 
aşmıştır.Bu bitmeyen 
borç yükünün yarattı-
ğı tahribat ve hasarın 
takdirini Giresunspor 
kamuoyunun takdirine 
bırakıyoruz.”denildi.

GZT Giresunspor’un  sa-
hasında Gaziantep Fut-

bol Kulübü ile oynadığı maçta 

sakatlanan ve oyunu sedye ile 
terk eden Flavio Medeiros’un 
durumuyla ilgili Giresunspor 

Kulübü’nden bilgi verildi.Yeşil 
beyazlı kulüpten yapılan açık-
lamada “Gaziantep FK müsa-

bakasında sakatlanarak oyuna 
devam edemeyen oyuncumuz 
Flavio Medeiros’un yapılan 
ilk kontrollerinde sol diz iç 
yan bağ yaralanması tespit 
edilmiştir. Oyuncumuzun 
sağlık durumu ile ilgili detaylı 
bilgilendirme çarşamba günü 
gerçekleştirilecek olan MR gö-
rüntülemesi sonrasında tekrar 
yapılacaktır” denildi.

FLAViO’NUN DURUMU BUGUN NETLESECEK

TAHTA 
YiNE 
KAPANDI!


