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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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GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)
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GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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ALİ OKUSAL
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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Palyatif Bakım
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ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Dünya 
Tüberküloz 

Günü

(Yazısı Sayfa 4’te)

Doç. Dr. Emel Uzunoğlu

Yüksel, “Koronavirüs 
pandemisi yaşlısın-
dan gencine, işçisin-

den memuruna, esnafından 
çiftçisine kadar her kesimi 

derinden etkiledi. Özellikle 
2020 yılının sonunda, pande-
mi nedeniyle alınan sokağa 
çıkma yasağı ve lokanta vb. 
yerlerin kapatılması kararları 

esnafımızın aylarca gelir elde 
edememesine sebep oldu. Bu 
dönemde esnafımızın borçla-
rının ertelenmesi, doğrudan 
destekleme yapılması, öde-
mesiz dönemi bulunan kredi 
sağlanması, esnafın yanında 
çalışan personelin ücretlerinin 
belirli bir süre devlet tarafın-
dan karşılanması gibi değişik, 
somut ve gerçekçi önerilerimiz 
olmuştur. Bunlardan bir çoğu 
hükümet tarafından yerine 
getirilmemiş olsa da Ticaret 
Bakanlığı, yüzbinlerce esnafa 
gelir kaybı desteği ödemesi 
gerçekleştirdi. Bu ödeme 3 ay 
süreyle 1000 TL’lik hibe veril-
mesi şeklinde uygulandı.”dedi.

n SAYFA 2’DE

KESiNTiSi KALDIRILMALI
YUKSEL: HiBEDEKi VERGi
İyi Parti Genel Başkan Yarmdımcısı ve Toplumsal Politikalar Başkanı 

Ünzile Yüksel, hibedeki vergi kesintisinin kaldırılmasını istedi.

‘TURiZM FAKULTEMiZ iLE
iLGiLi MUJDELi HABER’
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür Keşap için Ankara temaslarını sürdürüyor.  Başkan Emür, 

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve Giresun Milletvekillerini ziyaret etti.

n 3’TE

Çeltik, Külekçi ve Rasim Özdemir’ün listeleri başkanlık için sandığa gidecek

3 ADAY YARISIYOR...

Soförler Odası 
seçimleri bugün 
yapılacak. Se-

çimlerde 3 adayın yarış-
ması bekleniyor. Mevcut 
Başkan İbrahim Çeltik ile 
başkan adayı Mustafa 
Külekçi ve Rasim Özde-
mir’ün yarışacağı kongre 

öncesi adaylar çalışma-
larına aralıksız devam 
ediyor. Külekçi İTTİFAK 
KURDU. Bu arada bir 
önceki kongrede yarışan 
diğer listenin Külekçi ile 
ittifak yapması da dikkat 
çekiyor.

Haber: Hakan Çelebi Rasim Özdemir

İbrahim ÇeltikMustafa Külekçi

‘Daha Modern Bir Şehir 
için mücadele ediyoruz’

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Hummalı bir çalışma içeri-
sinde olan ekipler, şehri-

mizin daha modern bir görünüme 
kavuşması ve vatandaşların daha 
iyi koşullarda yaşamasını sağlıyor. 
Şehrin tüm bölgelerinde vatan-
daşların sorunlarına çözüm üreten 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tara-
fından şehir merkezi ve muhtelif 
mahallelerde kaldırım tamiratları 
ve yeni kaldırım yapım çalışmaları 
yapıyor. Bunun yanı sıra, yol açma 
ve dolgu çalışmalarına da ara ver-
meden devam ediliyor. n 3’TE

Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde çöpten enerji üretimi başladı

PROJE NE GiBi
YENiLiKLER SUNUYOR?
Giresun Katı 
Atık Bertaraf 
Tesisi’ne yapı-
lan yeni yatı-
rımlarla çöpten 
elektrik üreti-
mine başlandı.

Doğanlar Holding bünye-
sindeki Biotrend Enerji 

tarafından işletmesi alınan Gi-
resun İli Katı Sıvı Atık ve İçme 
Suları Birliği’ne bağlı Katı Atık 
Bertaraf Tesisi’nde yapılan 
yeni yatırımlar ve çalışmalara 
ilişkin bir restoranda basın 
toplantısı düzenlendi. n 2’DE

Bulancak’tan
Çanakkale’ye!..

n 3’TE
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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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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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15 ilçenin tüm köy 
yolları ulaşıma açıldı

1 MERKEZ 2 0 2 1 1 0 3 0 3 3 0 3 9 8 50 3 53 0 0 0 0

2 ALUCRA 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 5 4 35 3 38 0 0 0 0

3 BULANCAK 3 3 0 1 0 1 3 1 2 0 0 0 7 3 55 3 58 0 0 0 0

4 ÇAMOLUK 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 27 0 27 0 0 0 0

5 ÇANAKÇI 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 14 1 15 0 0 0 0

6 DERELİ 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 4 29 5 34 3 104 0 0

7 DOĞANKENT 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 8 1 9 0 0 0 0

8 ESPİYE 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 4 27 4 31 0 0 0 0

9 EYNESİL 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 11 0 11 0 0 0 0

10 GÖRELE 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 5 5 53 9 62 0 0 0 0

11 GÜCE 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 13 0 13 0 0 0 0

12 KEŞAP 4 3 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 6 3 42 2 44 0 0 0 0

13 PİRAZİZ 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 18 4 22 0 0 0 0

14 Ş.K.HİSAR 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 5 5 59 3 62 0 0 0 0

15 TİREBOLU 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 40 8 48 0 0 0 0

16 YAĞLIDERE 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3 18 3 21 0 0 0 0

27 9 18 10 3 7 23 3 20 4 0 4 64 49 499 49 548 3 104 0 0

                                     KAR MÜCADELESİ TAKİP FORMU 25.03.2022

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ 
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021-2022 YILI 
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Karla mücadelede 
ciddi mesafe alındı. 

Giresun’da 15 ilçenin tüm 
köy yolları ulaşıma açılır-
ken, sadece Dereli’de 104 
köy yolunun kapalı olduğu 

öğrenildi. Giresun Valiliği 
karla mücadele tablosunu 
açıklarken, Dereli’deki ça-
lışmaların da hızla devam 
ettiği öğrenildi. 

Haber: Hakan Çelebi

KESiNTiSi KALDIRILMALI
YUKSEL: HiBEDEKi VERGi
İyi Parti Genel Başkan Yarmdımcısı ve Toplumsal Politikalar Başkanı 

Ünzile Yüksel, hibedeki vergi kesintisinin kaldırılmasını istedi.

Yüksel şöyle konuştu: 
“Ancak 2021 yılına 
ilişkin gelir vergisi 

beyannamelerinin teslim edil-
me dönemi geldiğinde esnafa 
verilen bu hibenin vergiye tabi 
olduğu ortaya çıktı. Devletin 
hibe desteğinden yararlanan 
bir esnafın vergi dairesinden 
görüş talep etmesinin ardından 
İstanbul Vergi Dairesi Başkan-
lığı bu ödemelerin vergiye tabi 
olduğunu açıkladı. İstanbul 
Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir 
Kanunları Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Müdürlüğü’nün 24 
Şubat’ta yayınladığı özelge-
de, koronavirüs pandemisi 
nedeniyle verilen hibe destek 
tutarlarının ticari kazanca 

dahil edilerek vergilendirilmesi 
gerektiği ifade edildi.

Buna göre 3 bin TL’lik hibe 
ödemesi almış bir ticari kazanç 
mükellefinin, aldığı hibenin 

yüzde 15’ini gelir vergisi olarak 
ödeyeceği ortaya çıktı. 

Akaryakıt, elektrik, doğal-
gaz, gıda fiyatlarının ikiye 
katlandığı bu günlerde esnafa 

hibe olarak verilen bir destek-
ten vergi kesmek kabul edile-
mez. Çünkü verilen aylık 1000 
TL’lik destek gelir değildi. Bu 
miktar esnafın elektrik masra-
fını bile karşılamamıştı ki nasıl 
gelir olsun. 

Bizler, alınan bu kararın 
acilen kaldırılmasını, bu yanlış 
uygulamadan vazgeçilerek 
esnafa verilen hibeden vergi 
alınmamasını talep ediyoruz. 

İyi Parti olarak her daim mil-
letin yanında olmaya, milletin 
menfaatine hizmet etmeye 
devam edeceğimizi tekrar 
hatırlatmak istiyorum. 

Büyük Türk Milletini saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum.” 

Haber: Mustafa Cici

Başkan Emür, “Milletvekillerimiz 
Sayın Cemal Öztürk, Sayın Ka-

dir Aydın, Sayın Sabri Öztürk, Giresun 
Üniversitesi Rektörümüz Sayın Yılmaz 
Can ve bizimde takiplerimiz sonucu 
Turizm Fakültemizin acilen yapılması için 

16.500.000,00 TL’lik ödenek çıkarılmış 
olup tez zamanda inşaatına başlanılarak 
en kısa zamanda bitirilecek. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz. Milletvekilimiz 
Sayın Kadir Aydın ile birlikte Gençlik ve 
Spor Bakan Yardımcımız İhsan Selim 

Baydaş’ı ziyaret ettik. Gençlik Merkezi ve 
Spor Kompleksimize ek ödenek çıkarıl-
ması ve ilçemize Yeni KYK Öğrenci Yurdu 
yapılması ile ilgili istişarelerde bulunduk. 
Bakan yardımcımız ve sayın vekilimize 
ilgi ve alakaları için teşekkür ederiz.’’ dedi.

‘TURiZM FAKULTEMiZ iLE
iLGiLi MUJDELi HABER’
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür Keşap için Ankara temaslarını sürdürüyor.  Başkan Emür, 

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve Giresun Milletvekillerini ziyaret etti.

Birliğin Müdürü ve Giresun 
İl Özel İdaresi Genel Sek-

reter Yardımcısı Nesrin Öztürk, 
burada yaptığı konuşmada, 
tesisteki sorunları tespit ederek 
iş programı çerçevesinde yatı-
rımlar yaptıklarını söyledi.

Yapılması gereken yatırımla-
rın önemli kısmının bittiğini, geri 
kalan yatırımların ise devam 
ettiğini aktaran Öztürk, şunları 
kaydetti:

“En önemlisi arıtmaydı, bunu 
bitirdik. Yanlış bir ayrıştırma 
ünitemiz vardı, ayrıştırma üni-
temizin makine ve ekipmanları 
bir kenardan tırlarla gelirken bir 
kenardan da ekip kurulumunu 
yapıyor. Ayrıştırma bittiğinde 

alana gidecek ürün az olacak, 
hatta gazdan enerji üretiyoruz. 
Ürettiğimiz enerji miktarını da 
artıracağız, yani hava boşlukları 
olmayacak, ürün çürümeyle 
birlikte meydana gelecektir. 
Şu anda 1,4 megawatt enerji 
üretiyoruz, bunu haziran gibi 2 

megawattın üzerine çıkarmayı 
planlıyoruz.”

Öztürk, lot alanıyla ilgili 
sızdırmazlığa yönelik mebran 
çalışmaları yaptıklarını ifade 
ederek, yolla ilgili güzergahta da 
düzenleme yapacaklarını belirtti.

Peyzaj çalışmalarının devam 
ettiğini kaydeden Öztürk, Gire-
sun Orman Bölge Müdürlüğü 
ile birlikte alanın etrafında fidan 
çalışması yapacaklarını, tesisin 
görünürlüğü açısından tabela 
işlemlerini bitirmek üzere olduk-
larını kaydetti.

Öztürk, bir ilin kamusal ve 
sosyolojik bir sorununu çöz-
düklerini dile getirerek, “Bunun 
yanında bir de enerji üreterek bir 

ilçemizin nüfusu oranında enerji 
sağlıyoruz. Enerji kaynaklarımız 
azalmakta ve biz yeni enerjiler 
sağlamak zorundayız, hatta 
ileride güneş enerjisi de düşüne-
biliriz.” dedi.

Doğanlar Holding Kurumsal 
İletişim Direktörü ise tesisin 
işletmesinin yanı sıra sosyal 
yönden de bazı çalışmalar 
yapacaklarını ifade ederek, 
“Enerjide elde edeceğimiz gelir-
le bir köy okulunun ihtiyaçlarını 
karşılaşacağız. Sadece buraya 
enerji yatırımı olarak bakmı-
yoruz, buranın gelişimi için ne 
gerekiyorsa o anlamda da katkı 
sağlamak için buradayız.” diye 
konuştu.

Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde çöpten enerji üretimi başladı

PROJE NE GiBi YENiLiKLER SUNUYOR?
Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne yapılan yeni yatırımlarla çöpten elektrik üretimine başlandı.

Özgür Okusal 
Yaşlıları Unutmadı
Deva Partisi 

Giresun İl Teş-
kilatı, yaşlıları unut-
madı. Bu kapsamda 
;18-24 Mart Yaşlılar 
Haftası dolayısıyla 
şehir meydanında 
stand açıldı

İl Başkanı Özgür 
Okusal yaşlılara sa-
hip çıkılmasını istedi. 
Okusal, “’Yaşlılara 
Saygı Haftası’’ kap-
samında yaşlılarımı-
zın hatırlarını sorduk, 
hasbihal ettik, kahve 
ikram ettik. Sayın 
Genel Başkanımız Ali 
BABACAN’ın selam-
larını ilettik.” dedi.

Okusal şöyle ko-
nuştu: “Büyüklerimiz 
gerek yaşantımızda 
gerekse toplumsal 

yapımızda daima el 
üstünde tuttuğumuz 
ve baş tacı ettiğimiz, 
dünümüz ve bugü-
nümüz arasındaki 
en kıymetli köprüdür. 
Bizler de imkanları-
mız doğrultusunda 
yaşlı vatandaşlarımı-
zın yanında olma-
ya, onlarla birlik ve 
beraberlik içerisinde 
olup hayat tecrübele-
rinden faydalanmaya 
devam edeceğiz. 
Buradan bir kez daha 
tüm yaşlılarımızın 
haftasını kutluyor, 
hepsine sağlık, 
sıhhat ve huzurlu bir 
ömür diliyorum diye 
konuştu.” 

Haber: Osman 
Yılmaz
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Giresun, Merkez, Teyyaredüzü Mahallesi, 750 
ada, 241 nolu parsel üzerinde 3194 sayılı İmar 
Kanununun  18.maddesi gereği arazi ve arsa 
düzenlemesi yapılmasına dair  tüm belgeler,   
Belediye Encümeninin 10/03/2022 tarih ve 
136 sayılı kararı ile onaylanarak, 18/03/2022-
18/04/2022 tarihleri arasında Belediyemiz 
İlan  panosunda,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
ilan panosunda ve Teyyaredüzü Mahallesi 
Muhtarlığında  askıya çıkarılmıştır.
İlgililere duyurulur.

GİRESUN BELEDİYESİ 
BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01582683)

26 mart basin ilan 2 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 102 Ada, 65 Parsel, YEŞİLKÖY. Taşınmaz tapu kayıtlarında 
“kargir üç katlı ev ve fındık bahçesi “ vasfındadır.Bilirkişi raporuna göre  taşınmaz zemin+2 
normal kattan oluşmakta olup mesken olarak kullanılmaktadır.Yapının dışı sıvalı ve boyalı kapı ve 
pencereleri PVC olarak imal edilmiş ikinci katının sadece kolonları yapılmıştır.Yapı yaklaşık 25-30 
yıllık olup yaklaşık alanı 72,96 m2 dir.
Yüzölçümü : 454,68 m2  
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti : 315.976,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki  Gibidir.
1. Satış Günü : 25/05/2022 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 22/06/2022 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Görele Belediye Başkanlığı Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Binası 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 101 Ada, 34 Parsel, YEŞİLKÖY Taşınmaz tapu kayıtlarında  
“Arsa” vasfındadır.Toprak derinliği orta,toprak yapısı killi,su tutma kapasitesi iyi, torağın işlenebilme 
durumu güç yapıdadır.Taşınmaz köy yerleşim alanı içerisindedir
Yüzölçümü : 1.458,61 m2  
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti : 199.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki  Gibidir. 
1. Satış Günü : 25/05/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 22/06/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Görele Belediye Başkanlığı Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Binası
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 101 Ada, 71 Parsel, YEŞİLKÖY. Taşınmaz tapu kayıtlarında “ 
Dört katlı kargir ev ve arsa “ vasfındadır.Taşınmaz üzerinde bulunan 1 ve 2 nolu yapıların 2/8 hissesi 
borçluya aittir.Taşınmaz 2 bodrum kat + zemin +1 normal kattan oluşmaktadır.Yapı mesken olarak 
kullanılmaktadır.Yapının dışı sıvalı ve boyalıdır.Kapı ve pencereleri PVC den imal edilmiştir ve çatısı 
bulunmamaktadır.Yapının 2. katının sadece kolanları yapılmış ve devam edilmemiştir.
Yüzölçümü : 6.177,09 m2  
Arsa Payı : 2/8
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti : 284.364,31 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 25/05/2022 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 22/06/2022 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Görele Belediye Başkanlığı Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Binası
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 113 Ada, 15 Parsel, YEŞİLKÖY Köy, KUZ Mevkii, Taşınmaz 
tapu kaydında  “ Çay Bahçesi “ vasfındadır.Toprak derinliği orta,toprak yapısı killi,su tutma kapasitesi 
iyi, torağın işlenebilme durumu güç yapıdadır.Taşınmaz köy yerleşim alanı içerisindedir.
Yüzölçümü : 2.125,32 m2  
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti : 95.469,37 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 25/05/2022 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 22/06/2022 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : Görele Belediye Başkanlığı Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Binası
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi  veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhale anında nakit teminat alınmayacağından ihaleye 
girecek ilgililerin % 20 oranında nakit teminatı Dairemizin hesabına (TR850001500158007300619507 
Vergi Dairesi Adı / No: Görele Mal Müdürlüğü - 4090333978)  yatırmaları ve buna ilişkin dekontun 
ihale öncesinde ihale yöneticisine teslim etmeleri gerekmektedir (İcra İflas Dairelerine yapılacak her 
türlü nakdi ödeme Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra ve İflas Dairesi adına 
açılan hesaba yapılır. İİK m. 9). Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere 
süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6-Satış gününün resmi tatile rastlaması halinde İİK’nın 19, 112 ve 126. Maddelerine istinaden cebri 
satış işlemi  resmi tatil gününü takip eden ilk iş günündeki satış saatinde  yapılacaktır.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/617 Esas sayılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

T.C. GÖRELE İCRA DAİRESİ 2018/617 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01583350)

Bu kapsamda; Çıtlak-
kale Mahallesi 121 
Nolu Sokak’ta yol 

açma çalışması, Hacımiktad 
Mahallesi Alparslan Cadde-
si’nde kaldırım ve taş tami-
ratı, Aksu Mahallesi Mehmet 
İzmen Caddesi ile Çıtlakkale 
Mahallesi Av. Ahmet Ersöz 

Sokak’ta kaldırım ve yol 
tamiratı, Aksu Mahallesi Pazar 
Caddesi’nde kaldırım ve parke 
yenileme, Hacısiyam Mahalle-
si Yalı Sokak’ta yol düzenleme 
çalışması, Büyük Sanayi Site-
si Ali Usta Sokak’ta ise soğuk 
asfalt çalışması yapılıyor.

Belediye olarak vatandaş 

odaklı çalıştıklarını ifade 
eden Fen İşleri Müdürlü-
ğü yetkilileri: “Her zaman 
söylediğimiz gibi önceliğimiz 
halkımızın huzuru ve hayat-
larını çok daha rahat idame 
ettirmeleri. Eş zamanlı ola-
rak birçok noktada çalışma-
larımız hızla ilerliyor” dedi.

‘Daha Modern Bir Şehir 
için mücadele ediyoruz’

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Bulancak’tan Çanakkale’ye!..
Bulancak Belediyesinin katkılarıyla, Bulancak Gençlik Derneğinin 

Organize ettiği Çanakkale Gezisi Gerçekleştirildi. 50 gencin katıldığı 
gezide Çanakkale Şehitliği ve İstanbul turu gerçekleştirildi.

Geziyle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Bulancak Gençlik 

Derneği Başkanı Süleyman Bayrak; 
“Bulancak Gençlik Derneği olarak 
organize ettiğimiz gezi için Bulan-
cak Belediye Başkanımız Recep 
Yakar’dan söz aldık ve hazırlıklara 
başladık. 50 kişilik Genç kadromuzla 
ekibimizi hazırladık ve Başkan beyin 
de bizzat katıldığı uğurlama töreniy-
le 18 Ocak Cuma günü yola çıktık. 
Cumartesi gününü ve Pazar sabahını 
Çanakkale Şehitliği ve Şehitler abi-
desinde geçirdikten sonra İstanbul/
Bayrampaşa Form İstanbul AVM de 
gençlerimizle dolu dolu vakit geçirip, 
geri dönüş için yola koyulduk. Allah’a 
hamd olsun ki manevi ve çok güzel 
duygularla kimsenin burnu bile kana-
madan evlerimize sağ Salim döndük. 
Maddi ve manevi desteğiyle bir an 
bizleri yalnız bırakmayıp, sürekli irti-
bat halinde olan değerli başkanımıza 
sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Ünzile Yüksel merhum Yazıcıoğlu’nu andı
İYİ Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Ünzile Yüksel, 
Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Kurucu Genel Başkanı Muhsin 
Yazıcıoğlu’nu ölümünün 
13’üncü yılında andı.

Başkan Yüksel: “Ömrünün 
sonuna kadar ayrılmadığı 
temiz ve ahlaklı siyaset 
tarzıyla gönüllere taht kurdu. 
Vatan ve millet sevgisiyle da-
ima aziz millemizin gönlünde 
apayrı bir yer edindi. Allah’ın 
rahmeti üzerine olsun Reis. 
Unutmadık.”

İYİ Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Ünzile Yüksel Kah-
ramanmaraş’ta 13 yıl önce 
helikopterin düşmesi sonucu 
hayatını kaybeden Büyük 
Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu 
Genel Başkanı Muhsin Yazı-
cıoğlu’nu andı. Yüksel, mer-
hum Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
ömrünü vatan millete hizmet 
yolunda harcayan, örnek bir 
kişilik olduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu’nun her zaman 
halktan yana durduğunu dile 
getiren Yüksel,”Örnek şahsi-
yeti ile Türk siyasi hayatında 
özel izler bıraktı. Kendisinin 

vatan ve millet sevdalısı oldu-
ğuna,her adımını bu kapsam-
da, buna göre attığına herkes 
gibi biz de şahidiz.” dedi.

Başkan Yüksel, merhum 
Yazıcıoğlu’nun aziz hatırası 
önünde saygı ile eğildiklerini 
vurgulayarak, “Ömrünün so-
nuna kadar ayrılmadığı temiz 
ve ahlaklı siyaset tarzıyla 
gönüllere taht kurdu. Vatan ve 
millet sevgisiyle daima aziz 
millemizin gönlünde apayrı 
bir yer edindi. Allah’ın rahmeti 
üzerine olsun Reis. Unutma-
dık.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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SAYI:
6258

200200
50

15 ilçenin tüm köy 
yolları ulaşıma açıldı

1 MERKEZ 2 0 2 1 1 0 3 0 3 3 0 3 9 8 50 3 53 0 0 0 0

2 ALUCRA 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 5 4 35 3 38 0 0 0 0

3 BULANCAK 3 3 0 1 0 1 3 1 2 0 0 0 7 3 55 3 58 0 0 0 0

4 ÇAMOLUK 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 27 0 27 0 0 0 0

5 ÇANAKÇI 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 14 1 15 0 0 0 0

6 DERELİ 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 4 29 5 34 3 104 0 0

7 DOĞANKENT 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 8 1 9 0 0 0 0

8 ESPİYE 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 4 27 4 31 0 0 0 0

9 EYNESİL 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 11 0 11 0 0 0 0

10 GÖRELE 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 5 5 53 9 62 0 0 0 0

11 GÜCE 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 13 0 13 0 0 0 0

12 KEŞAP 4 3 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 6 3 42 2 44 0 0 0 0

13 PİRAZİZ 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 18 4 22 0 0 0 0

14 Ş.K.HİSAR 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 5 5 59 3 62 0 0 0 0

15 TİREBOLU 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 40 8 48 0 0 0 0

16 YAĞLIDERE 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3 18 3 21 0 0 0 0

27 9 18 10 3 7 23 3 20 4 0 4 64 49 499 49 548 3 104 0 0

                                     KAR MÜCADELESİ TAKİP FORMU 25.03.2022

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ 
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021-2022 YILI 
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Karla mücadelede 
ciddi mesafe alındı. 

Giresun’da 15 ilçenin tüm 
köy yolları ulaşıma açılır-
ken, sadece Dereli’de 104 
köy yolunun kapalı olduğu 

öğrenildi. Giresun Valiliği 
karla mücadele tablosunu 
açıklarken, Dereli’deki ça-
lışmaların da hızla devam 
ettiği öğrenildi. 

Haber: Hakan Çelebi

KESiNTiSi KALDIRILMALI
YUKSEL: HiBEDEKi VERGi
İyi Parti Genel Başkan Yarmdımcısı ve Toplumsal Politikalar Başkanı 

Ünzile Yüksel, hibedeki vergi kesintisinin kaldırılmasını istedi.

Yüksel şöyle konuştu: 
“Ancak 2021 yılına 
ilişkin gelir vergisi 

beyannamelerinin teslim edil-
me dönemi geldiğinde esnafa 
verilen bu hibenin vergiye tabi 
olduğu ortaya çıktı. Devletin 
hibe desteğinden yararlanan 
bir esnafın vergi dairesinden 
görüş talep etmesinin ardından 
İstanbul Vergi Dairesi Başkan-
lığı bu ödemelerin vergiye tabi 
olduğunu açıkladı. İstanbul 
Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir 
Kanunları Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Müdürlüğü’nün 24 
Şubat’ta yayınladığı özelge-
de, koronavirüs pandemisi 
nedeniyle verilen hibe destek 
tutarlarının ticari kazanca 

dahil edilerek vergilendirilmesi 
gerektiği ifade edildi.

Buna göre 3 bin TL’lik hibe 
ödemesi almış bir ticari kazanç 
mükellefinin, aldığı hibenin 

yüzde 15’ini gelir vergisi olarak 
ödeyeceği ortaya çıktı. 

Akaryakıt, elektrik, doğal-
gaz, gıda fiyatlarının ikiye 
katlandığı bu günlerde esnafa 

hibe olarak verilen bir destek-
ten vergi kesmek kabul edile-
mez. Çünkü verilen aylık 1000 
TL’lik destek gelir değildi. Bu 
miktar esnafın elektrik masra-
fını bile karşılamamıştı ki nasıl 
gelir olsun. 

Bizler, alınan bu kararın 
acilen kaldırılmasını, bu yanlış 
uygulamadan vazgeçilerek 
esnafa verilen hibeden vergi 
alınmamasını talep ediyoruz. 

İyi Parti olarak her daim mil-
letin yanında olmaya, milletin 
menfaatine hizmet etmeye 
devam edeceğimizi tekrar 
hatırlatmak istiyorum. 

Büyük Türk Milletini saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum.” 

Haber: Mustafa Cici

Başkan Emür, “Milletvekillerimiz 
Sayın Cemal Öztürk, Sayın Ka-

dir Aydın, Sayın Sabri Öztürk, Giresun 
Üniversitesi Rektörümüz Sayın Yılmaz 
Can ve bizimde takiplerimiz sonucu 
Turizm Fakültemizin acilen yapılması için 

16.500.000,00 TL’lik ödenek çıkarılmış 
olup tez zamanda inşaatına başlanılarak 
en kısa zamanda bitirilecek. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz. Milletvekilimiz 
Sayın Kadir Aydın ile birlikte Gençlik ve 
Spor Bakan Yardımcımız İhsan Selim 

Baydaş’ı ziyaret ettik. Gençlik Merkezi ve 
Spor Kompleksimize ek ödenek çıkarıl-
ması ve ilçemize Yeni KYK Öğrenci Yurdu 
yapılması ile ilgili istişarelerde bulunduk. 
Bakan yardımcımız ve sayın vekilimize 
ilgi ve alakaları için teşekkür ederiz.’’ dedi.

‘TURiZM FAKULTEMiZ iLE
iLGiLi MUJDELi HABER’
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür Keşap için Ankara temaslarını sürdürüyor.  Başkan Emür, 

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve Giresun Milletvekillerini ziyaret etti.

Birliğin Müdürü ve Giresun 
İl Özel İdaresi Genel Sek-

reter Yardımcısı Nesrin Öztürk, 
burada yaptığı konuşmada, 
tesisteki sorunları tespit ederek 
iş programı çerçevesinde yatı-
rımlar yaptıklarını söyledi.

Yapılması gereken yatırımla-
rın önemli kısmının bittiğini, geri 
kalan yatırımların ise devam 
ettiğini aktaran Öztürk, şunları 
kaydetti:

“En önemlisi arıtmaydı, bunu 
bitirdik. Yanlış bir ayrıştırma 
ünitemiz vardı, ayrıştırma üni-
temizin makine ve ekipmanları 
bir kenardan tırlarla gelirken bir 
kenardan da ekip kurulumunu 
yapıyor. Ayrıştırma bittiğinde 

alana gidecek ürün az olacak, 
hatta gazdan enerji üretiyoruz. 
Ürettiğimiz enerji miktarını da 
artıracağız, yani hava boşlukları 
olmayacak, ürün çürümeyle 
birlikte meydana gelecektir. 
Şu anda 1,4 megawatt enerji 
üretiyoruz, bunu haziran gibi 2 

megawattın üzerine çıkarmayı 
planlıyoruz.”

Öztürk, lot alanıyla ilgili 
sızdırmazlığa yönelik mebran 
çalışmaları yaptıklarını ifade 
ederek, yolla ilgili güzergahta da 
düzenleme yapacaklarını belirtti.

Peyzaj çalışmalarının devam 
ettiğini kaydeden Öztürk, Gire-
sun Orman Bölge Müdürlüğü 
ile birlikte alanın etrafında fidan 
çalışması yapacaklarını, tesisin 
görünürlüğü açısından tabela 
işlemlerini bitirmek üzere olduk-
larını kaydetti.

Öztürk, bir ilin kamusal ve 
sosyolojik bir sorununu çöz-
düklerini dile getirerek, “Bunun 
yanında bir de enerji üreterek bir 

ilçemizin nüfusu oranında enerji 
sağlıyoruz. Enerji kaynaklarımız 
azalmakta ve biz yeni enerjiler 
sağlamak zorundayız, hatta 
ileride güneş enerjisi de düşüne-
biliriz.” dedi.

Doğanlar Holding Kurumsal 
İletişim Direktörü ise tesisin 
işletmesinin yanı sıra sosyal 
yönden de bazı çalışmalar 
yapacaklarını ifade ederek, 
“Enerjide elde edeceğimiz gelir-
le bir köy okulunun ihtiyaçlarını 
karşılaşacağız. Sadece buraya 
enerji yatırımı olarak bakmı-
yoruz, buranın gelişimi için ne 
gerekiyorsa o anlamda da katkı 
sağlamak için buradayız.” diye 
konuştu.

Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde çöpten enerji üretimi başladı

PROJE NE GiBi YENiLiKLER SUNUYOR?
Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne yapılan yeni yatırımlarla çöpten elektrik üretimine başlandı.

Özgür Okusal 
Yaşlıları Unutmadı
Deva Partisi 

Giresun İl Teş-
kilatı, yaşlıları unut-
madı. Bu kapsamda 
;18-24 Mart Yaşlılar 
Haftası dolayısıyla 
şehir meydanında 
stand açıldı

İl Başkanı Özgür 
Okusal yaşlılara sa-
hip çıkılmasını istedi. 
Okusal, “’Yaşlılara 
Saygı Haftası’’ kap-
samında yaşlılarımı-
zın hatırlarını sorduk, 
hasbihal ettik, kahve 
ikram ettik. Sayın 
Genel Başkanımız Ali 
BABACAN’ın selam-
larını ilettik.” dedi.

Okusal şöyle ko-
nuştu: “Büyüklerimiz 
gerek yaşantımızda 
gerekse toplumsal 

yapımızda daima el 
üstünde tuttuğumuz 
ve baş tacı ettiğimiz, 
dünümüz ve bugü-
nümüz arasındaki 
en kıymetli köprüdür. 
Bizler de imkanları-
mız doğrultusunda 
yaşlı vatandaşlarımı-
zın yanında olma-
ya, onlarla birlik ve 
beraberlik içerisinde 
olup hayat tecrübele-
rinden faydalanmaya 
devam edeceğiz. 
Buradan bir kez daha 
tüm yaşlılarımızın 
haftasını kutluyor, 
hepsine sağlık, 
sıhhat ve huzurlu bir 
ömür diliyorum diye 
konuştu.” 

Haber: Osman 
Yılmaz



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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Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Daha öncede söylediğim 

gibi; 
Mart ayının neredeyse 

tamamı ‘özel gün’ kutlamala-
rıyla geçiyor... 

Ve bu nedenle de insan 
hangisine öncelik vereceğini 
şaşırıyor... 

Yani başka bir ifadeyle; 
21 Mart tarihinde üç ‘özel 

gün’ aynı tarihte kutlanıyor.. 
Bunlardan birisi de ‘Dünya 

Şiir Günü’ oluyor... 
Onun için gecikmeli olarak 

‘Dünya Şiir Günü’ kutlaması-
nı bugün sizlere gelişigüzel 
seçki yaptığım bazı şairleri-
mizden ‘tadımlık’ seçkiler ya-
parak bu özel günü kutlamak 
istiyorum.. 

Ve şairlerimizden yaptığım 
‘seçkileri’ de herhangi bir pro-
tokol sıralaması yapmadan 
veriyorum... 

Dünden-bugüne; 
Bakalım şairlerimiz yaşadı-

ğı döneme nasıl bakmış? 
Toplumsal düşüncelerini 

ve duygularını nasıl öne 

çıkarmış? 
YUNUS EMRE DİYOR 

Kİ; (Dini inancını çıkarı için 
kullananlara) 

Bir kez gönül yıktın ise, 
kıldığın namaz değil 

Yetmiş iki millet dahi, elin 
yüzün yumaz değil.

PİR SULTAN ABDAL; (Dö-
nekliği reddediyor)

Kadılar müftüler fetva 
yazarsa 

İşte kement işte boynum 
asarsa 

İşte hançer işte başım 
keserse 

Dönen dönsün ben dön-
mezem yolumdan. 

TEVFİK FİKRET; (Suyun 
başındakilere sesleniyor)

Efendiler, pek açsınız, bu 
çehrenizden bellidir; 

Yiyin, yiyemezseniz bugün 
yarın kalır mı kim bilir? 

Şu nimetler sofrası bakın, 
gelişinizle övünür

Bu hakkıdır gazanızın, 
evet, o hakta elde bir... 

Yiyin efendiler yiyin; bu iş 
açıcı sofra sizin 

Doyunca, tıksırınca, çatla-

yıncaya kadar yiyin! 
AŞIK VEYSEL; (Hoşgörü-

yü tanımlıyor)
Kim okurdu, kim yazardı? 
Bu düğümü kim çözerdi? 
Koyun kurt ile gezerdi 
Fikir başka başka olma-

sa... 
AHMET ARİF; (Unutulan 

Anadolu insani için yazıyor)
Beşikler vermişim Nuh’a 
Salıncaklar hamaklar, 
Havva anan dünkü çocuk 

sayılır 
Anadoluyum ben, 
Tanıyor musun? 
BEDRİ RAHMİ EYÜPOĞ-

LU; (Anadolu ozanının yüceli-
ğini anlatmak için)

Şairim, 
Zifiri karanlıkta gelse şiirin 

hası 
Ayak seslerinden tanırım 
Ne zaman bir köy türküsü 

duysam 
Şairliğimden utanırım.
ENVER GÖKÇE (Turan 

Emeksiz için yazıyor) 
Bir yürüyüş eylediler sa-

bahtan 
Ilgıt ılgıt kan gider loy loy! 
Dayan dizlerim dayan! 
Ağla gözlerim ağla! 
Namlu puşt olmuş, atayağı 

puşt. 
Yine düşman elindeydi 

vatan. 
NAZIM HİKMET; (Vatanını 

emperyalistlere satanlara) 
İnsan olan vatanını satar 

mı? 
Suyun içip ekmeğini yedi-

niz 
Dünyada vatandan aziz bir 

şey var mı? 

Beyler bu vatana nasıl 
kıydınız? 

CAN YÜCEL; (Deniz Gez-
miş için yazıyor) 

En uzun koşuysa elbet 
Türkiye’de devrim 
O, onun en güzel yüz met-

resini koştu 
En sekmez lüverin namlu-

sundan fırlayarak... 
En hızlısıydı hepimizin 
En önde göğüsledi ipi... 
Acıyorsam sana anam 

avradım olsun 
Aşk olsun sana çocuk aşk 

olsun.... 
CAN AKENGİN; (Yobaz-

lara) 
Sarığın değirmen gibi 
Yüzünse umacı tipi 
Papellere derin hocam! 
Güler, dersin; 
Ya habibi! 
AŞIK MAHSUNİ; (Soygun 

düzenini ve yoksulu anlatmak 
için) 

Yoksulun sırtından doyan 
doyana 

Bunu gören yürek nasıl 
dayana 

Yiğit muhtaç olmuş kuru 
soğana 

Bilmem söylesem mi söy-
lemesem mi? 

DADALOĞLU; (Saltanata 
başkaldırarak) 

Belimizde kılıcımız Kirmani 
Taşı deler mızrağımın 

temreni 
Hakkımızda devlet vermiş 

fermanı 
Ferman padişahınsa dağ-

lar bizimdir. 
RIFAT ILGAZ; (Duyar-

sız ve yorgun aydınlar için 
yazıyor) 

Yollar kesilmiş alanlar 
sarılmış 

Tel örgüler çevirmiş yöreni 
Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepen-

de 
Benden geçti mi demek 

istiyorsun 
Aç iki kolunu iki yana 
Korkuluk ol. 
AŞIK İHSANİ; (Baskılar-

dan yılmadığını anlatmak 
için) 

Yazacağım bu can tende 
Durana dek yazacağım 
Eşitsizlik zincirini 
Kırana dek yazacağım. 
-------------------------- 
Sayfam yeterli olmadığı 

için daha birçok değerli şair-
lerimizin ve ozanlarımızdan 
alıntılar yapamadım... 

Onu da sizler paylaşmak 
istiyorsanız; 

Yorumlar bölümünde payla-
şarak katkıda bulunabilirsiniz... 

Hoş kalın, 
Hoşça kalalım, 
Bununla birlikte; 
Şiir dünyasından fazla 

uzak kalmayalım...

ŞAİRLERDEN KISA SEÇKİLER YAPALIM 
VE DÜNYA ŞİİR GÜNÜNÜ KUTLAYALIM

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
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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

Halk arasında ki ismi 
‘‘İnce Hastalık’’ 
veya ‘‘Verem’’ tıbbi 

olarak Tüberküloz olarak anı-
lan hastalığa dikkat çekmek 
için her yıl 24 Mart ‘‘Dünya 
Tüberküloz Günü’’ olarak 
kutlanmaktadır. Tüberküloz 
Covid-19 tedavisi salgınına 
rağmen halen tüm dünya-
da ki en ölümcül bulaşıcı 
hastalıklardan birisidir. Dünya 
Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 

aramıza 10 milyon tüberküloz 
vakası katılmakta, 1,5 milyon 
kişi bu hastalıktan ölmekte-
dir. Halen dünya nüfusunun 
dörtte birinin tüberküloz basili 
ile enfekte olduğu düşünül-
mektedir. 

Tüberküloza Mycobacteri-
um tuberculosis basili neden 
olur. Bu basil hücre duvar 
yapısında %48 oranında yağ 
asiti barındıran, dış koşulla-
rına son derece dayanıklı bir 

basildir. Tüberküloz basili, 
hasta kişilerin öksürmesi ile 
damlacıklar halinde havaya 
saçılır ve uzun süre havada 
asılı kalabilir. Bu nedenle 
hasta kişi ile ne kadar çok 
aynı ortamda kalınır veya 
kişinin öksürmesi ile ne 
kadar çok sayıda damlacığa 
maruz kalınırsa o kadar çok 
hastalanma riski bulunur. 
Her yaş grubunu etkileyebilir, 
antibiyotik direnci nedeniyle 
tedavisi bir hayli uzun ve 
zordur. Hastaların tedaviye 
uyumsuzluğu veya uygun-
suz tedaviler gün geçtikçe 
tüberküloz basiline olan ilaç 
direncini artırmaktadır. 

Temelde bir akciğer 
hastalığı olarak bilinir ancak 
hastaların %20’sinde kemik, 
lenf nodu, böbrek, deri hatta 
merkezi sinir sistemi tutulumu 

da olur. Her türberküloz ba-
siline maruz kalan kişi hasta 
olmaz. Büyük kısmı savunma 
sistemi aracılığı ile hastalığı 
kontrol altında tutar, vakala-
rın %10’u aktif olarak hastalık 
geliştirir. Tüberküloza en sık 
beş yaş altı çocuklar, yaş-
lılar, kortizon gibi savunma 
sistemini etkileyen ilaçları 
kullanan veya HIV pozitif olan 
kişiler, altta yatan hastalığı 
bulunanlar ve organ nakli 
olanlar yakalanır. 

Tüberküloza yakalan-
mış bir kişi; genellikle ateş, 
öksürük, gece terlemesi, 
halsizlik, birden gelişen, hızlı 
kilo kaybı, iştahta azalma, 
balgamda kan görülmesi gibi 
şikayetlerle doktora başvurur. 
Şikayetler başlangıçta hafif 
olduğu için hastalar tarafın-
dan önemsenmeyebilir. Bu 

nedenle uzun süren öksü-
rük yakınması olan kişiler 
mutlaka tüberküloz açısından 
incelenmek üzere doktora 
başvurmalıdır. 

Tüberküloz tanısında ilk 
inceleme basilin mikroskobik 
olarak gösterilmesidir. Ancak 
bu yöntemin duyarlılığı düşük 
olduğu için, kültür, PZR (Poli-
meraz Zincir Reaksiyonu) ve 
akciğer radyolojisinin eklen-
mesi ile doğru tanı olasılığı 
artırılır. Çocuklar gibi balgam 
veremeyen kişilerde mide 
sıvısı incelenebilir. Bu kişiler-
de kek olarak kandan yapı-
lan IGRA (İnterferon Gama 
Releasing Antigen) testleri de 
tanıda yardımcı olur. Tüber-
küloz basili ile karşılaşmayı 
göstermek için PPD (Prufiye 
Protein Deriveleri) olarak 
isimlendirilen bir deri testi kul-

lanılır. Bu test Verem Savaş 
Dispanserlerinde ücretsiz 
olarak uygulanmaktadır. 
Özellikle tüberkülozlu kişilerle 
yakın temas etmişler bu testi 
yaptırmalı gerekirse koruyucu 
tedavi almalıdır.  

Tüberküloz tedavisinde 
antibiyotik kullanılmaktadır. 
Tedavi sırasında dört çeşit 
antibiyotik altı ay kullanı-
lır. Kimi zaman basilin bu 
antibiyotiklere de dirençli 
olabileceği akılda tutulmalıdır, 
böyle durumlarda ilaç deği-
şikliğine gidilir. Tedavi Verem 
Savaş Dispanserlerinden 
ücretsiz olarak sağlanabilir. 
Aşı akciğer tüberkülozundan 
korumaz ancak santral sinir 
sistemi tutulumu gibi ciddi 
sonuçların doğmasına engel 
olur. 

Sağlıklı Günler Dilerim.

Dünya Tüberküloz Günü

Doç. Dr. Emel Uzunoğlu
Mikrobiyoloji Uzmanı



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

526 Mart 
2022 Cumartesi www.giresungundem.com
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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

Görelespor’un 
Kazanmaktan 

Başka Çaresi Yok

Pazar günü sahasında 
oynayacakları Erdoğ-

duspor maçından üç puanla 
ayrılacaklarını söyleyen 
Görelespor teknik direktör 
Hakan Koçer” Puan kaybının 
telafisinin olmadığı haftalara 
girildiğini ”kaydetti.

Spor Toto Bölgesel Amatör 
Lig 2. Bölge 2. Grubunda zor 
günler geçiren Görelespor, 
ligin 16’nci haftasında Pazar 
günü sahasında oynaya-
cakları Erdoğduspor maçına 
mutlak galibiyet provasıyla 
hazırlandı.

Bu maçın önemini oyun-
cularına anlatan Görelespor 
Teknik Direktörü Hakan 
Koçer bütün hesaplarının 
galibiyet üzerine olduğunu 
belirtti.

Pazar günü oynanacak 
olan maçı Berkay Yavuz, Er-
doğan Sertan Akman ve Latife 
Kaya üçlüsü yönetecek.

Öte yandan temsilcimiz 
Görelespor elverişsiz hava 
koşulları nedeniyle oynana-
mayan Ünye 1957 spor ma-
çını 30 Mart 2022 Çarşamba 
günü oynayacak. 

NEFESLER TUTULDU
Şampiyonluğun iki favori 

takımı Eynesil Beledi-
yespor ile Ünye 1957 Spor, 
hafta sonu Eynesil’de karşı 
karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Lig 2. 
Bölge 2. Grubun 16. haftasın-
da lider Eynesil Belediyespor, 
sahasında takipçisi Ünye 
1957 Spor ile karşılaşacak.

Pazar Eynesil İçe 
Stadı’nda oynanacak 
maçı Yakup Bakır 
yönetecek. Bakır’ın 
yardımcılıklarını Ahmet-
can Akkoyun ve Aykut 
Yılmaz yapacak. Saat 
13.00’da başlayacak 

müsabakanın dördüncü hake-
mi ise Murat Demir.

İlk yarı Ünye’de oynanan 
mücadeleyi Giresun temsilcisi 
hükmen 3-0 kazanmıştı.

Puan tablosunda Eynesil 
Belediyespor 33 puanla 1’nci 
sırada yer alırken, Ünye 1957 
Spor 32 puanla 2’nci sırada 
bulunuyor.

TFF Başkanı, “Yabancı 
sayısının azalması saye-
sinde Türk oyuncuların 

önünün açılacağına inanıyoruz. 
Yeni Keremler, Rıdvanlar, Arda-
lar gelecek” dedi.

Futbolumuzun genel sorun-
larıyla ilgili görüşlerini anla-
tan Özdemir, şöyle konuştu: 

“Türkiye’nin en önemli konula-
rından biri kulüplerin mali ya-
pıları. Kulüplerin borç yükünü 
azaltmak için çalışmalar var 
ve biz de bunu destekliyoruz. 
Ama bizim başka bir konumuz 
daha var; takımlara bu yıl 
en fazla 8, gelecek sezon 7, 
sonraki sezon da 6 yabancı 

oynatma şartını getirdik. Bu 
şekilde Türk oyuncuların önü-
nün açıldığına inanıyoruz. Yeni 
Keremler, Rıdvanlar, Ardalar 
gelecek.”

TAHKiM KARARINA 
SAYGI DUYULMALI

Nihat Özdemir, MHK tara-

fından liste dışı bırakılan 13 
hakemin Tahkim Kurulu’na 
müracaat ettiler. Dosya şu 
itirazda bulunduğunu hatır-
latarak, “Tahkim Kurulumuz 
bizim Yargıtayımızdır. Herke-
sin Tahkim’in vereceği karara 
saygı duyması gerekir” diye 
konuştu.

‘TURK OYUNCULARIN
ONU ACILACAK’

Türkiye Futbol 
Federasyonu 
(TFF) Başkanı 
Nihat Özdemir, 
halen 8 olan 
yabancı sayısının 
kademeli olarak 
azaltılmasının 
Türk oyuncuların 
önünü 
açacağını 
söyledi

1. Amatör C Grubu’nda kümede 
kalma mücadelesi veren takım-

lardan Gürköyspor ve Sokakbaşıspor 
kalan iki haftada hayati ve telafisi 
olmayan maçlar oynayacak.

6’şar puanı bulunan iki ekibe 
kümede kalmak için kalan maçlarını 
kazanması yetmeyebilir. Zira 11 puanlı 

Samugüneyspor iki maçtan çıkartacağı 
3 puanla bu iki takımın birden küme 
düşmesine neden olacak.

Burada kilit takım Samugüneyspor. 
İki takımın da 5’er puan önünde olan 
Samugüneyspor’a Altunsuspor (D), 
C.Örnekspor (iç saha) bu iki maçta sa-
dece 3 puan ligde kalması için yetiyor.

iKi TAKIMIN KADERi
ONLARIN ELiNDE!



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 626 Mart 2022 Cumartesi

 

 

 

Giresunspor haftaya Cu-
martesi günü oynayacağı 
Sivaspor karşılaşmasının 

hazırlıklarını aralıksız bir şekilde 
sürdürüyor.

Teknik adam Hakan Keleş, artık 
son viraja girildiğini, kendilerine 
yetecek puanları toplayarak ligde 
kalacaklarını ifade etti.

Keleş, müsabakanın önemi-
nin herkes tarafından bilinmesini 

isterken, tribünlerin dolmasını 
beklediğini sözlerine ekledi.

ÜCRETSİZ !
GZT Giresunspor’un Spor Toto 

Süper Lig’in 31. haftasında sahasın-
daki Demir Grup Sivasspor maçını 

kadınlar ve 18 yaş altı tüm taraf-
tarlar ücretsiz izleyebilecek. 

Kulübün internet sitesinden 
yapılan açıklamada, 

2 Nisan Cumar-
tesi günü saat 

13.30’da Çota-
nak Spor Komp-
leksi’nde oyna-
nacak Sivasspor 
karşılaşmasının 
biletlerinin 
satışa çıktığı 
belirtildi.

7-18 yaş 
arası Passo-
lig kartı olan 
taraftarların 

ve yaş sınırı olmaksızın kadın taraf-
tarların karşılaşmayı ücretsiz olarak 
izleyebileceği aktarılan açıklamada, 
“7 yaş altı çocuklarımız için Passolig 
kart zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Ücretsiz bilet hakkından yararlana-
cak olan taraftarlarımız biletlerini 
Passolig gişelerinden temin edebilir-
ler.” ifadeleri kullanıldı.

4 TAKIM ARASINDAYIZ
Giresunspor 30 haftası geride 

kalan Süper Ligde en az gol sevinci 
yaşayan dördüncü takım konumunda.

Ligde sonuncu Malatyaspor 23, 
19. Sıradaki Çaykur Rizespor ise 29 
kez fileleri havalandırdı. Altay 31 kez 
gol sevinci yaşarken, bu takımı 32 
golle temsilcimiz Giresunspor takip 
etti. Ligin en fazla gol atan ekibi ise 
58 golle Trabzonspor oldu.

EMRE GERİ DÖNDÜ
Giresunspor’un bu sezon verim 

alamadığı oyunculardan Emre Taş-
demir, antrenmanlara başladı. Devre 
arasında kulüp bulması istenen ve sa-
katlığı nedeniyle Adanaspor’a transfe-
ri son anda gerçekleşmeyen sol beke 
‘Tamamen iyileşmeden antrenmanlara 
katılmayacaksın” denilmişti. EmreSi-
vasspor maçı hazırlıklarına başlayan 
Giresunspor’un antrenmanında yer 
alırken, teknik adam Hakan Keleş’e 
de antrenman öncesinde durumu 
hakkında bilgi verdi.

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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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

BU FIRSATI
KACIRMAYIN
Giresunspor Teknik adamı Hakan Keleş, Antalya maçının telafisini 

kendi evlerinde oynayacakları Sivasspor karşılaşmasında yapa-
caklarını belirtirken herkesi maça davet etti. Kadınlar ve 18 yaş 
altı tüm taraftarlar ücretsiz şekilde 90 dakikayı izleyebilecekler.

Giresun’u Erzurum’da 
Temsil Ettiler

Anadolu Yıldızlar Ligi 
Yüzme Yarışmaları 

grup müsabakaları 22-24 
Mart 2022 tarihinde Erzu-
rum’da yapıldı.

Bu yarışmalar için Gire-
sun İl Karmamız antrenörler 
Hasan Atıcı, Ceyhun Akpı-
nar ve Güliz Başustaoğlu 
yönetiminde 17 sporcu ile 
yarışmalarda mücadele etti.

Kafilemizde yer alan 
sporcular şöyle:

Erdem Yılmaz, Eren Yıl-
maz, Necmettin Başaran, 
Berke Şenel, Erva Ecrin 
Vural, Beren Çakırmelikoğ-
lu, Miraç Salih Dilli, Mu-
hammed Ali Çayır, Çağan 
Batu Akdemir, Mohammad 
Omran Majıdzada, Ecesu 
Özer, Kübra Ada Zere, 
Ecem Alya Gazioğlu, Çağıl 
Beren Akdemir, Ülkü Nur 
Tiriş, İrem Sunay Güngör, 
Oktay Delibalta.


