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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI
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Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 
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ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..
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YER SOFRASI
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VURMA AVCI 
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Palyatif Bakım
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Palyatif Bakım

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

TOKİ Başkanı Ömer BULUT…
“Başkan gibi Başkan” 

sıfatını fazlasıyla hak eden 
TOKİ Başkanı Sayın Ömer 
BULUT Beyefendi, hasretini 
çektiğimiz ender ve örnek 
sorumluluk anlayışı ve 
hassasiyetlerin kahramanla-
rından biri…

‼ İlin dert ve sıkıntıla-
rını anlatmak için mahallî 
siyasetçi ve bürokratlara 
ulaşmakta zorlanılan bir 
dönemde, adeta ülke gene-
linde konut ihtiyacı sorum-
luluğunu üstlenen TOKİ gibi 
bir kuruluşun başkanının 
yoğun programları içeri-
sinde bir millet bahçesinin 
ayrıntı sayılabilecek kısım-
larıyla bizzat ilgilenmesi, bu 
mevzudaki yazılara zaman 
ayırması; müstesna bir 
meziyet olsa gerek!..

*
Başkan BULUT Bey ile 

ilk defa 4 ay önce Bulancak 
Millet Bahçesindeki çalış-
malar hakkında bir telefon 
görüşmemiz olmuştu… O 
görüşmemiz üzerine 05 Ka-
sım 2021 tarihli (TOKİ Baş-
kanının sorumluluk anlayışı 
ve vazife hassasiyeti!..) 
makalemde Sayın Başkanın 
vazife hassasiyetine aciza-
ne dikkat çekmiştim…

Bu defa Sayın Başkan, 

yine aynı inşaatla alakalı 
“TOKİ Başkanına yanlış 
bilgi mi veriliyor?..” maka-
lem üzerine telefonla arama 
nezâketi gösterdiler…

Mezkûr makalemde; 
“- TOKİ Başkanına (ya-

pılmayan işler yapıldı diye) 
yanlış bilgi mi veriliyor?..

- Yüklenici firma yetkili-
leri bu çalışmaları kontrol 
etmezler mi?..” diye sor-
muştum…

Ender diyebileceğimiz bir 
idarecilik sorumluluğu ile 
olsa gerek; Sayın Başkan, 
inşaatın yüklenici firma 
yetkililerinin de hazır olduğu 
bir ortamda mezkûr maka-
lemde bahsedilen eksiklerin 
Ramazan ayına kadar (8 
gün için) tamamlanması 
talimatını verdiler…

*
TOKİ Başkanı Sayın 

Ömer BULUT Beyefendiye 
(alaka ve hassasiyetinin sair 
bürokratlarımıza da örnek 
olması dileğiyle) ziyade 
teşekkürler…

*
“Bir kişiyi lâyığından fazla 

övmek riyâdır, dalkavukluk-
tur; lâyığından az övmekse 
ya dilsizlikten ileri gelir ya 
hasetten!” (Hz.Ali) 

Vesselam…

İyi Parti Tirebolu İlçe 
Başkanı Erdinç Bektaş, 

Tirebolu’da ciddi şekilde 
doktor sorunu olduğunu 
söyledi. Bektaş, “Tirebolu 
Devlet Hastanesi’nde 3 
önemli branşta Doktor yok. 
Vatandaşlarımız özel hasta-
nelere ve çevre ilçelere git-
mek zorunda kalıyor. AKP 
Tirebolu ilçe teşkilatını bu 
konuda göreve çağırıyoruz” 
dedi.          n SAYFA 2’DE

DOKTOR EKSiKLiGi UYARISI
TiREBOLU’DA 3 BRANSTA

AHMET LATiF KARADENiZ: 3 YILDA
EYNESiL’DE CiDDi ADIMLAR ATTIK
Birçok partiden transfer teklifi alan ancak partisini bırakmayan CHP’li Karadeniz, 

3 yılda halktan gördükleri desteğin kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyledi.
Eynesil Belediye 

Başkanı Ahmet Latif 
Karadeniz, 3 yılda ciddi 
hizmetler yaptıklarını ifade 
ederek kendisine sahip 
çıkan Eynesil halkına 
teşekkür etti.

Karadeniz, “Teslim aldı-
ğımız bayrağı, en yukarıya 
taşımak, hemşehrilerimizin 

sesini en güçlü şekilde Ey-
nesil’imizden duyurmak ve 
sorunlarına çözüm olmak 
için çıktığımız yolda ardı-
mızda tam 3 yıl bıraktık.

Görev süremiz boyunca 
makamımız sizlerin yanı 
olurken, çalışma arkadaş-
larımızla birlikte hep saha-
daydık.” şeklinde konuştu.n 2’DE

Genç Mimar Mühendisler 
örnek bir oluşuma imza attı

ENES APAYDIN
VE EKiBiNE
TAM NOT

n 3’TE
EKiZ’DEN SERT TEPKi n

 3
’T

E

Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği kuruldu

n 3’TE

Hızla artan dünya 
nüfusunun, enerji 
ihtiyacına sürdürü-

lebilir bir cevap bulmanın öne-
mini her gün daha çok önem 
kazanıyor. Dünyamızın enerji 
kaynağı kullanımının %86’lık 
kısmını tükenmekte olan enerji 
rezervleri olan petrol, kömür 
ve doğal gaz oluştururken, 
otoriteler bugün yenilenebilir 
enerji kullanım oranın yaklaşık 
%2,7 seviyesinde olduğuna 
işret ediyor. Bu kapsamda, 
kaynaklar tükenirken yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kul-
lanımlarının artırılması hayati 
önem taşıyor. 

Biotrend Enerji CEO’su Os-
man Nuri Vardı: “Sürdürülebilir, 

verimli ve sıfır atık politikası 
doğrultusunda yapılan her 
türlü işlemde ise mutlak kamu 

yararı gözeterek ilerliyoruz.”
Biotrend Enerji 11 ilde 18 

tesisiyle bu alandaki çalışma-

larına hız verdi. Biotrend’in 
Giresun’daki alt iştiraki olan 
Serenti Enerji’nin son zaman-
larda attığı adımları anlatan 
Biotrend Enerji CEO’su Osman 
Nuri Vardı, sözlerine ülke-
mizdeki yenilenebilir enerji 
kaynaklarının -kullanımı henüz 
küçük adımlarla olsa da- büyük 
bir potansiyel barındırdığını 
ifade ederek başladı. Ülke-
mizin iklimi ve coğrafi konu-
munun potansiyeline dikkat 
çeken Vardı, katı atık yönetim 
süreciyle ilgili olarak “tesisleri-
mize ulaşan evsel atık taşıyan 
araçlar öncelikle tartılıyor, kont-
rol ediliyor ve mekanik ayırma 
ünitesinden atık kabul ünitesi-
ne yönlendiriliyor.        n 4’TE

BiOTREND, GiRESUN SERENTi
ENERJi TESiSi iLE FARK YARATIYOR!

Biotrend’in Giresun’daki alt iştiraki Serenti Enerji, toplum ve çevre odaklı yatırımlarına hız verdi. Serenti 
Enerji, çevreye duyarlı yeni yatırım adımları atarken, istihdama olan katkısıyla da göz dolduruyor

UNAL ASIK BASKAN!..
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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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Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…
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EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?
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“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)
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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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Tiyatro Öğrencilerinden 
‘Ortaya Karışık’

Giresun Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

öğrencilerinin sergilediği 
tiyatro oyunu büyük beğeni 
kazandı.

Tiyatro eğitmenlerinin 
vermiş olduğu eğitimle bir-
likte tiyatro oyunculuğunda 
aşama kaydetmek iste-
yen öğrenciler tarafından 
sergilenen “Ortaya Karışık” 
adlı tiyatro oyunu ilk kez 
sahne aldı ve öğrenciler 
performans sergilemesinde 
bulundular.

Vahit Sütlaş Sahnesi’nde 
düzenlenen oyun Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Abdurrah-
man Demirel, davetliler ve 
tiyatroseverler tarafından 
ilgiyle izlendi. 

Büyük beğeni toplayan 
tiyatro oyunu sonrasında 
Başkan Şenlikoğlu Oyun 
Yönetmeni Sadık Takır ve 
Koreografi Erdal Güler-
yüz ile öğrencilere çiçek 
verirken, Şenlikoğlu’nun 
öğrencilerle hatıra fotoğ-
rafı çektirmesiyle birlikte 
“Ortaya karışık” adlı tiyatro 
oyunu son buldu.

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu, 
başarılı oyunlarından dolayı 
öğrencilere teşekkür ede-
rek: “İnşallah bu tür etkin-
liklerimiz bundan sonrada 
devam edecek. Tiyatro 
oyunumuza ilgi gösteren 
herkese teşekkür ederiz. 
Tiyatroseverleri sergileye-
ceğimiz tüm oyunlarımıza 
bekliyoruz” denildi.

DOKTOR EKSiKLiGi UYARISI
TiREBOLU’DA 3 BRANSTA

Bektaş şöyle konuştu: “Tirebolu 
Devlet hastanesinde Genel 

cerrahi, ortopedi ve kadın doğum 
doktoru olmadığı, Devlet Hastane-
si’nde bu 3 önemli branşta doktor 
yok. Vatandaşlarımız özel hastanele-
re gitmek zorunda kalıyorlar. 

“Sağlıkta devrim yaptık” diyenlerin 
Türkiye’nin sağlık sistemini geriye 
götürdüklerine, doktorların üzerindeki 
baskılardan dolayı istifa ettikleri, tayin 
istedikleri ve emekli oldukları bilgisine 
ulaştık. 

Sağlıktaki kötü gidişatı biz bili-
yoruz, vatandaş biliyor ama iktidar 
sadece seyrediyor ve bir çözüm 
üretmiyor. Özellikle ilçe hastaneleri 
kaderine terk edilmiş durumda. Ağır 
çalışma koşullarına dayanamayan, 
hak ettiği değeri görmeyen doktor-
lar ya istifa edip özel hastanelere 
geçiyor ya da Türkiye’yi terk ederek 
yurtdışına yerleşiyor. Hastaya da 
doktora da çare olamayan başarısız 
bir iktidarla karşı karşıyayız.”

Haber: Mustafa Cici

AHMET LATiF KARADENiZ: 3 YILDA
EYNESiL’DE CiDDi ADIMLAR ATTIK
Birçok partiden transfer teklifi alan ancak partisini bırakmayan CHP’li Karadeniz, 

3 yılda halktan gördükleri desteğin kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyledi.

Karadeniz şöyle 
konuştu: “Eynesilli 
hemşehrilerimizin 

dertlerine, derman olmaya 
çalıştık. Mesela; yıllardır göz 
ardı edilen bölgelere hizmet 
sağladık. Pozitif ayrımcılıkla 
kadınların gücünü Eynesil’de 
ön planda tuttuk. Yıllardır yol 
problemi çeken çiftçilerimizin 
sorunlarını çözdük.

Sosyal Belediyeciliğin böl-
gede en iyi örneklerini birlikte 
verdik.

Artan maliyetlerini ürünleri-
ne yansıtırken eli titreyen çarşı 
esnafımızın ve gençlerimize 
istihdam yaratmak için girişim-

lerde bulunduk.
Evet, biz Eynesilimizin sesi, 

nefesi olduk. Hemşehrilerimi-
zin dertlerine derman, sorun-
larına çözüm kapısı olmak için 
tüm enerjimizi Eynesil’e verdik.

3 yıllık süreçte çoğu ya-
pılmayanı yaparak zor olanı 
başardık. Biz çok çalıştık ama 
yorulmadık.

Şimdi daha çok çalışacak, 
yılmayacağız.

Bizi biz yapan hemşehri-
lerimize sesleniyoruz. İyi ki 
varsınız  #Birlikte Vizyonumuz-
la, projelerimizle bu yıl bizim 
yılımız olacak.” 

Haber: Osman Yılmaz

Türkiye’nin önemli tarım-
sal ürünlerinden fındıkta, 

ihracatçılar 1 Eylül 2021’de 
başlayan ve 31 Ağustos 2022’de 
sona erecek sezonda 340 bin 
ton dış satım rakamına ulaşmayı 
hedefliyor.

Türkiye, 2020-2021 ihraç se-
zonunda 292 bin 439 ton iç fındık 
ihracatı karşılığı 2 milyar 10 mil-
yon 787 bin 689 dolar gelir elde 
etti. Fındıkta cumhuriyet tarihinin 
en yüksek ihracat rakamlarına, 
yıl bazında 344 bin 370 tonla 
2021’de, sezon bazında ise 343 
bin 561 tonla 2019-2020 döne-
minde ulaşıldı.

Karadeniz Fındık ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İlyas Edip Sevinç, AA mu-
habirine, Kovid-19 salgı-
nının fındıkta olumsuz etki 
yapacağı tahminleri olduğunu 
ancak endişelerin bu yönde 
gerçekleşmediğini söyledi.

Sevinç, 1 Eylül’de başlayan 
2021-2022 sezonunda satışların 
beklentiler düzeyinde devam 
ettiğini belirterek, 340 bin ton 
civarında olan ihracat tahminle-
rini sezon sonunda yakalamayı 
hedeflediklerini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşının fın-
dık ihracatına etkisini değerlendi-
ren Sevinç, şöyle konuştu:

“2021 yılında Ukrayna’ya 4 
bin 186 ton, Rusya’ya 3 bin 697 
ton fındık ihracatı yapıldı. 7 bin 
883 ton 
ci-

varında bir rakam. Türkiye 
ihracatının yüzde 2’sine tekabül 
ediyor. Bu kriz ile ilgili esas so-
run, en büyük pazarımız olan AB 
ülkelerinin hem kendilerinin hem 
de doğal olarak bu iki ülkeye 
yaptıkları fındıklı ürün satışlarının 
olumsuz etkilenmesidir. Ancak bu 
konuda da bir yorum yapabilmek 
için henüz erkendir. Elimizde ye-
terli, geçerli veriler mevcut değil. 
Ne var ki bu ciddi risk faktörünü 
sürekli takip etmekteyiz.”

“Sabırla ve stratejik 
planlar ile çalışmak 

gerekir”
Sevinç, yeni 

pazarlar bulmak için 
çalışmaların devam 
ettiğine dikkati çeke-
rek, şunları kaydetti:

“İhracat artışı sade-
ce söylemle gerçekleş-

tirilebilecek bir şey değildir. 

Bunun şartları var. Özellikle 
daha önce fındıklı ürünlerle ilgili 
tecrübesi, geleneği olmayan ülke-
lerden Çin’de 1998’den beridir 
çalışılıyor. Meyveleri ancak top-
lanmaya başlandı. Sonuçlar yüz 
güldürüyor. Bu tür ülkelerde bazı 
şartlar gerekli. Çin, Arap ülkeleri, 
Hindistan, Brezilya, Meksika da 
bizim hedef ülkelerimiz arasında. 
Bizim Türkiye’den baktığımız 
perspektifte ‘Buralara neden 
fındık satamıyoruz?’ diyemeyiz. 
Buraların kendine özel şartları 
var. Sabırla ve stratejik planlar ile 
çalışmak gerekir.”

Son günlerde etkili olan kar 
yağışının, bahçelerin gelişme 
durumu bakımından fındığa 
olumlu etkisi olacağını dile 
getiren Sevinç, uzman ekipleri-
nin saha araştırmasına çıktığını, 
tüm bölgeleri tarayarak bir rapor 
hazırlayacaklarını ve kamuoyuyla 
paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Haber: GİRESUN (AA)

Fındık ihracatında hedef 340 bin ton
BASKAN SEViNC’TEN NET MESAJLAR

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip 
Sevinç:  “Arap ülkeleri, Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika da hedef ülkelerimiz arasında”



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

325 Mart 
2022 Cuma www.giresungundem.com

BİZİM HAYATIMIZ
Eskiden saçım gür, bedenim dinçti ,
Elli okkalık yük, sırtımda hiçti ,
Acımasız dünya, bizi çok yordu ,
Göz açıp kapattım, yetmiş yıl geçti .

Anam inek sağar ,babam güderdi ,
Karın doyurmaktı, âlemin derdi ,
Fakirlik, yoksulluk, sanki öz kardeş ,
Çocuklar okula, çorapsız giderdi .

Özlediğim tek şey, gençlik, çocukluk ,
Rahatlık ne gezer, her yerde yokluk ,
Yüz yıl yaşasan da, yine ölüm var ,
Ömür, nefes almak ve bir solukluk .

Kitap nerde, elde bir defter, kalem ,
Onu zor buluruz, öyle bir âlem ,
Ne akıllı tahta, ne su, elektrik ,
Soba zor yanardı, Allahü âlem ..

Elimde dal odun, sırtımda çanta ,
Bizim hayatımız, dayanmaz ranta ,
Bir tıkıl şekerle, bir çeyrek ekmek ,
Benim hayatımda, hiç yok avanta .

En güzel günlerim, mazide saklı ,
Bizim huzurumuz, sevgi odaklı ,
İnsan yaşlanınca bir hoş oluyor ,
Gelecek varsa da, geçmişte aklı ....

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

‘Sarı’ Keşap 
Belediyesi’nin 

maskotu haline geldi

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür 

tarafından sahiplenilen 
“Sarı” adlı kedi, belediyenin 
maskotu haline geldi.

Emür, sahipsiz bir kedi-
sinin geçtiğimiz günlerde 
kentte etkili olan kar yağışı 
sırasında belediye binasına 
sığındığını farketti.

Emür’ün talimatıyla 
personel tarafından koru-
ma altına alınan ve “Sarı” 
adı verilen kedi için bina 
içerisinde özel yaşam alanı 
oluşturuldu.

Belediye Başkanı Meh-
met Emür, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, “Sarı”-

nın kısa sürede kendilerine 
alıştığını ve belediyeyi 
yuva olarak benimsediğini 
söyledi.

Canayakınlığı ve sevim-
liliğiyle “Sarı”nın herkes 
tarafından çok sevildiğini 
aktaran Emür, kendisinin 
kısa sürede belediyenin 
adeta maskotu haline geldi-
ğini belirtti.

Emür, sokak hayvanla-
rının yiyecek ihtiyaçlarının 
karşılanması noktasında da 
gerekli çalışmaları da gece 
gündüz devam ettirdiklerini 
sözlerine ekledi.

Haber-Resimler: 
GİRESUN (AA)

 “Proje No 5 Mimarlık Mü-
hendislik Harita”  firma ismi 
altında genç girişimcilerimizin 
güç birliği içinde kendi çalışma 
ofislerini açarak, iş hayatına 
atılmaları takdirle karşılandı. 

İnşaat sektöründe hizmet 
verecek olan firma adına iş 
ortaklarından Mimar Furkan 

Enes Apaydın yaptığı açık-
lamada; “İş ortakları olarak 
kendi alanlarımızda almış ol-
duğumuz eğitimimizi mimarlık, 
mühendislik, harita gibi inşaat 
sektörünün her alanındaki de-
neyimlerimizle perçinleştirdik. 
Kendi alanlarımızda yapmış 
olduğumuz başarılı çalışmalar, 

bizi kendi işimizi kurma nokta-
sında cesaretlendirdi. Bilgi ve 
tecrübelerimizi çağın gereksi-
nimleriyle buluşturarak herke-
sin yaptığını değil, daha iyisini 
yapma gayreti içinde olacağız. 
Görselliği ve kaliteyi projelerde 
buluşturarak, bizimle farkı ya-
şamak isteyen hemşerilerimizi 

bizimle çalışmaya davet ediyo-
ruz” İfadelerinde bulundu. 

Giresun Merkez Hacı Miktat 
Mahallesi Ortaklar İşhanı 24/A 
Kat:1 Adresinde 28.03.2022 
Pazartesi günü Saat: 14.00’te 
resmi açılışla ilimizde hizmet 
verecek olan genç girişimcileri-
mize başarılar diliyoruz.

Genç Mimar Mühendisler Örnek Bir Oluşuma İmza Attı

ENES APAYDIN VE
EKiBiNE TAM NOT

Ülke olarak ekonomik olarak dar boğazdan geçerken, üretime yönelik yatırımların değerinin kat kat arttığı 
bugünlerde Mimar Furkan Enes Apaydın, İnşaat Mühendisi Yüksel Gürnal, Harita Mühendisi Muhammet 
Emin Kırhasanoğlu ile İnşaat Teknikeri Şuayip Kaya bir araya gelerek, kendi çalışma ofislerini kurdular.

Ekiz, “30 yıldan beri 
çile ve tasamıza ortak 

dertlerimizin yegâne savu-
nucuları, bizlere destek ve 
yardımlarınızdan dolayı teşek-
kür ediyorum. Yılların çilekeşi 
verilenlerle yetinmeye, yaz kış 
demeden sürgüne, görevden 
alınmalara haklarının yenme-
sine maruz kalan, sağduyusu 
devamlı sömürülen, sabrı ve 
hoşgörüsü bitirilmiş, sağlık 
çalışanlarına sesleniyorum.

Yıllardan beri memur kesimi 
siyasetçilerin oyuncağı haline 
getirilmiştir. Politika üreteme-
yen ülke meselelerini 
çözemeyen başarısız-
lıklarını kapatmak için 
tek taraflı uygulama-
lar neticesinde, elini 
ayağını bağladığı, 
ağzını bantladığı, 
devlet memu-
runun üze-
rine gitmiş, 
enflasyonu 
düşüremi-
yorsa hemen 
çözüm ola-

rak memurun sofrasına elini 
uzatmış, seçmenini ve yanda-
şını tatmin edecekse memuru 
sürmüş veya görevden almış 
bir taraftan memur sayısı fazla 
diye bağırırken, diğer taraftan 
her yıl binlerce yandaşını işe 
sokmuştur. Bir taraftan me-
mur çalışmıyor diye bağırmış, 

öbür taraftan 
yılların de-
neyimi olan 
insanları 
yandaş-

larına 

mevki makam bulmak için ke-
nara atıp kızak kadrolar ihdas 
ettirmiş yandaşlara ısmarlama 
makamlar tahsis edilerek 
çalışmayan memur orduları 
doğurulmuştur. Yandaş sivil 
toplum örgütleri oluşturularak 
devlet memurlarının tartışma-
sız çoğunluğunun bir birine 
küs kırgın dargın hale getir-
miştir. Netice olarak bindikleri 
dalı kendi eleriyle kesmişlerdir. 
Günümüzde de aynı senaryo 
devam etmektedir.”dedi

Ekiz şöyle konuştu: “Gü-
nümüz şartlarında dört kişilik 
bir ailenin asgari geçim sınırı 
12.000 tl ye yükselmiştir. Dört 
kişilik ailenin sadece fizyolojik 
ihtiyaçlarının karşılanması için 
gerekli olan 12.000 tl dikkate 

alındığında memurun nasıl 
hayatını idame ettirdiği tam 
bir bilmecedir. 

İktidarların insafına 
terk edilen kamu çalı-
şanları sosyal adaletin 
gerektirdiği insaf ve anla-

yışı bir türlü görememişken 
son 12 yılda toplu söz-

leşme için oturulan her maaş 
zammında yandaş malum 
sendikanın da katkısıyla sükû-
tu hayale uğrayarak her geçen 
gün biraz daha ümitsizlik içine 
düşürülmüşlerdir.

Bugün kamu çalışanları tam 
anlamıyla geçim derdine düş-
müş haysiyetiyle hayatını ida-
me ettirebilmek için mesaisin-
den arta kalan zaman dilimin 
de farklı işler yaparak velhasıl 
rızkını temin edebilmek için 
girmediği kılık kalmamıştır.

Sağlık çalışanlarının çözüm 
bekleyen en önemli meselesi 
geçim derdi adil bir yönetim 
anlayışı ve insan onuruna ya-
kışan bir ücrettir. Biz ek ödeme 
değil tek ödeme istiyoruz.

Sağlık çalışanlarını insan 
onuruna yakışır bir ücret 
alması için daha iyi gelecek 
için toplu sözleşme masasında 
sorunların çözümü ve onurlu 
temsil edilebilmesi için Türki-
ye’nin gerçek milli sivil toplum 
örgütü olan Türk Sağlık- Sen’e 
çağırıyorum.”

Haber: Hakan Çelebi

Ekiz, “Yıllardan beri memur kesimi siyasetçilerin oyuncağı haline getirilmiştir” dedi

EKiZ’DEN SERT TEPKi
Türk Sağlık-sen şube Başkanı İbrahim Ekiz, memur kesiminin siyasetçilerin oyuncağı haline getirildiğini öne sürdü

Piraziz Ziraat Odası’nda yapı-
lan genel kurulda, yönetim 

kurulu başkanlığına Ünal Aşık 
seçildi. Aşık, genel kurulun ardın-
dan yaptığı açıklamada, 
önlerinde yerel kalkınma 
stratejisinin hazırlanma 
süreci olduğunu söyledi.

Dernek bünyesinde bir 
çalışma grubu oluşturduk-
larını aktaran Aşık, “Bu 
grupta yer alan arkadaş-
larımız yerel kalkınma 

stratejimizi yazacaklar. PİRYEG 
Derneği olarak amacımız yerel 
ürünlerimizin markalaşması, 
ekoturizmin geliştirilmesi, ilçe-

mizdeki sosyal ve kültürel gelişim 
süreçlerinin ve kırsal ekonomik 
faaliyetlerin çeşitlendirilmesine 
katkı sağlamaktır.” dedi.

Aşık, derneğin kurulmasın-
da yardımlarından dolayı İlçe 
Kaymakamı Furkan Başar, 
Belediye Başkanı Hüse-
yin Görgülüoğlu, Giresun 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Ayşegül 
Çebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Yunus Aydın, Halk Eğitim 

Merkezi Müdürü Hakan Köroğlu, 
Piraziz Kadın Girişimi, Üretim 
ve İşletme Kooperatifi ile Piraziz 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na 
teşekkür etti. Derneğin yönetim 
kurulu Cafer Mavi, Ercan Yıldız, 
Mustafa Uzunoğlu, Ümmühan 
Aydın, Kadir Aşık ve Atiye Akka-
ya’dan oluştu. Denetim kuru-
lunda ise Yunus Aydın, Ömer 
Öztürk ile Rıfkı Bekçi yer aldı.

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği kuruldu

UNAL ASIK BASKAN!..
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortak programı olan Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması - LEADER 

Tedbiri’nin Piraziz ilçesinde hazırlanması ve uygulanması amacıyla Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği (PİRYEG) kuruldu
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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?
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“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.
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Vefa
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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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Tiyatro Öğrencilerinden 
‘Ortaya Karışık’

Giresun Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

öğrencilerinin sergilediği 
tiyatro oyunu büyük beğeni 
kazandı.

Tiyatro eğitmenlerinin 
vermiş olduğu eğitimle bir-
likte tiyatro oyunculuğunda 
aşama kaydetmek iste-
yen öğrenciler tarafından 
sergilenen “Ortaya Karışık” 
adlı tiyatro oyunu ilk kez 
sahne aldı ve öğrenciler 
performans sergilemesinde 
bulundular.

Vahit Sütlaş Sahnesi’nde 
düzenlenen oyun Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Abdurrah-
man Demirel, davetliler ve 
tiyatroseverler tarafından 
ilgiyle izlendi. 

Büyük beğeni toplayan 
tiyatro oyunu sonrasında 
Başkan Şenlikoğlu Oyun 
Yönetmeni Sadık Takır ve 
Koreografi Erdal Güler-
yüz ile öğrencilere çiçek 
verirken, Şenlikoğlu’nun 
öğrencilerle hatıra fotoğ-
rafı çektirmesiyle birlikte 
“Ortaya karışık” adlı tiyatro 
oyunu son buldu.

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu, 
başarılı oyunlarından dolayı 
öğrencilere teşekkür ede-
rek: “İnşallah bu tür etkin-
liklerimiz bundan sonrada 
devam edecek. Tiyatro 
oyunumuza ilgi gösteren 
herkese teşekkür ederiz. 
Tiyatroseverleri sergileye-
ceğimiz tüm oyunlarımıza 
bekliyoruz” denildi.

DOKTOR EKSiKLiGi UYARISI
TiREBOLU’DA 3 BRANSTA

Bektaş şöyle konuştu: “Tirebolu 
Devlet hastanesinde Genel 

cerrahi, ortopedi ve kadın doğum 
doktoru olmadığı, Devlet Hastane-
si’nde bu 3 önemli branşta doktor 
yok. Vatandaşlarımız özel hastanele-
re gitmek zorunda kalıyorlar. 

“Sağlıkta devrim yaptık” diyenlerin 
Türkiye’nin sağlık sistemini geriye 
götürdüklerine, doktorların üzerindeki 
baskılardan dolayı istifa ettikleri, tayin 
istedikleri ve emekli oldukları bilgisine 
ulaştık. 

Sağlıktaki kötü gidişatı biz bili-
yoruz, vatandaş biliyor ama iktidar 
sadece seyrediyor ve bir çözüm 
üretmiyor. Özellikle ilçe hastaneleri 
kaderine terk edilmiş durumda. Ağır 
çalışma koşullarına dayanamayan, 
hak ettiği değeri görmeyen doktor-
lar ya istifa edip özel hastanelere 
geçiyor ya da Türkiye’yi terk ederek 
yurtdışına yerleşiyor. Hastaya da 
doktora da çare olamayan başarısız 
bir iktidarla karşı karşıyayız.”

Haber: Mustafa Cici

AHMET LATiF KARADENiZ: 3 YILDA
EYNESiL’DE CiDDi ADIMLAR ATTIK
Birçok partiden transfer teklifi alan ancak partisini bırakmayan CHP’li Karadeniz, 

3 yılda halktan gördükleri desteğin kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyledi.

Karadeniz şöyle 
konuştu: “Eynesilli 
hemşehrilerimizin 

dertlerine, derman olmaya 
çalıştık. Mesela; yıllardır göz 
ardı edilen bölgelere hizmet 
sağladık. Pozitif ayrımcılıkla 
kadınların gücünü Eynesil’de 
ön planda tuttuk. Yıllardır yol 
problemi çeken çiftçilerimizin 
sorunlarını çözdük.

Sosyal Belediyeciliğin böl-
gede en iyi örneklerini birlikte 
verdik.

Artan maliyetlerini ürünleri-
ne yansıtırken eli titreyen çarşı 
esnafımızın ve gençlerimize 
istihdam yaratmak için girişim-

lerde bulunduk.
Evet, biz Eynesilimizin sesi, 

nefesi olduk. Hemşehrilerimi-
zin dertlerine derman, sorun-
larına çözüm kapısı olmak için 
tüm enerjimizi Eynesil’e verdik.

3 yıllık süreçte çoğu ya-
pılmayanı yaparak zor olanı 
başardık. Biz çok çalıştık ama 
yorulmadık.

Şimdi daha çok çalışacak, 
yılmayacağız.

Bizi biz yapan hemşehri-
lerimize sesleniyoruz. İyi ki 
varsınız  #Birlikte Vizyonumuz-
la, projelerimizle bu yıl bizim 
yılımız olacak.” 

Haber: Osman Yılmaz

Türkiye’nin önemli tarım-
sal ürünlerinden fındıkta, 

ihracatçılar 1 Eylül 2021’de 
başlayan ve 31 Ağustos 2022’de 
sona erecek sezonda 340 bin 
ton dış satım rakamına ulaşmayı 
hedefliyor.

Türkiye, 2020-2021 ihraç se-
zonunda 292 bin 439 ton iç fındık 
ihracatı karşılığı 2 milyar 10 mil-
yon 787 bin 689 dolar gelir elde 
etti. Fındıkta cumhuriyet tarihinin 
en yüksek ihracat rakamlarına, 
yıl bazında 344 bin 370 tonla 
2021’de, sezon bazında ise 343 
bin 561 tonla 2019-2020 döne-
minde ulaşıldı.

Karadeniz Fındık ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İlyas Edip Sevinç, AA mu-
habirine, Kovid-19 salgı-
nının fındıkta olumsuz etki 
yapacağı tahminleri olduğunu 
ancak endişelerin bu yönde 
gerçekleşmediğini söyledi.

Sevinç, 1 Eylül’de başlayan 
2021-2022 sezonunda satışların 
beklentiler düzeyinde devam 
ettiğini belirterek, 340 bin ton 
civarında olan ihracat tahminle-
rini sezon sonunda yakalamayı 
hedeflediklerini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşının fın-
dık ihracatına etkisini değerlendi-
ren Sevinç, şöyle konuştu:

“2021 yılında Ukrayna’ya 4 
bin 186 ton, Rusya’ya 3 bin 697 
ton fındık ihracatı yapıldı. 7 bin 
883 ton 
ci-

varında bir rakam. Türkiye 
ihracatının yüzde 2’sine tekabül 
ediyor. Bu kriz ile ilgili esas so-
run, en büyük pazarımız olan AB 
ülkelerinin hem kendilerinin hem 
de doğal olarak bu iki ülkeye 
yaptıkları fındıklı ürün satışlarının 
olumsuz etkilenmesidir. Ancak bu 
konuda da bir yorum yapabilmek 
için henüz erkendir. Elimizde ye-
terli, geçerli veriler mevcut değil. 
Ne var ki bu ciddi risk faktörünü 
sürekli takip etmekteyiz.”

“Sabırla ve stratejik 
planlar ile çalışmak 

gerekir”
Sevinç, yeni 

pazarlar bulmak için 
çalışmaların devam 
ettiğine dikkati çeke-
rek, şunları kaydetti:

“İhracat artışı sade-
ce söylemle gerçekleş-

tirilebilecek bir şey değildir. 

Bunun şartları var. Özellikle 
daha önce fındıklı ürünlerle ilgili 
tecrübesi, geleneği olmayan ülke-
lerden Çin’de 1998’den beridir 
çalışılıyor. Meyveleri ancak top-
lanmaya başlandı. Sonuçlar yüz 
güldürüyor. Bu tür ülkelerde bazı 
şartlar gerekli. Çin, Arap ülkeleri, 
Hindistan, Brezilya, Meksika da 
bizim hedef ülkelerimiz arasında. 
Bizim Türkiye’den baktığımız 
perspektifte ‘Buralara neden 
fındık satamıyoruz?’ diyemeyiz. 
Buraların kendine özel şartları 
var. Sabırla ve stratejik planlar ile 
çalışmak gerekir.”

Son günlerde etkili olan kar 
yağışının, bahçelerin gelişme 
durumu bakımından fındığa 
olumlu etkisi olacağını dile 
getiren Sevinç, uzman ekipleri-
nin saha araştırmasına çıktığını, 
tüm bölgeleri tarayarak bir rapor 
hazırlayacaklarını ve kamuoyuyla 
paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Haber: GİRESUN (AA)

Fındık ihracatında hedef 340 bin ton
BASKAN SEViNC’TEN NET MESAJLAR

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip 
Sevinç:  “Arap ülkeleri, Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika da hedef ülkelerimiz arasında”



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

425 Mart 
2022 Cuma www.giresungundem.com
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TORPİLLER ELİNİZDE PATLASIN

Sağlık bakanlığı 
tarafından yapılan 
açıklama sonrasın-

da ülkede işsiz ve ya başka 
sektörde çalışan vatandaşların 
bir çoğu sağlık sektörüne işçi 
alımı için başvuru yaptı. Bura-
ya kadar her şey güzel fakat 
olaylar tam da bu noktada 
başlıyor. Dayı ve ya amca ço-
cukları kontenjanından girmek 
isteyen bazı vatandaşlar 7 
düvele haber salarak “falanca 
abi söz verdi ayarlayacak ya” 
cümleleri kurmaya başladılar. 
Şimdi bu falanca dediğimiz abi 
mi? Yoksa hain mi? Abi dedik 
ama başkan ve ya müdür de 
olabilir. O zaman daha da kötü 
değil mi? 

Devletin belirli kademelerin-
de görev yapmaya başlayan 
ilk fırsatta en yakın eş, dost, 
akrabalarını işe alan beyaz 
yakalılar bu işin piridir. Ne de 
olsa ilk kontenjanı onlar doldu-
ruyor. Alıştık artık adaletli kura 
çekimleri cümlelerine. Zaten 
genelde adalet ve din üzerin-
den gem vururlar bu tipler gel 
görelim ki yaptıkları çoğu işte 
haksızlık, israf, yolsuzluk ve 

daha neler neler. 
Biz neden doğruyu hedef 

alamıyoruz? Neden yapılması 
gereken işleri ehline değil de 
liyakatsiz kişilere teslim ediyo-
ruz? Aslında cevabı çok basit; 
çoğu beyaz yakalı güç ve itibar 
görmek istediği için olabilir mi? 
İtibarınız batsın! Yaptığınız 
adaletsizlikler ve bir çok iş için 
tek tek hesap vereceksiniz! 
Hem de şaşmayan terazide. 
Koltuğa oturan bina dikmeye 
başlar, satın almaya başlar, 
ihalelerden geri kalmaz, bütün 
sülalesini iş sahibi yapar, 7 
ceddini bakacak servete  1 2 
senede ulaşır!

Siz nasıl insanlarsınız 
böyle? Halkın şu dönemler-
de çok zorluklar yaşadığını 
görmemek için adeta yarı-
şıyorsunuz. Zaten gidecek-
siniz gün sayıyorsunuz bari 
beter etmeden,  batırmadan 
çekin gidin vatan millet bi 
oh çeksin. Yerel yönetim ve 
söz hakkı sahibi olan herkes 
sizi son kez adaletli olmaya 
davet ediyorum. Yazacak 
çok şey bahsedilecek çok 
konu var...

Erkan TÜRK

Konuk Yazar

Bu kapsamda; Liselere 
Giriş sınavı (LGS) ve 

Temel Yeterlilik Sınavı (TY-
T)’ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf 
öğrencileri için Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile Giresun Belediyesi 
iş birliğinde ücretsiz deneme 
sınavı yapıldı. 

Giresun Belediyesi, sınava 
giren 3500 öğrenciye hem 
destek olmak hem de kendi-

lerini ölçme ve değerlendirme 
imkânı bulabilmeleri için ücret-
siz deneme kitapçığı dağıttı. 
Yine belediye tarafından, 
öğrencilere içerisinde kalem, 
silgi, kalemtıraş ve şeker bulu-
nan set verildi.

Deneme sınavlarına katılan 
öğrenciler, sınavlara kısa süre 
kala eksiklerini görme, kendi-
lerini ölçme ve değerlendirme 

imkânı buluyor. Yapılan dene-
me sınavı ile heyecanlarını da 
yenme fırsatı bulan öğrenciler, 
bu sınavlar ile eksik konularını 
da tespit ederek tamamlıyor.

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu eğitime destekleri-
nin her zaman devam ettiğini 
belirterek: “Öğrenciler bizim 
geleceğimiz. Bütün öğrenci-
lerimize girecekleri bu sınav 

yolculuğunda yardımcı olmak 
için elimizden gelen tüm çaba-
yı göstermekteyiz. Emekleriniz 
boşa çıkmasın. Dualarım hep 
sizinle, başarılarınız daim 
olsun” dedi. 

Sınava katılan öğrenciler 
ise kendilerine verilen destek 
dolayısıyla Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’na teşek-
kürlerini iletti.

BELEDiYEDEN SINAVA HAZIRLANAN
OGRENCiLERE DESTEK
Giresun Belediyesi, öğrencileri her zaman olduğu gibi sınavlara 

hazırlandıkları bu kritik süreçte de yalnız bırakmıyor.

BiOTREND, GiRESUN SERENTi
ENERJi TESiSi iLE FARK YARATIYOR!

Biotrend’in Giresun’daki alt iştiraki Serenti Enerji, toplum ve çevre odaklı yatırımlarına hız verdi. Serenti 
Enerji, çevreye duyarlı yeni yatırım adımları atarken, istihdama olan katkısıyla da göz dolduruyor

Elek sisteminden ge-
çen atıkların organik 
olan kısmı biyometa-

nizasyon ünitesine yönlendirili-
yor. Diğer bölüm ise çeşitli geri 
dönüşüm eleme sistemlerine 
tabi tutularak geri dönüşüm 
sektörüne yönlendiriliyor ve 
depolanacak atık miktarı 
azalıyor. Aynı zamanda da 
ekonomiye kazandırılması he-
defleniyor.” şeklinde konuştu. 
Giresun Serenti Enerji A.Ş’nin 
bugün 5500 haneye elektrik 
sağladığını belirten Vardı, bu 
rakamın 2022 sonunda 7500’e  
yükseleceğini paylaştı. Tesisin 
bugünkü kapasitesi olan 1,4 
MWh enerji üretim miktarının 
da 2022 sonunda 2,1 MWh 
seviyesinde olmasının hedef-

lendiğini sözlerine ekledi.
Sürdürülebilir, verimli ve 

sıfır atık politikası doğrultusun-
da yapılan her türlü işlemde 
mutlak kamu yararı gözeterek 
ilerlediklerine işaret eden Os-
man Nuri Vardı, “bu yapılan iş-
lemlerden en büyük kazanım; 
bir biyogaz tesisinde yaklaşık 
olarak 6,4 milyon m3 metan 
gazının bertaraf ediliyor olması 
diyebiliriz. Bu da; karbondiok-
sitten 21 kat daha fazla kirletici 
etkisi olan bu gazın atmosfere 
salınımını engelliyor. Böylece 
iklim değişikliği ile mücadele 
çalışmalarına da ciddi bir katkı 
sağlanmış oluyor.” dedi. 

Osman Nuri Vardı: Çalışan 
sağlığını önemsiyoruz”

Biotrend Enerji CEO’su 

Osman Nuri Vardı, tesislerde, 
atık ısının da değerlendirile-
rek, organik içerikli kompost 
üretildiğini, bunun halkın 
kullanımına sunulduğunu 

belirterek, “düzenli depolama 
lotları ve biyometanizasyonda 
oluşan gazlar, borular vasıta-
sıyla toplanarak saflaştırma ve 
soğutma ünitesinden geçirile-

rek kirletici emisyonlar bertaraf 
ediliyor, gaz motorlarına temiz, 
yenilenebilir enerji kaynağı 
olarak besleniyor.” şeklinde ko-
nuştu. Vardı sözlerini katı atık 
yönetim tesisinde oluşacak 
olan tüm çıktıların arıtılarak 
kontrol altında tutulduğunun 
altını çizerek sürdürdü. 

Süreci anlatırken “tamamen 
kapalı ortamda gerçekleşen bu 
işlemler sırasında, koku emis-
yonu engellenerek, kokunun 
iç ortam havasında uygulanan 
negatif basınç uygulaması 
sayesinde arıtılması sağlanı-
yor. Böylece çalışan sağlığı 
da gözetilmiş oluyor. Oluşan 
atık suların arıtılmasında ise, 
kurulan arıtma sistemi sa-
yesinde doğal güzellikler de 

korunmuş oluyor.” cümlelerine 
özellikle vurgu yaptığını dile 
getiren Vardı, biyokütleden 
enerji üretiminin diğer enerji 
kaynaklarıyla karşılaştırıldı-
ğında toprak koruma, su ve 
besin üretimini güvence altına 
alma gibi önemli katkıları 
bulunduğunu ifade ederek, bu 
faaliyette bulunurken, küresel 
ısınmayla birlikte azalan yer 
üstü ve yeraltı su kaynakları-
nın çöpten kaynaklanan sızıntı 
suları ile kontaminasyonun en-
gellendiğini ve doğaya güvenli 
dönüşümünün sağlandığını, 
evsel atığın çürümesiyle açığa 
çıkan zararlı metan gazının 
atmosfere salınımının engelle-
nerek enerji üretildiğini sözleri-
ne ekledi.. 



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

425 Mart 
2022 Cuma www.giresungundem.com
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TORPİLLER ELİNİZDE PATLASIN

Sağlık bakanlığı 
tarafından yapılan 
açıklama sonrasın-

da ülkede işsiz ve ya başka 
sektörde çalışan vatandaşların 
bir çoğu sağlık sektörüne işçi 
alımı için başvuru yaptı. Bura-
ya kadar her şey güzel fakat 
olaylar tam da bu noktada 
başlıyor. Dayı ve ya amca ço-
cukları kontenjanından girmek 
isteyen bazı vatandaşlar 7 
düvele haber salarak “falanca 
abi söz verdi ayarlayacak ya” 
cümleleri kurmaya başladılar. 
Şimdi bu falanca dediğimiz abi 
mi? Yoksa hain mi? Abi dedik 
ama başkan ve ya müdür de 
olabilir. O zaman daha da kötü 
değil mi? 

Devletin belirli kademelerin-
de görev yapmaya başlayan 
ilk fırsatta en yakın eş, dost, 
akrabalarını işe alan beyaz 
yakalılar bu işin piridir. Ne de 
olsa ilk kontenjanı onlar doldu-
ruyor. Alıştık artık adaletli kura 
çekimleri cümlelerine. Zaten 
genelde adalet ve din üzerin-
den gem vururlar bu tipler gel 
görelim ki yaptıkları çoğu işte 
haksızlık, israf, yolsuzluk ve 

daha neler neler. 
Biz neden doğruyu hedef 

alamıyoruz? Neden yapılması 
gereken işleri ehline değil de 
liyakatsiz kişilere teslim ediyo-
ruz? Aslında cevabı çok basit; 
çoğu beyaz yakalı güç ve itibar 
görmek istediği için olabilir mi? 
İtibarınız batsın! Yaptığınız 
adaletsizlikler ve bir çok iş için 
tek tek hesap vereceksiniz! 
Hem de şaşmayan terazide. 
Koltuğa oturan bina dikmeye 
başlar, satın almaya başlar, 
ihalelerden geri kalmaz, bütün 
sülalesini iş sahibi yapar, 7 
ceddini bakacak servete  1 2 
senede ulaşır!

Siz nasıl insanlarsınız 
böyle? Halkın şu dönemler-
de çok zorluklar yaşadığını 
görmemek için adeta yarı-
şıyorsunuz. Zaten gidecek-
siniz gün sayıyorsunuz bari 
beter etmeden,  batırmadan 
çekin gidin vatan millet bi 
oh çeksin. Yerel yönetim ve 
söz hakkı sahibi olan herkes 
sizi son kez adaletli olmaya 
davet ediyorum. Yazacak 
çok şey bahsedilecek çok 
konu var...

Erkan TÜRK

Konuk Yazar

Bu kapsamda; Liselere 
Giriş sınavı (LGS) ve 

Temel Yeterlilik Sınavı (TY-
T)’ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf 
öğrencileri için Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile Giresun Belediyesi 
iş birliğinde ücretsiz deneme 
sınavı yapıldı. 

Giresun Belediyesi, sınava 
giren 3500 öğrenciye hem 
destek olmak hem de kendi-

lerini ölçme ve değerlendirme 
imkânı bulabilmeleri için ücret-
siz deneme kitapçığı dağıttı. 
Yine belediye tarafından, 
öğrencilere içerisinde kalem, 
silgi, kalemtıraş ve şeker bulu-
nan set verildi.

Deneme sınavlarına katılan 
öğrenciler, sınavlara kısa süre 
kala eksiklerini görme, kendi-
lerini ölçme ve değerlendirme 

imkânı buluyor. Yapılan dene-
me sınavı ile heyecanlarını da 
yenme fırsatı bulan öğrenciler, 
bu sınavlar ile eksik konularını 
da tespit ederek tamamlıyor.

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu eğitime destekleri-
nin her zaman devam ettiğini 
belirterek: “Öğrenciler bizim 
geleceğimiz. Bütün öğrenci-
lerimize girecekleri bu sınav 

yolculuğunda yardımcı olmak 
için elimizden gelen tüm çaba-
yı göstermekteyiz. Emekleriniz 
boşa çıkmasın. Dualarım hep 
sizinle, başarılarınız daim 
olsun” dedi. 

Sınava katılan öğrenciler 
ise kendilerine verilen destek 
dolayısıyla Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’na teşek-
kürlerini iletti.

BELEDiYEDEN SINAVA HAZIRLANAN
OGRENCiLERE DESTEK
Giresun Belediyesi, öğrencileri her zaman olduğu gibi sınavlara 

hazırlandıkları bu kritik süreçte de yalnız bırakmıyor.

BiOTREND, GiRESUN SERENTi
ENERJi TESiSi iLE FARK YARATIYOR!

Biotrend’in Giresun’daki alt iştiraki Serenti Enerji, toplum ve çevre odaklı yatırımlarına hız verdi. Serenti 
Enerji, çevreye duyarlı yeni yatırım adımları atarken, istihdama olan katkısıyla da göz dolduruyor

Elek sisteminden ge-
çen atıkların organik 
olan kısmı biyometa-

nizasyon ünitesine yönlendirili-
yor. Diğer bölüm ise çeşitli geri 
dönüşüm eleme sistemlerine 
tabi tutularak geri dönüşüm 
sektörüne yönlendiriliyor ve 
depolanacak atık miktarı 
azalıyor. Aynı zamanda da 
ekonomiye kazandırılması he-
defleniyor.” şeklinde konuştu. 
Giresun Serenti Enerji A.Ş’nin 
bugün 5500 haneye elektrik 
sağladığını belirten Vardı, bu 
rakamın 2022 sonunda 7500’e  
yükseleceğini paylaştı. Tesisin 
bugünkü kapasitesi olan 1,4 
MWh enerji üretim miktarının 
da 2022 sonunda 2,1 MWh 
seviyesinde olmasının hedef-

lendiğini sözlerine ekledi.
Sürdürülebilir, verimli ve 

sıfır atık politikası doğrultusun-
da yapılan her türlü işlemde 
mutlak kamu yararı gözeterek 
ilerlediklerine işaret eden Os-
man Nuri Vardı, “bu yapılan iş-
lemlerden en büyük kazanım; 
bir biyogaz tesisinde yaklaşık 
olarak 6,4 milyon m3 metan 
gazının bertaraf ediliyor olması 
diyebiliriz. Bu da; karbondiok-
sitten 21 kat daha fazla kirletici 
etkisi olan bu gazın atmosfere 
salınımını engelliyor. Böylece 
iklim değişikliği ile mücadele 
çalışmalarına da ciddi bir katkı 
sağlanmış oluyor.” dedi. 

Osman Nuri Vardı: Çalışan 
sağlığını önemsiyoruz”

Biotrend Enerji CEO’su 

Osman Nuri Vardı, tesislerde, 
atık ısının da değerlendirile-
rek, organik içerikli kompost 
üretildiğini, bunun halkın 
kullanımına sunulduğunu 

belirterek, “düzenli depolama 
lotları ve biyometanizasyonda 
oluşan gazlar, borular vasıta-
sıyla toplanarak saflaştırma ve 
soğutma ünitesinden geçirile-

rek kirletici emisyonlar bertaraf 
ediliyor, gaz motorlarına temiz, 
yenilenebilir enerji kaynağı 
olarak besleniyor.” şeklinde ko-
nuştu. Vardı sözlerini katı atık 
yönetim tesisinde oluşacak 
olan tüm çıktıların arıtılarak 
kontrol altında tutulduğunun 
altını çizerek sürdürdü. 

Süreci anlatırken “tamamen 
kapalı ortamda gerçekleşen bu 
işlemler sırasında, koku emis-
yonu engellenerek, kokunun 
iç ortam havasında uygulanan 
negatif basınç uygulaması 
sayesinde arıtılması sağlanı-
yor. Böylece çalışan sağlığı 
da gözetilmiş oluyor. Oluşan 
atık suların arıtılmasında ise, 
kurulan arıtma sistemi sa-
yesinde doğal güzellikler de 

korunmuş oluyor.” cümlelerine 
özellikle vurgu yaptığını dile 
getiren Vardı, biyokütleden 
enerji üretiminin diğer enerji 
kaynaklarıyla karşılaştırıldı-
ğında toprak koruma, su ve 
besin üretimini güvence altına 
alma gibi önemli katkıları 
bulunduğunu ifade ederek, bu 
faaliyette bulunurken, küresel 
ısınmayla birlikte azalan yer 
üstü ve yeraltı su kaynakları-
nın çöpten kaynaklanan sızıntı 
suları ile kontaminasyonun en-
gellendiğini ve doğaya güvenli 
dönüşümünün sağlandığını, 
evsel atığın çürümesiyle açığa 
çıkan zararlı metan gazının 
atmosfere salınımının engelle-
nerek enerji üretildiğini sözleri-
ne ekledi.. 

Üst üste 7 maçını kaybe-
derek kümede kalma 

umutlarını iyice tüketen sarı-
kırmızılılar, sezon başından 
bu yana bir türlü taraftarının 
yüzünü güldüremedi. Yapılan 
transferlerin yetersiz olması 
nedeniyle teknik direktör Ünal 
Karaman, ilk haftadan tepki-
sini ortaya koydu. İlk hafta-
daki Fraport Tav Antalyaspor 
maçından önce transferlerle 
ilgili sert açıklamalar yapan 
Ünal Karaman, 3’üncü haftada 
Göztepe ile yollarını ayırdı.

Takımın başına ise 4’üncü 
hafta başında genç Sırp 
çalıştırıcı Nestor El Maestro 
getirildi. Ancak bir türlü beklen-

tileri karşılayamayan Maestro 
zaman zaman takımı iyi oynat-
sa da Göz-Göz’ü alt sıralardan 
kurtaramadı. Gürsel Aksel 
Stadı’nda her maç takıma bü-
yük destek veren taraftarlar ise 
özellikle iç sahada alınan ye-
nilgiler nedeniyle hem takıma 
hem de yönetime sık sık tepki 
gösterdi. Göztepe yönetimi 
devre arasında transfere yöne-
lip Di Santo, Moubandje, Piric, 
Aytaç ve Tannane takviyelerini 
gerçekleştirse de beklentiler 
yerine gelmedi. İkinci yarının 
ilk 4 haftasında 12 puan topla-
yan sarı-kırmızılılar düşme po-
tasından kurtulsa da ardından 
büyük çöküş yaşadı.

TOMAS 
İLAÇ 
OLAMADI

Altay, Ata-

kaş Hatayspor, Galatasaray, 
GZT Giresunspor, Kasımpaşa, 
Trabzonspor ve Alanyaspor 
maçlarını kaybeden Göztepe, 
5 yıldır yer aldığı ligde tarafta-
rının kümede kalma ümitlerini 
suya düşürdü. Göztepe’de Ka-
sımpaşa yenilgisinin ardından 
Maestro ile yollar ayrılırken, 
dümene Stjepan Tomas geti-
rildi. Teknik adamlık deneyimi 
çok fazla olmayan Hırvat 
çalıştırıcı, Trabzonspor ve 
Alanyaspor maçlarını kaybetti. 
Özellikle Alanyaspor karşılaş-
masının ardından Göztepe 
kaosa sürüklendi.

SORUNLAR BİTMİYOR
Alanya randevusunun 

ardından kulübün çoğunluk 
hissesini elinde bulunduran 
Başkan Mehmet Sepil, yöne-
tim kurulundaki görevlerinden 
ve başkanlıktan istifa ettiğini 

açıkladı. Kulübe başkan oldu-
ğu 8 yıl içinde çağ atlattıktan 
sonra bu sezon birçok maça 
da gelmeyen Sepil’in kararının 
ardından kulübün hangi şirke-
te devredileceği merak konusu 
olurken, birçok kurumun adı 
İzmir temsilcisiyle anılmaya 
başladı. Ancak resmiyette 
hiçbir kurum ya da kişilerle 
görüşme olmadığı bildirildi. 
Alanyaspor karşılaşmasında 
tribünlerin protestosuna maruz 
kalan kaleci İrfan Can ise 90 
dakika bitiminde taraftarlarla 
gerginlik yaşadı. Son olarak 
da genç kaleci süresiz kadro 
dışı bırakıldı. 8 puan geride 
olup umutları pamuk ipliğine 
bağlı olan kurtuluş mücade-
lesindeki Göztepe’nin kalan 
8 maçta nasıl bir performans 
ortaya koyacağı merak konu-
su oldu.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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

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

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 30 ..... 21 .... 7 ..... 2 ......58 .....26 ....32 .....70
2.İ. H. KONYASPOR ............ 30 ..... 16 .... 7 ..... 7 ......48 .....33 ....15 .....55
3.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 30 ..... 15 .... 8 ..... 7 ......50 .....35 ....15 .....53
4.A. ALANYASPOR ............. 30 ..... 14 .... 7 ..... 9 ......55 .....47 ....8 .......49
5.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 30 ..... 13 .... 9 ..... 8 ......46 .....32 ....14 .....48
6.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 30 ..... 14 .... 5 ..... 11 ....42 .....31 ....11......47
7.A. HATAYSPOR ................ 30 ..... 14 .... 5 ..... 11 ....48 .....46 ....2 .......47
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 30 ..... 12 .... 10 ... 8 ......44 .....39 ....5 .......46
9.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 30 ..... 12 .... 7 ..... 11 ....36 .....43 ....-7 ......43
10.F. TAV ANTALYASPOR .. 30 ..... 11 .... 8 ..... 11 ....34 .....36 ....-2 ......41
11.D. G. SİVASSPOR............ 30 ..... 10 .... 10 ... 10 ....40 .....38 ....2 .......40
12.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 30 ..... 11 .... 7 ..... 12 ....40 .....42 ....-2 ......40
13.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 30 ..... 10 .... 8 ..... 12 ....45 .....43 ....2 .......38
14.Y. KAYSERİSPOR ........... 30 ..... 10 .... 8 ..... 12 ....43 .....48 ....-5 ......38
15.GALATASARAY A.Ş. ..... 30 ..... 10 .... 8 ..... 12 ....40 .....45 ....-5 ......38
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 30 ..... 10 .... 5 ..... 15 ....32 .....37 ....-5 ......35
17.ALTAY .............................. 30 ..... 8 ...... 5 ..... 17 ....31 .....43 ....-12 ....29
18.GÖZTEPE A.Ş. ................. 30 ..... 7 ...... 6 ..... 17 ....36 .....50 ....-14 ....27
19.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 30 ..... 7 ...... 5 ..... 18 ....29 .....55 ....-26 ....26
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 30 ..... 5 ...... 5 ..... 20 ....23 .....51 ....-28 ....20

Görele’nin Sultanları 
lidere diş geçiremedi

Özkan ‘Süper Amatörde 
Başarılı Olacağız’

2021- 2022 futbol sezo-
nunda mücadele ettiği 

1. Amatör Ligi C Grubu’nda 
şampiyon olan C.Örnekspor 
bitime haftalar kala ipi göğüs-
lemişti.

Siyah-Beyazlılar yeni 
sezonda mücadele edeceği 
süper amatör ligde de başa-
rılı olup ligin asansör takımı 
olmayacak.

C.Örnekspor Başkanı Sa-
lih Özkan; süper amatör lig 
öncesinde Camili halkından 
destek beklediklerini söyledi. 
Özkan; “Yönetim olarak bu 
sezon takımımız büyük bir 
mücadele ortaya koydu ve 
şampiyon olduk. Seneye 
işimiz daha zor. Bu nedenle 
tüm Camililerden destek bek-
liyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Hentbol Kadınlar 
Süper Lig’inde mü-

cadele eden temsilcimiz 
Görele’nin Sultanları Görele 
Belediyesi Spor Kulübü, er-
teleme müsabakasında lider 
Kastamonu Belediye Spor’a 
29-39 yenildi.

Görele 13 Şubat Kapalı 
Spor Salonu’nda oynanan 
erteleme maçı olan lider Kas-

tamonu Belediye Spor 29-39 
yenildiği maçta gollerini Peri-
han Topaloğlu Acar (13), Arife 
Yaşin (4), Demet Sonkaya 
(4), Özge Yakar (4), Sevda-
nur Özkan (2) ve Ayşenur 
Kara (2) attı.

Temsilcimiz Görele’nin Sul-
tanları Görele Belediyesi Spor 
Kulübü, bu sonuçla 8.sıraya 
gerileyerek, puanını 14 yaptı.

MUHAMMED FORMA BEKLiYOR
Giresunspor formsını 

giyen Muhemmed 
Gümüşkaya’nın yer 

aldığı Ümit Milli Futbol Takımı, 
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa 
Şampiyonası Eleme Grubu’nda 
bugün deplasmanda İskoç-
ya ile karşı karşıya gelecek.
İskoçya’nın başkenti Edin-
burgh’taki Tynecastle Park’ta 
oynanacak karşılaşma, TSİ 
22.05’te başlayacak.

Elemelerde I Grubu’nda yer 
alan, yaptığı 5 karşılaşmada 
birer galibiyet ve beraberliğin 
yanı sıra üç yenilgi yaşayan ay-
yıldızlı ekip, 4 puanla 4. sırada 
bulunuyor.

Grupta 4 karşılaşma sonunda 
4 puanı bulunan İskoçya ise 
averajla 3. sırada yer alıyor.
Türkiye ile İskoçya arasında 
Bursa’da oynanan maç, 1-1 
sona ermişti.

Teknik direktör Tolunay Kaf-

kas yönetimindeki ay-yıldızlıların 
aday kadrosunda şu isimler 
bulunuyor:Ersin Destanoğlu, 
Serdar Saatçı (Beşiktaş), Berke 
Özer (Fenerbahçe), Doğan 
Alemdar (Rennes), Bünyamin 
Balcı, Gökdeniz Bayrakdar (Fra-
port TAV Antalyaspor), Furkan 
Bayır, Umut Güneş, Oğuz Aydın 
(Aytemiz Alanyaspor), Emir Han 
Topçu, Cemali Sertel (Çaykur 

Rizespor), Cenk Özkaçar (OH 
Leuven), Emre Kaplan (Atakaş 
Hatayspor), Ali Kaan Güneren 
(MKE Ankaragücü), Doğucan 
Haspolat (Kasımpaşa), Muham-
med Gümüşkaya (GZT Gire-
sunspor), Mirza Cihan (Gazi-
antep FK), Hakan Yeşil (1461 
Trabzon), Kerem Atakan Kesgin 
(Demir Grup Sivasspor), Barış 
Alper Yılmaz (Galatasaray), Kar-

tal Kayra Yılmaz (Bereket Sigor-
ta Ümraniyespor), Enis Destan 
(Trabzonspor), Ali Akman (NEC 
Nijmegen), Tiago Süer Barbaros 
Çukur (Watford), Yunus Emre 
Çift (Yılport Samsunspor).

StatüGürcistan ve 
Romanya’nın ev sahipliğin-
de Haziran/Temmuz 2023’te 
düzenlenecek turnuvada 16 
takım mücadele edecek.Ele-
melerde 8 grupta 6, Türkiye’nin 
bulunduğu I Grubu’nda ise 
5 takım yer alıyor.Avrupa 
Şampiyonası’na ev sahibi 
Gürcistan ile Romanya’nın yanı 
sıra 9 grubun liderleri ve en iyi 
1 grup ikincisi doğrudan katıla-
cak. Diğer 4 takımı belirlemek 
için ise 8 grup ikincisi arasında 
play-off müsabakaları yapıla-
cak.Altı takımlı gruplarda so-
nuncu takımla yapılan maçlar 
sıralamayı belirlerken dikkate 
alınmayacak.

GiRESUNSPOR’UN RAKiBiNDE
KABUS DEVAM EDiYOR
Spor Toto Süper Lig’de küme düşme sınırına kadar gelerek 8 yıldır kulübü yöneten 
başkan Mehmet Sepil’in istifasıyla sarsılan Göztepe’ye bu sezon adeta kabus oldu.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Bocce’de 
Tirebolu, 

yine birinci!

2021-2022 Eği-
tim-Öğretim Yılı 

Okul Sporları kapsa-
mında Bulancak’ta 
yapılan Genç Kızlar 
Bocce İl Birinciliği’nde, 
Halide Edip Adıvar 
Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi, önemli bir 
başarıya imza atarak 
Giresun şampiyonu 
oldu. Şampiyon oku-
lu bu müsabakalara 
Beden Eğitim Öğretme-
ni İbrahim Çilesizoğlu 
hazırladı. 

Bulancak’ta 11 
okulun katılımı ile ger-
çekleşen şampiyona, 
heyecanlı ve yüksek 
tempolu maçlara sahne 
olurken; şampiyonayı 
takip eden Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Hasan 

Bulut, yarışmacı öğren-
cilerin heyecanına ortak 
oldu. Bir hayli çekişmeli 
geçen müsabakalar 
sonunda Tirebolu 
temsilcisi Halide Edip 
Adıvar MTAL, adını il 
birinciliğine yazdırır-
ken; Giresun Aksu 15 
Temmuz Lisesi ikinci ve 
Bulancak İmam-Hatip 
Kız Lisesi de üçüncü 
oldu. 

Bocce’de ilçeye 
daha önceden birincilik 
getiren Karaahmetli 
Öğretmen Gürbüz Al-
pay İlk/Ortaokulu’ndan 
sonra liseler arasındaki 
şampiyonada şampiyon 
olan Halide Edip Adıvar 
MTAL, Bölge Müsaba-
kalarında ilimizi temsil 
etme hakkını kazandı. 

Çotanak Stadı’nda 
0-0’ın rövanşında 
Sivas’ı konuk ede-

cek olan yeşil-beyazlılar süper 
ligde oynadığı son maçta An-
talyaspor’a deplasmanda 4-1 
yenilirken, Sivasspor sahasın-
da Altay’ı 1-0 geriden gelip 2-1 
mağlup etti.

Giresunspor Futbol Şube 
Sorumlusu Sinan Akgün 
süper ligde artık son 8 haftaya 
girdiklerini hatırlatarak hedefle-
dikleri puana ulaşıp sezonu iyi 
bir yerde bitirmek istediklerini 
söyledi. Saha dışında yapılan 
matematiğin her zaman doğru 

sonuçlar vermediğine dikkati 
çeken Akgün; “Hesaplama-
larımıza göre 3 galibiyet bize 
yetiyor ama belki yetmeyebilir 
de. Rakiplerimizin alacağı 
sonuçlar da önemli ama daha 
da önemlisi bizim alacağımız 
skorlar. Aradaki 6 puanlık farkı 
korumak zorundayız. Bu ne-
denle 31.haftadaki Sivasspor 
maçını mutlak suretle kazan-
mak istiyoruz” dedi.

GECE İÇİN SAYIM 
SÜRÜYOR

GZT Giresunspor’a maddi 
destek sağlamak amacıyla 30 

Mart 2022 Çarşamba akşamı 
yapılacak olan gece için geriye 
sayıma devam ediyor.

Yeşil-beyazlı kulüpten 
yapılan açıklamada; “Çota-
nak armaya gönül vermiş 
tüm Giresun ve Giresunspor 
sevdalılarını 30 Mart Çarşam-
ba günü dayanışma ve destek 
gecemize bekliyoruz. Bilgi ve 
bilet temini için; 0454 225 61 
28” ifadelerine yer verildi. 

10. SIRADAYIZ !
Bu haftaya dek iç sahada 

15 maça çıkan GZT Gire-
sunspor’un bu maçlarını 72 

bin 731 kişi Çotanak Spor 
Kompleksi’nden takip etti. 
Çotanaklar, bu sayıyla listenin 
10. sırasında yer alıyor. Bu 
tablonun liderliğinde ise Trab-
zonspor var. Trabzon ekibinin 
iç sahada oynadığı 15 maçta 
da 366 bin 681 biletli seyirci 
takımlarının maçını izledi.

Listenin sonunda ise 9 bin 
487 seyirciyle Fatih Karagüm-
rük yer alıyor.

20 PUAN İÇ SAHADA
Spor Toto Süper Lig’de mü-

cadele eden GZT Giresunspor, 
geride kalan 30 haftada 
topladığı 35 puanını 20’sini iç 
sahada, 15’ini ise deplasman-
da topladı.

Çotanak Spor Komplek-
si’nde 15 maç oynayan Yeşil 
Beyazlılar, bu maçların 6’sını 
kazanırken, 7’sini kaybetti. 2 
maçta ise berabere kaldı.

Çotanaklar, dış sahada da 
15 maça çıkarken, bu periyotta 
da 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 
8 mağlubiyet aldı. GZT Gire-
sunspor, iç saha puan cetve-
linde 16., dış sahada ise 12. 
sırada yer alıyor.

Süper Ligde son 8 haftaya girildi. Giresunspor, 44 yıl sonra geldiği arenada kalıcı olmak istiyor

COK iNCE HESAP ZAMANI

Giresunspor 2 Nisan’da evinde oynayacağı Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına üç 
günlük izinin ardından başlarken Teknik adam Hakan Keleş, güçlü bir takımla oynaya-
caklarını ve 90 dakika boyunca çok dikkatli olmaları gerektiğini oyuncularına belitti.


