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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

ERGÜNSA 
Orman Ürünleri İnşaat Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0454 222 0 444 - 222 0 355 Fax: 0454 222 0 328 Gsm: 0533 693 58 45
Aksu Mah. Pazar Cad. No: 74 GİRESUN

- MDF LAM    - MASİF PANEL   - OSB PLEYMUT   - VARİO PARKE
- AKRİLİK       - MARİN KONTRAPLAK ÇEŞİTLERİ

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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HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK
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KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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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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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

ÖLECEKSEK BİRLİKTE 
ÖLELİM DEDİLER 

DOKUZ SAAT ARALIKLA 
YOLA GİRDİLER
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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
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(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
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UĞUR GEZİCİ
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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

11 Nisan Dünya 
Parkinson 

Hastalığı Günü

(Yazısı Sayfa 4’te)

Dr. Öğretim Üyesi 
Hüsniye Aylin 
HAKYEMEZ

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol
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Yavuz KOÇAK
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YAKUP ÇUKUR
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 Her adamdan 
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olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

754 bin 
Suriyeli bebek…

(Yazısı Sayfa 2’de)

Cengiz SAYDERE

ALUCRA’DA OGRENCiLERE
DiS SAGLIGI EGiTiMi

Alucra İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Merkezi tarafından düzenlenen programda 
ilkokul öğrencilere diş temizliği yapıldı, diş macunu ve fırçası dağıtıldı

Alucra Toplum 
Sağlığı Merkezin-

ce Şevket Canikli İmam 
Hatip Ortaokulu öğren-
cilerine yönelik diş ve 
sağlığı temizliği hakkında 
eğitim verildi, sonrasında 
öğrencilere diş fırçası 
dağıtımı yapıldı.   n 2’DE

Öğrencilerden 
Lojman Projesi

n 3’TE

COZUM BiRiMi CALISMALARINI
HIZ KESMEDEN SURDURUYOR
Giresun Belediyesi Çözüm Birimi şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor

Gezmiş, “Enflasyonu dü-
şürecek unsur; faizin değil, 

doların düşmesidir”

Gezmiş’ten 
dolar uyarısı

n 2’DE

UNiVERSiTELi GENCLER
iFTAR SOFRASINDA BULUSTU
Giresun İl Müftülüğü ve 

Türkiye Diyanet Vakfı 
Giresun Şubesi, iftarda üniver-
site öğrencilerini ağırladı.        

Giresun İl Müftülüğü ile 

Türkiye Diyanet Vakfı Giresun 
Şubesince üniversite öğren-
cilerine yönelik iftar programı 
düzenlendi.

n SAYFA 2’DE

n 3’TE

Keşap sahili 
güzelleşiyor
Keşap sahili ban-

dında yapımına 
başlanılan ışıklan-
dırma çalışmaları ile 
Keşap yeni çehreye 
kavuşturuluyor.

n 3’TE

Giresun ve Ordu Hızlı Tren 
için de mi kenetleniyor?

Hızlı tren projesinin rafa kalkması 
Giresun’dan sonra Ordu’da da 

moralleri bozdu. 2 il bu konuda da ortak ha-
reket etmeyi tartışıyor. CHP Ordu Milletve-
kili Mustafa Adıgüzel, Giresun ile Ordu’nun 
mağdur edildiğini öne sürdü.

 Adıgüzel, Ordu -Giresun Hızlı Tren 
projesinin bay pas edilmesini sert sözlerle 

eleştirdi. Havaalanı konusunda kader bir-
liği yaparak tarihi bir hizmete kavuşan 2 

il, hızlı tren konusunda da aynı vizyo-
nu ortaya koymak istiyor.   n 4’TE

UZUNALİOĞLU: 
BENİ ARAYAN 
SORAN OLMADI

Kayyum Başkanlığı için adı 
geçen Baro eski Başkanı Avukat 
Gültekin Uzunalioğlu, şu ana kadar 
kimsenin kendisini aramadığını 
ifade ederek, “Beni telefonlarla 
tebrik eden partililer var ama beni 
Genel Merkezden veya partimizden 
arayan kimse olmadı. Bir görev 
verilirse tabi ki partimiz için görev 
yaparız ama henüz benimle temasa 
geçilmedi” dedi.

BİLGE: GÖREVİMİN 

BAŞINDAYIM
Dün telefonla görüşlerini aldığı-

mız Fikri Bilge ise görevinin başında 
olduğunu söyledi. Genel Merkezin 
Giresun Dosyasını MKY’ya alma-
dığını kendisinin de doğrulattığı-
nı ifade eden Bilge, “Görevimin 
başındayım. CHP köklü bir partidir. 
MKY karar alana kadar görevimizi 
sürdürmemiz istendi. Şu an görevi-
mizin başındayız.” Dedi.

SEÇİME KADAR 
KALIYOR MU?

Öte yandan CHP’nin seçim ön-
cesi 81 ilde il kongrelerini ertelediği 
ve bu yüzden Giresun’da da Bilge 

başkanlığında seçimlere gidilmesi-
nin ağırlık kazandığı öne sürülüyor. 
İsminin verilmesini istemeyen bir yö-
netici, “Kurultay ve kongre talepleri 
her yerde var. 632 delege de kurul-
tay istedi ama seçim öncesi o riske 
girilmedi. Çok büyük bir sürpriz ol-
mazsa, Bilge başkan yedek isimleri 
alıp yoluna devam eder veya Konu 
MKY’ya hiç getirilmeyip seçimlere 
kadar Bilge devam eder. Zaten 16 
ilçenin 11’i Bilge’ye destek verdi. 
Genel Merkez, Bilge’nin arkasında 
11 ilçe teşkilatının olduğunu biliyor. 
Bu yüzden MKY’ya konu haftalardır 
getirilmiyor.” diye konuştu. 

Haber: Mustafa Cici

CHP’de Kayyum Başkanlığı için adı geçen Uzunalioğlu, kimsenin kendisiyle temasa geçmediğini söyledi. Giresun Dosyası, 
bu hafta da MKYK gündemine alınmadı. Bilge ise görevinin başında olduğunu vurguladı. Partiye yakın kaynaklar ise 

Kılıçdaroğlu’nun seçimlere kadar kongre ve kurultay istemediğini, Bilge’nin seçimlere kadar görevde kaldığını iddia ediyor.

UZUNALiOGLU: BENi ARAYAN SORAN YOK
CHP’de 14 kişinin il yönetiminden istifasıyla başlayan kriz sürerken, CHP’nin MKY Toplantısına Giresun dosyasının 

dahil edilmediği ve İl Başkanı Fikri Bilge’nin seçimlere kadar görevde kalması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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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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Sağlık Bakanı açıkladı. Su-
riyelilerin ülkemize girişinden 
bugüne kadar, 97 milyon kez 
doktora gidip poliklinik hizmeti 
almış, 3 milyonun üzerinde 
Suriyeli hastanede yatarak 
tedavi edilmiş, 2.6 milyon 
Suriyeliye ameliyat gerçekleş-
tirilmiş. 

Ve bu arada en önemlisi de, 
754 bin Suriyeli bebek Türki-
ye’de dünyaya gelmiş.

Tabi bu veriler sadece Sa-
yın Sağlık Bakanımız Fahrettin 
Koca  tarafından açıklanan 
veriler. 

Bunun yanında göç idaresi 
başkanlığının 24 Şubat 2022 
tarihi itibarıyla açıkladığı veri-
lere göre;

Türkiye’de kayıt altına 
alınmış geçici koruma sta-
tüsündeki Suriyeli sayısı, bir 
önceki aya göre 10 bin 583 

kişi artarak toplam 3 milyon 
746 bin 674 kişiye ulaşmış.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 
il il yayınladığı tabloya göre 
ise, en çok Suriyelinin yaşadı-
ğı üç ilimiz     537.558 kişi ile 
İstanbul birinci, 461.483 kişi 
ile Gaziantep ikinci, 433.608 
kişi ile Hatay  üçüncü sırada 
yer alıyormuş. Hani biriyle 
karşılaşınca hep sorarız ya, 
Nerelisin? Diye. Bundan sonra 
karşılaştığımız her 10 kişiden 
biri Suriyeliyim diyecek. Bilgi-
niz olsun.

En az Suriyelinin bulunduğu 
illerimiz ise  Artvin  67, Bayburt  
54, Tunceli de ise 52 Suriyeli 
varmış. Bu arada Suriyelilerin 
olmadığı bir ilimiz de bulunmu-
yormuş. 

31 Aralık 2021 tarihine 
göre TÜİK tarafından Türki-
ye’nin nüfusunun 84 milyon 

680 bin 273 olduğu açıklan-
mış. Geçici koruma altına 
alınan kayıtlı Suriyelilerin 
Türk nüfusuna oranı ise ülke 
genelinde %4,24. Tabi bu 
oranın her gün arttığını unut-
mamakta fayda var.

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, 31 Aralık 2021 tarihi 
itibarıyla toplam 193 bin 293 
Suriyeli’nin Türk Vatandaşı ol-
duğunu açıkladı. 4 Şubat 2022 
tarihinde ise İçişleri Bakanlığı 
Sözcüsü İsmail Çataklı tarafın-
dan yapılan açıklamada, ülke-
sine dönen Suriyeli sayısının 
484 bin 400 olduğu açıklandı. 
Yani bunca sürede Türkiye de 
754 Suriyeli bebek doğarken, 
484 bin Suriyeli Suriye’ye geri 
dönmüş. 

Ülkemizde Suriyelilerin 
haricinde de, 31 Aralık 2021 
tarihinde TÜİK tarafından ge-
çerli bir adres beyanında bu-
lunan ikamet ya da ikamet izni 
yerine geçen kimlik belgesine 
sahip kişilerle, çalışma iznine 
sahip olan yabancı sayısının 
toplamının 1 milyon 792 bin 36 
olduğu açıklanmış.

Resmi rakamlara göre 84 
Milyon nüfuslu ülkemizde 
yaklaşık 5 milyon 550 bin 
yabancı var.

Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından Haziran 2021’de yapı-
lan açıklamada, 2021-2022 
Eğitim-Öğretim döneminde 
üniversitelerde okuyan Suriyeli 
öğrenci sayısının 48 bin 192 
olduğu belirtilmiş.

Yine Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından 8 Haziran 2021 
tarihinde yapılan açıklamada 
anaokullarında 35 bin 707, 
ilkokullarda 442 bin 817, 
ortaokullarda 348 bin 638 ve 
liselerde de 110 bin 976 Suri-
yeli öğrencinin eğitim gördü-
ğünü açıklamış. Toplamda 771 
bin 428 Suriyeli çocuk Türkiye 
de eğitim hayatına devam 
etmekteymiş. Milli Eğitim 
Bakanlığı, Eğitim çağında olup 
okula gitmeyen Suriyeli çocuk 
sayısını ise 432 bin 956 olarak 
açıklamış.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 31 Mart 2019 
tarihinde, yani üç yıl önce 
yaptığı açıklamaya göre ise, 
Türkiye’de çalışma izni verilen 
Suriyeli sayısını 31 bin 185 
kişi olarak açıklamış.

Ticaret Bakanlığı tarafından 
26 Şubat 2019 tarihi itibarıyla 
yani yine üç yıl önce yapılan 
açıklamaya göre ise, en az 
bir ortağı Suriye uyruklu olan 

şirket sayısının 15 bin 159 ol-
duğu açıklanmış. Muhtemelen 
geçen üç yıl içerisinde en az 
üç kat artmıştır.

Tabi bu rakamlar resmi 
rakamlar. 

Resmi olmayan rakamlar 
hakkında pek çok verinin or-
talıkta dolandığını da hepimiz 
biliyoruz. 

Suriyeliler Türkiye ikamet 
ediyor. Her ne kadar, Dün-
ya Sağlık Örgütü ve Avrupa 
Birliğinden destek geldiği 
ifade edilse de önemli olanın 
sadece para olmadığını tüm 
dünyada biliyor. Türk milleti 
olarak bizde biliyoruz. 

Suriye’li göçmenlerin ülke-
mizde neden, niçin, nasıl ve 
ne amaçla bulunduğu yada 
birileri tarafından bulundurul-
duğu konusu oldukça derin 
analiz edilmesi gereken bir 
konu. Teknik ve stratejik boyut-
ları açısından çok yönlü bir 
inceleme konusu.

Suriyelilerin ülkemiz için 
en olumsuz yönü, ülkemizin 
demografik yapısına verdiği 
zarardır. Demografik yapılar 
ülkeler için hayati önem taşır. 
Toplumun sosyal, kültürel, 
maddi ve manevi bütün ku-
rumları bu yapı üzerinden kur-

gulanır ve yürütülür. Ülkesel 
kaynakların kullanımı, ülkedeki 
siyasal ve toplumsal olayların 
yön almasında demografik 
yapılar belirleyicidir. Toplumun 
refahı, eğitimi, kültürü, ilerle-
mesi, gelişmesi demografik 
yapıyla doğrudan alakalıdır. 
Devletin ekonomik, askeri ve 
siyasi gücü, caydırıcılığı da bu 
yapının etkisi altındadır. 

Bu nedenle gelişmiş 
ülkelerin tamamı demografik 
yapının ülke için işlevini dü-
zenlemek, buna göre tedbirler 
almak, hedeflemeler yapmak 
için çabalarlar. Dış göçler de 
ülkelerin demografik yapısını 
bozan en önemli sebepler-
den biridir. Avrupa birliğinin 
Suriyeliler için “biz para 
verelim Avrupa’ya gönderme-
yin”  telkinlerinin altında yatan 
gerekçe de ülkelerini koruma 
çabalarıdır. Göçler,  yeni ma-
liyetler, ek külfetler ve maddi 
manevi bedeller getirir.

Savaş dönemlerinde insani 
olarak elbette özellikle kadın 
ve çocuklar korunabilir. Ancak 
ülkelerinde savaş bittiyse, 
bayramlarda ve sair zaman-
larda ülkelerine gidip gelebili-
yorlarsa, bu işin boyutu farklı 
değerlendirilmelidir.

754 bin Suriyeli bebek…

Alucra TSM görevlileri ta-
rafından verilen eğitim-

de, Ağız ve diş sağlığı nedir?, 
dişler nasıl çürür? ağız ve diş 
sağlığımızı nasıl korumalıyız, 
nelere dikkat etmeliyiz?, sağ-

lıklı dişler için neler yapmalı? 
gibi başlıklar altında öğrenci-
lerimiz bilgilendirilerek oldukça 
verimli bir eğitim gerçekleşti-
rildi.

 Kadir Bekiroğlu

ALUCRA’DA OGRENCiLERE
DiS SAGLIGI EGiTiMi

Alucra İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Merkezi tara-
fından düzenlenen programda ilkokul öğrencilere diş 

temizliği yapıldı, diş macunu ve fırçası dağıtıldı

Giresun Sanayici ve İş İn-
sanları Derneği (GİSİAD) 

Yönetim Kurulu Başkanı Aykut 
Gezmiş, enflasyonu düşürecek 
unsurun faiz değil, dolar olduğu-
nu bildirdi. 

Gezmiş, faiz düşürme ısrarının 
enflasyonu yüzde 18’den 70’lere 
çıkarttığına dikkat çekerek, 

“Faiz düştükçe dolar artmış, 
dolar artınca maliyetler yüksel-
miş, müteakiben de enflasyon 
kontrolden çıkmıştır. Çünkü 
ithalata (dışa) bağımlı bir eko-
nomimiz var. Başta petrol ve 
doğalgaz olmak üzere birçok 

hammaddede dışa bağımlı oldu-
ğumuz için doların yükselmesi 
demek, maliyetlerin yükselme-
si demek oluyor. Enflasyonu 
indirmek için faizi indirdiğimizde, 
dışa bağımlılığı önceden azalt-
mış olmamız gerekirdi. Dışa 
bağımlılığı azaltmadan dolar 
yükselince, fiyatlar yükseldi ve 
enflasyon bir anda kontrolden 
çıktı. Hem de bütün bu yaşadığı-
mız kabus; faizi sadece 19’dan 
14’e düşürmek için yaşandı. Bu 
faiz düşürme ısrarı, enflasyonu 
18’den 70’lere çıkarmış, hızla 
da üç haneli rakamlara doğ-
ru ilerletmektedir. Bakanımız 
“enflasyon, aralık ayından sonra 
düşecek” açıklaması yapıyor 
ama aralık ayına kadar nasıl 
dayanılacak?” diye sordu.

“DOLARI DÜŞÜRMENİN 
YOLU FAİZLERİ 
ARTIRMAKTIR”

Düşük faizin Türkiye ekonomi-
sine hiçbir fayda sağlamadığını 
ve sağlamayacağının altını çizen 
GİSİAD Başkanı Gezmiş şunları 
kaydetti;

“Dışa bağımlılık bu kadar 
yüksekken maliyetleri ve enf-
lasyonu düşürecek unsur; faizin 
değil, doların düşmesidir. Şu an 
doları düşürmenin yolu ise faizleri 
artırmaktır. Enflasyon covid’den 
daha kötü bir salgındır. Polisiye 
tedbirlerle düşürülemez. Ancak 
rasyonel ekonomik önlemler, 
öngörülebilirlik ve güven orta-
mının sağlanması ile düşer.  Şu 
an gösterge faizi % 14’tür ama 

maalesef piyasada böyle bir faiz 
uygulanmamaktadır. % 14’ten 
kredi alabilen kimse yoktur. Kamu 
bankaları kredi kullandırma-
makta, özel bankalarda da kredi 
faizleri % 35 seviyelerindedir. 
Yani faizin ısrarla ve inatla düşük 
tutulmasının Türk ekonomisine 
hiçbir faydası olmamaktadır. 
Doları dizginlemek için icat 
edilen kur korumalı mevduat 
hesaplarıyla şu an zaten dolaylı 
olarak ek faiz verilmektedir ve bu 
uygulamanın hazineye ne kadar 
ek yük getireceği de öngörülebilir 
değildir. Dolaylı olarak verilen 
faizlerin yerine direk olarak faizle-
rin artırılması daha öngörülebilir 
bir yol olacaktır. Zira ekonomide 
güven sağlamanın ana şartı 
öngörülebilir olmaktır.”

Gezmiş, “Enflasyonu dü-
şürecek unsur; faizin değil, 
doların düşmesidir”

GEZMiS’TEN DOLAR UYARISI

İftar programına katılan 
gençlere hitap eden 
Giresun İl Müftüsü Rama-

zan Topcan, “Müftülük olarak 
vatandaşlarımızı kucaklayacak 
şekilde farklı kesimlere yönelik 
düzenlediğimiz iftar program-
ları çerçevesinde bir aradayız. 
Teşriflerinizden dolayı siz değerli 
kardeşlerime şahsım ve kuru-
mum adına teşekkür ederim. 
Malumunuz iki yıldır pandemi 

nedeniyle birbirimizden uzak kal-
dık. Uzun bir aradan sonra böyle 
bir sofrada buluşma imkanı bul-
duk. Bizi sizlerle buluşturan Rab-
bimize hamdolsun. Ramazan ayı 
rahmettir, berekettir, huzurdur, 
paylaşmaktır, güzelliktir. Rama-
zan kendimizle buluştuğumuz, 
değerlerimizle buluştuğumuz bir 
aydır. Gençlik ise heyecandır, 
sevdadır, aşktır. Gençlik umuttur, 
gelecektir.” dedi.

Dünyanın birçok yerinde sa-
vaşlar ve iç çatışmalardan dolayı 
acılar yaşandığını dile getiren İl 
Müftüsü Topcan, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Üzülerek ifade ede-
yim ki bu Ramazan’da dünyanın 
birçok yerinde ne yazık ki savaş 
ve gözyaşı var. Ülkemizin olduğu 

kadar dünyamızın huzura, hoş-
görüye, sevgiye ve merhamete 
ihtiyacı var. 

Olup bitenlere rağmen umut-
larınızı tüketmeyin, heyecanınızı 
yitirmeyin. Ülkemizin geleceği 
için bu çok önemli. Unutmayın 
milletimiz sizlerle güçlüdür.  

İl Müftülüğü Gençlik Koordi-
natörlüğümüz tarafından siz de-
ğerli gençlerimize yönelik etkinlik 
ve manevi danışmanlık hizmet-
lerimiz hız kesmeden devam 
edecektir. Bizlerden ayrılmayın, 
takibimizde olun.”

İftar programına İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, İl Müftülüğü 
gençlik koordinatörleri ve Gire-
sun Üniversitesinde eğitim gören 
öğrenciler katıldı.

UNiVERSiTELi GENCLER
iFTAR SOFRASINDA BULUSTU
İl Müftülüğü Gençlik Ko-
ordinatörlüğü koordinas-
yonunda gerçekleştirilen 
program Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başladı.

(BASK Giresun Şube Başkanı)



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

313 Nisan 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

13 nisan basin ilan

Mahkememizin 2021/121 esas numaralı 
dosyada verilen 04/04/2022 tarihli ara karar 
gereğince;
 Mahkememizce 07/03/2022 tarihinde 
verilen ara karar gereğince  kesin mühlet 
süresinin davacılar 29638662282 TC.Kimlik 
nolu ONUR TARANOĞLU ile 29737658940 
TC.Kimlik nolu ŞENEL TARANOĞLU yönünden 
07/05/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere 6 AY SÜREYLE KONKORDATO KESİN 
MÜHLETİNİN UZATILMASINA,
 Mahkememizce verilen geçici mühlet 
kararının İİK.nın 288.maddesi gereğince, İİK.
nın 294 maddesine göre alacaklılar bakımından, 
İİİK.nın 295.maddesine göre rehinli alacaklılar 
bakımından, İİK.nın 296.maddesi gereğince 
sözleşmeler bakımından, İİK.nın 297.  
maddesi gereğince borçlu bakımından iş 
bu ilanın tebliğinden itibaren alacaklıların  
ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içerisinde 
dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin 
uzatılmasını gerektiren bir hal bulunmadığını 
delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu  
çerçevede mahkemeden konkordato talebinin 
reddini isteyebilecekleri hususu ilan olunur.

T.C. BULANCAK 2.ASLİYE 
HUKUK MAHKEMESİNDEN

(ASLİYE TİCARET 
MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01595643)

13 nisan basin ilan1

ESAS NO : 2021/785 Esas
KARAR NO : 2022/173
Davacı HALİME DEMİRCİ tarafından 
mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların 
Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davanın KABULÜ ile Kahramanmaraş ili, 
Andırın ilçesi, Kabaağaç Köyü, Cilt No:37, Hane 
No:5, BSN: 71’de nüfusa kayıtlı, Ali ve Nimet 
kızı, 14.02.1974 Andırın doğumlu, 44944701104 
T.C.kimlik numaralı, “Halime Demirci”nin adının 
TMK.nun 27.maddesi uyarınca  “Nida” olarak 
değiştirilerek nüfusa tesciline karar verilmiştir. 
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

GİRESUN 2. ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01595656)

Alucra Hacı Osman Erilli 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Mezun ve Mensupları Derne-

ğinin yeni seçilen Başkanı Nazım 
Baykara herkesi desteğe çağırdı

Baykara şöyle konuştu, “Alucra 
İmam Hatip Lisesi 1970 ve 80 li 
yıllarda Alucra’nın olduğu kadar 
Çamoluk, Şiran ve Şebinkarahisarlı 
öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü 
bir kurumdur. Hacı Osman Erilli 
büyüğümüzün büyük gayretleriyle 
yapılan bu okul yörenin en önemli 
eğitim merkeziydi. 2020 başlarında-
ki Elazığ depremi sonrası mevcut 
okul binamız hasar aldı, yine 
okulumuz mensuplarından eski 
TMSF Başkanımız Muhiddin Gülal 
beye Cumhurbaşkanımız sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 
okulumuz yıkılıp yeniden yapılması 
talimatı verilmişti.

2022-2023 eğitim yılında hizme-
te açılması planan yeni okulumuz 
yöremizde özel kolejleri aratmaya-
cak teknoliji ve imkanlarla hizmete 
girecek. 

Bizde Alucra Hacı Osman Erilli 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun 
ve Mensupları Derneği olarak oku-

lumuzu tercih edip ilçemize gelen 
öğretmenlerin hemen tayin alıp 
gitmemesi, kısa süreli ilçede kal-
mamaları, onların yaşam şartlarını 
kolaylaştırmak, kaliteli öğretmenle-
rimizle eğitim kalitemizin daha da 
artırılması ve yine eskide olduğu 
gibi ilçe dışından öğrencilerin oku-
lumuzu tercih edebileceği örnek bir 
kurum haline getirmek için gayretle 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Toplantımız amacı Alucra’da 20 
daireden oluşacak bir öğretmen-
ler lojmanı yapmak. Okulumuzun 
hemen yanında derneğimize ait 
arsaya bu projemizi bu yıl itibariyle 
hayata geçirmek istiyoruz. Yeni 
yapılan okulumuzla birlikte yeni 

öğretmen lojmanımızı da hizmete 
açarak her konuda yöremizde ter-
cih edilen bir okul olmak istiyoruz. 
Rabbimizin yardımları siz mezun 
ve mensuplarımızın destekleriyle 
lojman projemizin çalışmasını baş-
latıyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan eski TMSF 
Başkanımız Muhiddin Gülal; “Sayın 
Cumhurbaşkanımız beni arayıp bu 
okul senin okulunmuş, en güzel 
şekilde yakışanı yap” talimatıyla 
ilçemize anahtar teslimi bir eği-
tim yuvası teslim ediyor olacağız. 
Lojman konusu daha önce iletilmiş 
olsa onu da projeye dahil ederdik 
ama sağlık olsun. Bu okulun mezun 
ve mensupları, ilçemizin hayırse-

verleri böylesine müstesna bir ku-
rum için gerekeni yapacaktır” dedi.

Okul mezunlarından Yavuz Fener-
ci’nin yaptığı moderatörlük eşliğinde 
katılımcılardan da söz alıp fikir beyan 
edenler genel manada ilçeye hayırlı 
olması yönünde dilek ve temennide 
bulunurken her konuda destek ola-
caklarını da ayrıca belirttiler.

Okulun yapımından bugüne 
kadar emeği geçmiş başta Hacı 
Osman Erilli olmak üzere ebediyete 
intikal etmiş, öğretmenler, öğren-
ciler ve tüm Alucra İmam Hatipliler 
camiası adına okunan hatimlerin 
yapılan hatim duasıyla program 
sonra erdi. 

Kadir Bekiroğlu

Alucra İmam Hatip Derneği’nden Okul Öğretmenlerine Lojman Projesi

OGRENCILERDEN
LOJMAN PROJESI
Alucra Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği ilçede görev 
yapan okul öğretmenlerine destek olmak amacıyla 20 dairelik konut projesini hayata geçiriyor.

COZUM BiRiMi CALISMALARINI
HIZ KESMEDEN SURDURUYOR
Giresun Belediyesi Çözüm Birimi şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor
Bu kapsamda ekipler 

tarafından; Şeyh Kera-
mettin Mahallesi Suat Akgün 
Sokak, Nizamiye Mahallesi 
Yüzbaşısuyu Caddesi, Gedik-
kaya Mahallesi Kaya Ekmekçi 

Sokak, Güre Mahallesi Prof. 
Ahmet Taner Kışlalı Caddesi 
ve Nizamiye Mahallesi Av. 
Bilal Demir Sokak’ta kaldırım 
tamiratı, Gedikkaya Mahallesi 
Romancı Güzide Sokak’ta 

merdiven yapımı, Gazi Cad-
desi’nde otomatik bariyer dü-
zenlemesi, Kavaklar Mahallesi 
Mumcu Sokak, Hacı Hüseyin 
Mahallesi Şehit Süleyman 
Selçuk Sokak, Gemilerçekeği 

Mahallesi Yeşil So-
kak’ta parke tamiratı, 
Teyyaredüzü Mahallesi 
Şehit Tuğgeneral Bahti-
yar Aydın Caddesi’nde 
ise orta refüj tamiratı 
gerçekleştiriliyor.

Çözüm Birimi tarafın-
dan yapılan açıklama-
da: “Vatandaşlarımızın 
taleplerini dinliyor, 
çözüme kavuşturuyo-
ruz. Giresun’umuza 
hizmetlerin en güzelini 
sunmak için çalışma-
larımızı aralıksız bir 
biçimde sürdüreceğiz” 
denildi.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür 
‘’ Keşap’ımızın sahilini modern tarza 

uygun yeniden ışıklandırıyoruz. Sahilimizde 
ömrü biten ışıklar yerine yeniden hat döşe-
yerek  sahil ışıklandırması alt yapı çalışma-
ları yapıldı. Modern tarzda ledli ve dekoratif 
olarak sahilimizi ışıklandırıyoruz.  Açılışını 
en kısa zamanda gerçekleştireceğiz.’’ dedi.

Keşap Sahili 
Güzelleşiyor
‘’HEP HİZMET DAİMA KEŞAP İÇİN HİZMET’’

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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Cengiz 
SAYDERE

Sağlık Bakanı açıkladı. Su-
riyelilerin ülkemize girişinden 
bugüne kadar, 97 milyon kez 
doktora gidip poliklinik hizmeti 
almış, 3 milyonun üzerinde 
Suriyeli hastanede yatarak 
tedavi edilmiş, 2.6 milyon 
Suriyeliye ameliyat gerçekleş-
tirilmiş. 

Ve bu arada en önemlisi de, 
754 bin Suriyeli bebek Türki-
ye’de dünyaya gelmiş.

Tabi bu veriler sadece Sa-
yın Sağlık Bakanımız Fahrettin 
Koca  tarafından açıklanan 
veriler. 

Bunun yanında göç idaresi 
başkanlığının 24 Şubat 2022 
tarihi itibarıyla açıkladığı veri-
lere göre;

Türkiye’de kayıt altına 
alınmış geçici koruma sta-
tüsündeki Suriyeli sayısı, bir 
önceki aya göre 10 bin 583 

kişi artarak toplam 3 milyon 
746 bin 674 kişiye ulaşmış.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 
il il yayınladığı tabloya göre 
ise, en çok Suriyelinin yaşadı-
ğı üç ilimiz     537.558 kişi ile 
İstanbul birinci, 461.483 kişi 
ile Gaziantep ikinci, 433.608 
kişi ile Hatay  üçüncü sırada 
yer alıyormuş. Hani biriyle 
karşılaşınca hep sorarız ya, 
Nerelisin? Diye. Bundan sonra 
karşılaştığımız her 10 kişiden 
biri Suriyeliyim diyecek. Bilgi-
niz olsun.

En az Suriyelinin bulunduğu 
illerimiz ise  Artvin  67, Bayburt  
54, Tunceli de ise 52 Suriyeli 
varmış. Bu arada Suriyelilerin 
olmadığı bir ilimiz de bulunmu-
yormuş. 

31 Aralık 2021 tarihine 
göre TÜİK tarafından Türki-
ye’nin nüfusunun 84 milyon 

680 bin 273 olduğu açıklan-
mış. Geçici koruma altına 
alınan kayıtlı Suriyelilerin 
Türk nüfusuna oranı ise ülke 
genelinde %4,24. Tabi bu 
oranın her gün arttığını unut-
mamakta fayda var.

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, 31 Aralık 2021 tarihi 
itibarıyla toplam 193 bin 293 
Suriyeli’nin Türk Vatandaşı ol-
duğunu açıkladı. 4 Şubat 2022 
tarihinde ise İçişleri Bakanlığı 
Sözcüsü İsmail Çataklı tarafın-
dan yapılan açıklamada, ülke-
sine dönen Suriyeli sayısının 
484 bin 400 olduğu açıklandı. 
Yani bunca sürede Türkiye de 
754 Suriyeli bebek doğarken, 
484 bin Suriyeli Suriye’ye geri 
dönmüş. 

Ülkemizde Suriyelilerin 
haricinde de, 31 Aralık 2021 
tarihinde TÜİK tarafından ge-
çerli bir adres beyanında bu-
lunan ikamet ya da ikamet izni 
yerine geçen kimlik belgesine 
sahip kişilerle, çalışma iznine 
sahip olan yabancı sayısının 
toplamının 1 milyon 792 bin 36 
olduğu açıklanmış.

Resmi rakamlara göre 84 
Milyon nüfuslu ülkemizde 
yaklaşık 5 milyon 550 bin 
yabancı var.

Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından Haziran 2021’de yapı-
lan açıklamada, 2021-2022 
Eğitim-Öğretim döneminde 
üniversitelerde okuyan Suriyeli 
öğrenci sayısının 48 bin 192 
olduğu belirtilmiş.

Yine Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından 8 Haziran 2021 
tarihinde yapılan açıklamada 
anaokullarında 35 bin 707, 
ilkokullarda 442 bin 817, 
ortaokullarda 348 bin 638 ve 
liselerde de 110 bin 976 Suri-
yeli öğrencinin eğitim gördü-
ğünü açıklamış. Toplamda 771 
bin 428 Suriyeli çocuk Türkiye 
de eğitim hayatına devam 
etmekteymiş. Milli Eğitim 
Bakanlığı, Eğitim çağında olup 
okula gitmeyen Suriyeli çocuk 
sayısını ise 432 bin 956 olarak 
açıklamış.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 31 Mart 2019 
tarihinde, yani üç yıl önce 
yaptığı açıklamaya göre ise, 
Türkiye’de çalışma izni verilen 
Suriyeli sayısını 31 bin 185 
kişi olarak açıklamış.

Ticaret Bakanlığı tarafından 
26 Şubat 2019 tarihi itibarıyla 
yani yine üç yıl önce yapılan 
açıklamaya göre ise, en az 
bir ortağı Suriye uyruklu olan 

şirket sayısının 15 bin 159 ol-
duğu açıklanmış. Muhtemelen 
geçen üç yıl içerisinde en az 
üç kat artmıştır.

Tabi bu rakamlar resmi 
rakamlar. 

Resmi olmayan rakamlar 
hakkında pek çok verinin or-
talıkta dolandığını da hepimiz 
biliyoruz. 

Suriyeliler Türkiye ikamet 
ediyor. Her ne kadar, Dün-
ya Sağlık Örgütü ve Avrupa 
Birliğinden destek geldiği 
ifade edilse de önemli olanın 
sadece para olmadığını tüm 
dünyada biliyor. Türk milleti 
olarak bizde biliyoruz. 

Suriye’li göçmenlerin ülke-
mizde neden, niçin, nasıl ve 
ne amaçla bulunduğu yada 
birileri tarafından bulundurul-
duğu konusu oldukça derin 
analiz edilmesi gereken bir 
konu. Teknik ve stratejik boyut-
ları açısından çok yönlü bir 
inceleme konusu.

Suriyelilerin ülkemiz için 
en olumsuz yönü, ülkemizin 
demografik yapısına verdiği 
zarardır. Demografik yapılar 
ülkeler için hayati önem taşır. 
Toplumun sosyal, kültürel, 
maddi ve manevi bütün ku-
rumları bu yapı üzerinden kur-

gulanır ve yürütülür. Ülkesel 
kaynakların kullanımı, ülkedeki 
siyasal ve toplumsal olayların 
yön almasında demografik 
yapılar belirleyicidir. Toplumun 
refahı, eğitimi, kültürü, ilerle-
mesi, gelişmesi demografik 
yapıyla doğrudan alakalıdır. 
Devletin ekonomik, askeri ve 
siyasi gücü, caydırıcılığı da bu 
yapının etkisi altındadır. 

Bu nedenle gelişmiş 
ülkelerin tamamı demografik 
yapının ülke için işlevini dü-
zenlemek, buna göre tedbirler 
almak, hedeflemeler yapmak 
için çabalarlar. Dış göçler de 
ülkelerin demografik yapısını 
bozan en önemli sebepler-
den biridir. Avrupa birliğinin 
Suriyeliler için “biz para 
verelim Avrupa’ya gönderme-
yin”  telkinlerinin altında yatan 
gerekçe de ülkelerini koruma 
çabalarıdır. Göçler,  yeni ma-
liyetler, ek külfetler ve maddi 
manevi bedeller getirir.

Savaş dönemlerinde insani 
olarak elbette özellikle kadın 
ve çocuklar korunabilir. Ancak 
ülkelerinde savaş bittiyse, 
bayramlarda ve sair zaman-
larda ülkelerine gidip gelebili-
yorlarsa, bu işin boyutu farklı 
değerlendirilmelidir.

754 bin Suriyeli bebek…

Alucra TSM görevlileri ta-
rafından verilen eğitim-

de, Ağız ve diş sağlığı nedir?, 
dişler nasıl çürür? ağız ve diş 
sağlığımızı nasıl korumalıyız, 
nelere dikkat etmeliyiz?, sağ-

lıklı dişler için neler yapmalı? 
gibi başlıklar altında öğrenci-
lerimiz bilgilendirilerek oldukça 
verimli bir eğitim gerçekleşti-
rildi.

 Kadir Bekiroğlu

ALUCRA’DA OGRENCiLERE
DiS SAGLIGI EGiTiMi

Alucra İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Merkezi tara-
fından düzenlenen programda ilkokul öğrencilere diş 

temizliği yapıldı, diş macunu ve fırçası dağıtıldı

Giresun Sanayici ve İş İn-
sanları Derneği (GİSİAD) 

Yönetim Kurulu Başkanı Aykut 
Gezmiş, enflasyonu düşürecek 
unsurun faiz değil, dolar olduğu-
nu bildirdi. 

Gezmiş, faiz düşürme ısrarının 
enflasyonu yüzde 18’den 70’lere 
çıkarttığına dikkat çekerek, 

“Faiz düştükçe dolar artmış, 
dolar artınca maliyetler yüksel-
miş, müteakiben de enflasyon 
kontrolden çıkmıştır. Çünkü 
ithalata (dışa) bağımlı bir eko-
nomimiz var. Başta petrol ve 
doğalgaz olmak üzere birçok 

hammaddede dışa bağımlı oldu-
ğumuz için doların yükselmesi 
demek, maliyetlerin yükselme-
si demek oluyor. Enflasyonu 
indirmek için faizi indirdiğimizde, 
dışa bağımlılığı önceden azalt-
mış olmamız gerekirdi. Dışa 
bağımlılığı azaltmadan dolar 
yükselince, fiyatlar yükseldi ve 
enflasyon bir anda kontrolden 
çıktı. Hem de bütün bu yaşadığı-
mız kabus; faizi sadece 19’dan 
14’e düşürmek için yaşandı. Bu 
faiz düşürme ısrarı, enflasyonu 
18’den 70’lere çıkarmış, hızla 
da üç haneli rakamlara doğ-
ru ilerletmektedir. Bakanımız 
“enflasyon, aralık ayından sonra 
düşecek” açıklaması yapıyor 
ama aralık ayına kadar nasıl 
dayanılacak?” diye sordu.

“DOLARI DÜŞÜRMENİN 
YOLU FAİZLERİ 
ARTIRMAKTIR”

Düşük faizin Türkiye ekonomi-
sine hiçbir fayda sağlamadığını 
ve sağlamayacağının altını çizen 
GİSİAD Başkanı Gezmiş şunları 
kaydetti;

“Dışa bağımlılık bu kadar 
yüksekken maliyetleri ve enf-
lasyonu düşürecek unsur; faizin 
değil, doların düşmesidir. Şu an 
doları düşürmenin yolu ise faizleri 
artırmaktır. Enflasyon covid’den 
daha kötü bir salgındır. Polisiye 
tedbirlerle düşürülemez. Ancak 
rasyonel ekonomik önlemler, 
öngörülebilirlik ve güven orta-
mının sağlanması ile düşer.  Şu 
an gösterge faizi % 14’tür ama 

maalesef piyasada böyle bir faiz 
uygulanmamaktadır. % 14’ten 
kredi alabilen kimse yoktur. Kamu 
bankaları kredi kullandırma-
makta, özel bankalarda da kredi 
faizleri % 35 seviyelerindedir. 
Yani faizin ısrarla ve inatla düşük 
tutulmasının Türk ekonomisine 
hiçbir faydası olmamaktadır. 
Doları dizginlemek için icat 
edilen kur korumalı mevduat 
hesaplarıyla şu an zaten dolaylı 
olarak ek faiz verilmektedir ve bu 
uygulamanın hazineye ne kadar 
ek yük getireceği de öngörülebilir 
değildir. Dolaylı olarak verilen 
faizlerin yerine direk olarak faizle-
rin artırılması daha öngörülebilir 
bir yol olacaktır. Zira ekonomide 
güven sağlamanın ana şartı 
öngörülebilir olmaktır.”

Gezmiş, “Enflasyonu dü-
şürecek unsur; faizin değil, 
doların düşmesidir”

GEZMiS’TEN DOLAR UYARISI

İftar programına katılan 
gençlere hitap eden 
Giresun İl Müftüsü Rama-

zan Topcan, “Müftülük olarak 
vatandaşlarımızı kucaklayacak 
şekilde farklı kesimlere yönelik 
düzenlediğimiz iftar program-
ları çerçevesinde bir aradayız. 
Teşriflerinizden dolayı siz değerli 
kardeşlerime şahsım ve kuru-
mum adına teşekkür ederim. 
Malumunuz iki yıldır pandemi 

nedeniyle birbirimizden uzak kal-
dık. Uzun bir aradan sonra böyle 
bir sofrada buluşma imkanı bul-
duk. Bizi sizlerle buluşturan Rab-
bimize hamdolsun. Ramazan ayı 
rahmettir, berekettir, huzurdur, 
paylaşmaktır, güzelliktir. Rama-
zan kendimizle buluştuğumuz, 
değerlerimizle buluştuğumuz bir 
aydır. Gençlik ise heyecandır, 
sevdadır, aşktır. Gençlik umuttur, 
gelecektir.” dedi.

Dünyanın birçok yerinde sa-
vaşlar ve iç çatışmalardan dolayı 
acılar yaşandığını dile getiren İl 
Müftüsü Topcan, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Üzülerek ifade ede-
yim ki bu Ramazan’da dünyanın 
birçok yerinde ne yazık ki savaş 
ve gözyaşı var. Ülkemizin olduğu 

kadar dünyamızın huzura, hoş-
görüye, sevgiye ve merhamete 
ihtiyacı var. 

Olup bitenlere rağmen umut-
larınızı tüketmeyin, heyecanınızı 
yitirmeyin. Ülkemizin geleceği 
için bu çok önemli. Unutmayın 
milletimiz sizlerle güçlüdür.  

İl Müftülüğü Gençlik Koordi-
natörlüğümüz tarafından siz de-
ğerli gençlerimize yönelik etkinlik 
ve manevi danışmanlık hizmet-
lerimiz hız kesmeden devam 
edecektir. Bizlerden ayrılmayın, 
takibimizde olun.”

İftar programına İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, İl Müftülüğü 
gençlik koordinatörleri ve Gire-
sun Üniversitesinde eğitim gören 
öğrenciler katıldı.

UNiVERSiTELi GENCLER
iFTAR SOFRASINDA BULUSTU
İl Müftülüğü Gençlik Ko-
ordinatörlüğü koordinas-
yonunda gerçekleştirilen 
program Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başladı.

(BASK Giresun Şube Başkanı)



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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Her ölüm gençtir... 
Her ayrılık hüzün getirir... 
Kimi temenniler vardır; 
Gönül almak için söylenir...
Kimi temennilerde yürekten 

söylenir; 
“Tanrım alacaksan benim 

canımı, 
Sevdiğim eşimle birlikte al” 

diye dua edilir... 
İşte bugün böylesi bir gerçek 

yaşandı... 
Sabah saatlerinde sevgili ko-

casını kaybeden Kebire teyze... 
Aradan dokuz saat geçince 

de, sanki kocası İzzet Kocate-
pe’ye yolda yetişmek istercesine 
o da yola çıktı... 

Peki kimdi bu sözünü ettiği-
miz; 

Kebire teyzeyle, İzzet Kocate-
pe denilen kişiler,

kimin yakınıydı ve kimin ne-
siydi? diye soranlar olacaktır...

Dokuz saat arayla yaşamını 
yitiren bu eşlerin kim olduğunu 
sizlere tanıtmaya geçmeden 
önce izniniz olursa, bu araya 

kısa bir bilgi notu düşmek istiyo-
rum.. 

O da şu; 
Eskinin arkadaşlıkları pamuk 

ipliğine bağlı olmuyordu... 
Arkadaşlığın uzun sürebilmesi 

için senet-sepet gibi sözleşme-
ler yapılıp ‘damga pulu’ filan da 
yapıştırılmıyordu! 

Kısacası günümüzde olduğu 
gibi ‘kontur bitince’ arkadaşlıkta 
bitmiyordu... 

Yani bir başka ifadeyle; 
Geçmişte kim-kimle arka-

daşlık kurarsa, onların anne ve 
babaları da çocuğunun arka-
daşlarını kendi çocukları kadar 
seviyordu... 

Bizler hala bu arkadaşlık 
duygularını koruduğumuz için az 
sonra doğumu ve yaşamı başka 
ile ait olup, ancak arkadaşımızın 
eşinin anne ve babası bizleri 
kendi çocukları gibi sevdiği ve 
önemsediği için bizlerde onlara 
saygımızı ifade etmek için, bu-
gün ardı-ardına yaşamını yitiren 
bu iki güzel insanın yakınlarının 

acısını paylaşmak için bu sohbet 
yazısıyla uğurlamak istiyorum bu 
iki değerli insanı.. 

Önce, bu sabah saatlerinde 
yaşamını yitiren İzzet Kocate-
pe’yi kısaca tanıtmak istiyorum... 

Adı; İzzet KOCATEPE 
1927-Karabük doğumlu... 
Ve de Karabüklü.. 
Karabük Demir Çelik Fabrika-

sının temeli atıldığında; 
İzzet Kocatepe amca, henüz 

daha 10 yaşındaydı... 
Yani, dönemin başbakanı 

İsmet İnönü’nün temel atma töre-
nini çok yakından gördü... 

Fabrikanın yapılıp üretime 
geçmesi (ikince dünya savaşının 
araya girmesiyle) biraz uzun 
sürdü... 

Bu arada İzzet Kocatepe 
amca askerliğini yapıp geriye 
döndü... 

Ve fabrikaya ilk giren işçiler 
arasındaydı... 

Fakat o zor günlerde bile 
fabrikalara ve işyerlerine vasıfsız 
ve sıfır niteliksiz işçiler alınmadı-
ğı için; 

İşe girecek işçileri kısa bir sü-
reliğine de olsa demircilik eğitim 
almak için kurslara tabi tuttular... 

Ve ondan sonra fabrikalara 
soktular.. 

Karabük Demirçelik Fabrikası-
nın genç ve babayiğit delikanlısı 
İzzet Kocatepe, tıpkı Hasan 
Hüseyin Korkmazgil’in dizelerin-
de belirttiği gibi; 

“Bu demiri Divriği dağlarından
Ben söktüm ulan ben söktüm 

Bu namluyu Div-
riği demirinden 

Ben döktüm 
ulan ben döktüm” 
dercesine; 

Kendini işine 
verdi... 

Aradan çok za-
man geçmedi; 

Karabük’ün güzel 
kızlarından Kebire 
kıza aşık oldu... 

Ve birbirine aşık 
olan bu iki genç, işi daha fazla 
uzatmadan ömür boyu birlikte 
sürdürmek istedikleri yaşamın 
akdini nikah masasına oturup ve 
nikah, düğün töreniyle onayladı-
lar ve birlikte uzun bir yolculuğa 
çıktılar... 

İzzet Kocatepe, Karabük De-
mir Çelik Fabrikasında çok uzun 
süre çalıştı... 

Çocuklarının eğitimini tamam-
ladıktan sonra da; 

1975 yılında emekliye ayrıl-
dı... 

Ve doğduğu şehir olan Kara-
bük’te yaşamaya başladı... 

İzzet Kocatepe’nin emekliye 
ayrıldığı yıllarda; 

Kızı Muhterem KOCATE-
PE’de Giresun Öğretmen Oku-
lundan mezun olup öğretmen 
oldu... 

Giresun Öğretmen Okulundan 
mezun olan Muhterem Kocate-
pe; 

Bizim çocukluk ve gençlik 
arkadaşlarımızdan Engin Türker 
ile tanıştılar... 

Ve kısa bir süre 
sonrada bu arka-
daşlık evlilik yolcu-
luğuna taşındı... 

Konuyu toparla-
yarak özetleyecek 
olursak; 

Sevgili arkada-
şımız Engin Tür-
ker’in, kayınpederi 
ve kayınvalidesi, 
bizleri de en az 
damadı ve kızları 

kadar seviyordu... 
Ne zaman kendilerini ziyarete 

gitsek, bizleri görünce adeta 
kendi çocuklarıyla kavuşmuş gibi 
seviniyorlardı... 

Bundan beş-atlı yıl öncesine 
kadar; 

Karabük’te kendi evlerinde 
yaşamlarını sürdüren İzzet Koca-
tepe ile sevgili eşi Kebire teyze, 
yaşları ilerleyip yardıma muhtaç 
duruma gelince, kızı (emekli öğ-
retmen) Muhterem ile damadının 
yanında kalıyorlardı... 

Her ikisi de iyice yaşlanmıştı... 
Her ikisinin de yaşlılığa özgü 

hastalıkları ve rahatsızlıkları 
vardı... 

Bundan (yaklaşık) iki hafta 
önce; 

Kebire teyzenin hastalıkları 
had safhaya varınca, önce onu 
‘Yoğun Bakım Ünitesine’ yatır-
dılar... 

Ardından birkaç gün sonra 
sevgili eşi İzzet Kocatepe’nin 
rahatsızlığı ileri boyutlara ta-
şınınca, onu da ‘yoğun bakım’ 

ünitesinde kontrol altına aldılar...
Ve bugün 09. Nisan 2022 

yılının sabahında; 
İzzet Kocatepe, sevgili eşi 

ondan önce ‘yoğun bakıma’ alın-
masına rağmen, hayata gözlerini 
yumdu... 

İzzet Kocatepe’nin cenaze 
töreni hazırlıkları yapılırken; 

Akşama doğru, Kebire Koca-
tepe’nin de bu dünyaya ‘elveda’ 
haberi geldi... 

Arada sadece dokuz saatlik 
bir fark vardı... 

Yürekten yapılan temenniler 
gerçekleşir derlerdi de inanmaz-
dık... 

Hatta kimi zaman gırgıra bile 
alırdık! 

Her neyse... 
Sözünü ettiğimiz aşıklar veya 

birbirini çok seven sevgililerin 
son veda törenleri; 

Yarın (10 Nisan 2022) tarihi 
(Pazar) günü Karacaahmet Hacı 
Şakir-i Camiinde öğlen namazı 
kılındıktan sonra İstanbul-Ümra-
niye Ihlamur Kuyu Aile Mezarlı-
ğında toprağa verilecektir... 

Cenazeye koşullar gereği 
katılamayacağımızdan; 

Başta, sevgili meslektaşımız 
(Emekli Öğretmen) Muhterem 
Kocatepe Türker’e ve kardeşle-
rinin, akrabalarının ve sevenle-
rinin...

Sevgili arkadaşımız; 
HABAŞ Endüstrileri AŞ. Genel 

Müdürü Engin Türker’in acılarını 
paylaşıyor, sabır ve metanet 
diliyoruz...

ÖLECEKSEK BİRLİKTE ÖLELİM DEDİLER 
DOKUZ SAAT ARALIKLA YOLA GİRDİLER

11 Nisan Dünya Par-
kinson Günü’ne dikkat 
çekmek ve farkındalık 

yaratmak amacıyla Giresun 
Üniversitesi Nöroloji kliniği 
olarak hastalıkta erken teşhis 
ve doğru tedavinin önemi-
ne değinmeyi, halkımıza bu 
hastalıkla ilgili bilgilendirmeyi 
hedeflemekteyiz.

Parkinson Hastalığı ilk kez 
1817 yılında James Parkin-
son isimli bir İngiliz doktor 
tarafından ‘titrek felç ‘ olarak 
tanımlanmıştır. Parkinson 
hastalığı yavaş ilerleyici, beyin 
hücrelerinde kayıp ile sey-
reden bir beyin hastalığıdır. 
Alzheimer hastalığından sonra 
en sık görülen nörodejeneratif 
(sinir hücre harabiyeti sonu-
cunda gelişen)  hastalıktır. 
Erkeklerde görülme sıklığı 
daha fazladır. Toplumda Par-
kinson hastalığının görülme 
sıklığı 55 yaş üzerinde %1, 80 
li yaşlarda %3-4 civarındadır. 
Hastalığın genel klinik özellik-
leri hareketlerde yavaşlama, 
yavaş ufak adımlarla yürüme, 
titreme ve vücut pozisyonunda 
dengesizliktir. Hastaların yüz 
mimikleri donuklaşır, yazıları 

küçülür, yürürken kollarını 
sallamadıkları fark edilir, ciltte 
terleme ve tükrük salgısın-
da artış olur. Kabızlık, koku 
duyusu kaybı veya azalması, 
uyku bozuklukları, pozisyon 
değişikliği ile kan basıncının 
düşmesi, halsizlik, yorgunluk, 
depresyon, anksiyete gibi 
belirtiler ortaya çıkabilir. Par-
kinson hastalığının tipik olarak 
orta ve ileri yaşın hastalığı 
olduğu bilinse de, hastalığın 
genç yaşlarda da başlaya-
bileceği akılda tutulmalıdır. 
Genellikle genç yaş grubunda-
ki Parkinson hastalığı kalıtsal-
dır ve akraba evlilikleri genç 
hastaların artmasına neden 
olabilmektedir. 

Türkiye’de 150 bin ci-
varında Parkinson hastası 
bulunmaktadır. Artan yaşlı 
nüfusa bağlı olarak; önümüz-
deki yıllarda Parkinson has-
talığında bir artış olabileceği 
beklenmektedir. Başka bir 
deyişle önümüzdeki yıllarda 
Parkinson hastalığı ile daha 
çok karşılaşmak durumunda 
kalacağız. 

Parkinson hastası kişilerin 
sadece yarısı hastalığının bi-

lincindeler ve hekime ulaşabi-
liyorlar. Diğer yarısı hastalığın 
belirtilerini tanımadıkları için 
hareket kısıtlılığını yaşlılık, 
aşırı kilo, eklem sorunları gibi 
nedenlere bağlıyorlar. Dola-
yısıyla tedavisiz kalıyorlar ve 
günlük yaşamda başkalarına 
bağımlı hale geliyorlar. Bu 
yüzden de hastalık hakkında 
farkındalığın arttırılması büyük 
önem taşımaktadır.

Parkinson hastalığının 
tedavisi günümüzde ağırlıklı 
olarak ağızdan alınan ilaçlarla 
yapılmaktadır. Uygun özellik-
leri taşıyan bir grup hastada 
farklı yöntemlerle uygulanan 
ilaçlar ve cerrahi tedaviler de 
uygulanabilmektedir. Hastalığı 
tamamen iyileştirici, kesin bir 
tedavi henüz bulunmamak-
la birlikte, kullanılan ilaçlar 
ve cerrahi yöntemlerle 
belirtileri büyük ölçüde dü-
zeltmek ve birçok hastanın 
yaşamını daha kaliteli bir 
şekilde sürdürmesini sağla-
yabilmekteyiz. 

Hastaların yaşam kalite-
sini yükseltmek sadece ilaç 
ve cerrahi tedavi gibi yön-
temlerle mümkün değildir. 
Hasta ve hasta yakınlarının 
bu hastalık sürecine katkı-
ları çok önemlidir. Hareket, 
denge, konuşma, bes-
lenme ve dayanışma gibi 
konularda hasta ve hasta 
yakınlarının çözümün par-
çası olması gerekmektedir. 

Parkinson 
hastalarına öneriler

Temelde bir hareket 
bozukluğu olan Parkin-
son hastalığında hareket 

etmenin ve egzersiz yap-
manın tedavinin vazge-
çilmez bir parçası olduğu 
unutulmamalıdır. Hareket 
ve egzersiz gerekliliği tüm 
sağlıklı bireylerde olduğu gibi 
bu hastalarda da tanı kon-
duğundan itibaren geçerlidir. 
Düzenli egzersiz, tüm vücudu 
çalıştıran tempolu yürüme, 
yüzme, aerobik gibi sporlar 
genel anlamda tercih edilir. 
Ancak hastalık ilerledikçe ve 
özellikle denge bozukluğu, 
yürürken kilitlenme, gövdede 
öne doğru eğilme, düşme-
ler gibi ilaca kısmen veya 
yetersiz cevap veren daha 
karmaşık hareket problemleri 
tabloya eklendikçe programlı 
ve daha profesyonel destek 

gerektiren egzersizler ilaç 
kadar önem kazanır. Düzenli 
egzersiz yapan hastaların 
yapmayanlara kıyasla denge 
ve hareketliliklerinde ilerleme-
ler kaydedildiği saptanmış-
tır. Egzersiz sadece yürüyüş, 
denge, duruşu düzeltmekle 
kalmaz, Parkinson hastalı-
ğının depresyon, durgunluk, 
yorgunluk ve kabızlık gibi 
diğer belirtilerini de olumlu 
etkiler. Ayrıca hareketsizliğin 
davet edeceği kalp damar 
hastalıkları ve kemik erimesi-
ne karşı da koruyucu olduğu 
unutulmamalıdır.

Dikkate edilmesi gereken 
bir diğer nokta ise, ilaç teda-
visini aksatmamak ve ilaçları 
aniden kesmemek gerekir. 

İlaçlar başka bir sağlık sorunu 
nedeniyle  bir süre kullanıla-
mayacaksa nöroloji doktoru-
nun önereceği takvime göre 
azaltılıp kesilmelidir.

Parkinson hastalığı yaşam 
boyu kişiye eşlik edeceğinden 
ona teslim olmamak, onu yö-
netmek gerekir. Tedaviye uyan 
ve yaşam biçimini uyarlayabi-
len hastalar ve hasta yakınları 
ile hastalığın neden olabile-
ceği zorluklar ancak birlikte 
aşılabilecektir. 

 Giresun Üniversitesi nöro-
loji kliniği hekimleri olarak “Her 
zaman daha fazlasını yapmak 
mümkündür” bilinci ile hastala-
rımızla Parkinson hastalığına 
karşı birlikte yürümeyi hedef-
liyoruz. 

11 Nisan Dünya Parkinson 
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Dr. Öğretim Üyesi Hüsniye 
Aylin HAKYEMEZ

Yetkililere seslenen Millet-
vekili Adıgüzel, “Ulaştırma 

Bakanı Ulaştırma 2053 Vizyonu 
adı altında yeni yapılacak hızlı 
tren hatlarını açıkladı. Sam-
sun-Sarp demiryolu yok. Ordu ve 
Giresun yok. Peki, ne var. Erzin-
can’dan Trabzon’a, Erzurum’dan 
Rize’ye var. Ya Arkadaş 
Erzincan’dan Erzurum’dan 
Karadeniz’e taş mı taşıyacak-
sınız kuş mu taşıyacaksınız. 
Bölgede bütün nüfus sahil 
bölgesinde. Trabzonlunun 
Ordu’da Giresun’da 
akrabası var. Ordulu-
nun, Giresunlunun, 
Samsunlunun yine 
Trabzon’da Rize’de 

akrabası var. Yani insanlar eğer 
Trabzon’a Rize’ye gidecekse za-
ten Giresun’dan Ordu’dan Sam-
sun’dan Termeden Fatsa’dan 
Ünye’den gidecek. Yani bunu 
da mı anlamıyorsunuz. Sizde 
hiç akıl yok mu?. Bu Karadeniz 
sahilinde tek bir yol var. Başka 

ulaşım imkânı yok. 
Bunu Hızlı Tren hattı 
ile çeşitlendirmeniz 
lazım. Bugün yarın 
kurvaziyer limanları 
olacak. Bu hızlı tren 

hattı ile bağlantı 
kurmanız lazım. 
Yani sadece 

Erzurum’un eski 
Başbakanı var, 

öteki tarafın bilmem nesi var. 
Gelip siyaset aklı ile bu işleri 
yapmayın .Sonra pişman olursu-
nuz. Ordu ve Giresun size daha 
ne yapacak. kardeşim yıllardır 
size oy veriyor. Yani Ordu ve 
Giresun insani bu ülkenin üvey 
evlatları mi? O yüzden bunu 
tekrar gözden geçirin. Bir de 
2053 vizyonu demişsiniz, Zaten 
2023’ü göremeyeceğiniz için 
aslında bunları da boşa konu-
şuyoruz. Biz geleceğiz. Bu planı 
revize edeceğiz. Samsun’dan 
Ordu-Giresun üzerinden Trabzon 
Rize Sarpa kadar uzanan hızlı 
tren hattını biz gerçekleştirece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

Haber: Hakan Çelebi

Giresun ve Ordu Hızlı Tren 
için de mi kenetleniyor?



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

513 Nisan 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

33.HAFTA
BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA
KARAGÜMRÜK (D)
35.HAFTA
ADANA D. (İ)

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

Giresunspor’un kalan maçları

Çotanakların 
rakibi 

Beşiktaş’ta 
hedef ilk 4

Alanyaspor kar-
şısında alınan 

4-1’lik galibiyetle puanını 
50 yapan ve 4. sıradaki 
Başakşehir ile arasında 
3 puanlık fark bulunan 
Beşiktaş’ta hedef seri 
galibiyetler.

Hafta sonunda Gire-
sunspor deplasmanına 
gidecek olan siyah-beyaz-
lılar, kazanarak çıkışını 
sürdürmek istiyor.Spor 
Toto Süper Lig’in 32. haf-
tasında Alanyaspor’u sa-
hasında 4-1 mağlup eden 
Beşiktaş’ta hedef seri gali-
biyetler. Valerien Ismael 
yönetiminde ilk iç saha 
maçından farklı galibiyetle 
ayrılarak puanını 50’ye 
yükselten siyah-beyazlılar, 
Avrupa kupalarında boy 
göstermek için kalan maç-
lardan maksimum puanla 
ayrılmak istiyor. Ligde 4. 
sıradaki Başakşehir ile 
arasında 3 puanlık fark 
bulunan siyah-beyazlılar, 
oynayacağı müsabakalar-
da seri yakalayarak rakip-
lerinin puan kaybetmesini 
bekleyecek.

ZORLU MAÇLAR 
İÇ SAHADA

Ligin kalan 6 haf-
tasında Giresunspor, 

Kasımpaşa, Kayserispor, 
Fenerbahçe, Göztepe 
ve Konyaspor ile karşı 
karşıya gelecek olan si-
yah-beyazlılar, taraftarının 
önünde Kasımpaşa, Fe-
nerbahçe ve Konyaspor’u 
ağırlayacak. Deplasman-
da küme düşme hattının 
10 puan üzerindeki 
Giresunspor ve 12 puan 
yukarısındaki Kayseris-
por ile karşılaşacak olan 
Beşiktaş, 27 puanla 19. 
sırada yer alan ve zor 
günler geçiren Göztepe 
ile de 37. haftada son 
deplasman mücadelesine 
çıkacak. Ligde ikinci sıra-
da bulunan Fenerbahçe 
ile 9, 3. Konyaspor ile de 
8 puan fark olan Beşiktaş, 
bu iki rakibiyle de tarafta-
rının önünde karşı karşıya 
gelecek. Kalan haftalarda 
hata yapmak istemeyen 
ve seri galibiyetler hedef-
leyen Valerien Ismael’in 
ekibi, rakiplerinin de puan 
kaybetmesini bekleyecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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

32. HAFTANIN SONUÇLARI

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 32 ..... 21 .... 9 ..... 2 ...... 59 .....27 ....32 .....72
2.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 32 ..... 17 .... 8 ..... 7 ...... 56 .....35 ....21 .....59
3.İ. H. KONYASPOR ............ 32 ..... 17 .... 7 ..... 8 ...... 52 .....35 ....17 .....58
4.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 32 ..... 16 .... 5 ..... 11 ....45 .....31 ....14 .....53
5.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 32 ..... 14 .... 10 ... 8 ...... 49 .....33 ....16 .....52
6.A. ALANYASPOR ............. 32 ..... 15 .... 7 ..... 10 .... 58 .....52 ....6 .......52
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 32 ..... 13 .... 11 ... 8 ...... 49 .....41 ....8 .......50
8.ATAKAŞ HATAYSPOR ..... 32 ..... 14 .... 6 ..... 12 .... 49 .....50 ....-1 ......48
9.F. TAV ANTALYASPOR .... 32 ..... 13 .... 8 ..... 11 ....40 .....38 ....2 .......47
10.V. F. KARAGÜMRÜK ..... 32 ..... 13 .... 7 ..... 12 .... 39 .....47 ....-8 ......46
11.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 32 ..... 11 .... 8 ..... 13 .... 49 .....47 ....2 .......41
12.D. GRUP SİVASSPOR ..... 32 ..... 10 .... 11 ... 11 ....42 .....42 ....0 .......41
13.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 32 ..... 11 .... 8 ..... 13 .... 41 .....44 ....-3 ......41
14.GALATASARAY A.Ş. ..... 32 ..... 11 .... 8 ..... 13 .... 42 .....47 ....-5 ......41
15.Y. KAYSERİSPOR ........... 32 ..... 11 .... 8 ..... 13 .... 45 .....53 ....-8 ......41
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 32 ..... 11 .... 6 ..... 15 .... 35 .....39 ....-4 ......39
17.ALTAY .............................. 32 ..... 8 ...... 5 ..... 19 .... 33 .....48 ....-15 ....29
18.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 32 ..... 8 ...... 5 ..... 19 .... 32 .....58 ....-26 ....29
19.GÖZTEPE A.Ş. ................. 32 ..... 7 ...... 6 ..... 19 .... 37 .....55 ....-18 ....27
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 32 ..... 5 ...... 5 ..... 22 .... 23 .....53 ....-30 ....20

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. ................... 2 - 1 ..... İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
GAZİANTEP F. K. A.Ş. ......................... 0 - 0 ............................TRABZONSPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. ...................................... 1 - 2 .................. YUKATEL KAYSERİSPOR
V. FATİH KARAGÜMRÜK .................. 3 - 2 .................................. KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. ..................................... 4 - 1 ....................AYTEMİZ ALANYASPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş................... 3 - 1 .................................................... ALTAY
Ö. K. YENİ MALATYASPOR .............. 0 - 1 .............................GZT GİRESUNSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. ............................. 2 - 0 ............................GALATASARAY A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR ................. 0 - 2 ...............MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ......... 4 - 1 ......................... ATAKAŞ HATAYSPOR

TFF 1. Lig’de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada 
tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig’e 

yükselen sarı-siyahlı ekip, önceki yıllarda yakaladığı 
başarılı grafiğin bu sezon çok uzağında kaldı.

Malatya ekibi, Süper Lig’deki ilk yılı olan 2017-
2018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı. En 
iyi performansını 2018-2019’da sergileyen Malatya 
ekibi, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 
47 puan topladığı sezonu 5’inci sırada tamamlaya-
rak, Avrupa kupalarına katılım bileti almayı başardı.
Yeni Malatyaspor, 2018-2019 sezonu UEFA Avrupa 
Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Sırbistan temsilcisi 
Partizan’a karşı ilk maçta 3-1 kaybedip, ikinci maçı 
1-0 kazanmasına karşın elenmekten kurtulamadı.
Pandemi döneminde küme düşmekten kurtuldu 

Malatya ekibinde 2019-2020 sezonu 
kötü geçti. Sarı-siyahlılar, söz konusu 
dönemde 34 maçta sadece 32 puan 
toplayıp, sezonu küme düşme hattı 
içinde 16. sırada bitirdi.Türkiye Futbol 
Federasyonunun (TFF) yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küme 
düşmeyi kaldırmasıyla Yeni Malatyas-
por, tekrar Süper Lig’de mücadele etme 
şansı buldu.2020-2021 sezonunda da 
istediği performansı sergileyemeyen Yeni 
Malatyaspor, 45 puanla 15’inci sırada yer 
alarak kümede kalmayı başardı.Bu sezon 
beklentilerin çok altında kaldıSüper Lig’de 
beşinci sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, 
bu dönem aldığı sonuçlarla taraftarlarını 
üzdü.Sezona büyük umutlarla başlayan, 
kadrosunun neredeyse tamamını yeni-
leyen Malatya ekibi, istediği performansı 
sahaya yansıtamadı.İlk yarıyı 15 puanla 
tamamlayan Malatya ekibi, ikinci yarı-
da da kötü gidişatı durduramadı. Son 
maçında konuk ettiği GZT Giresunspor’a 
1-0 yenilen Yeni Malatyaspor’un, bitime 6 
hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

5 sezonda 10 hoca
Malatya ekibi, beş sezon geçirdiği Sü-

per Lig’de 10 teknik adamla çalıştı.Süper 
Lig’deki ilk yılına Ertuğrul Sağlam ile baş-
layan sarı-siyahlılar, ardından Erol Bulut 
ile söz konusu sezonu kapattı. 2018-2019 
sezonunda da Erol Bulut ile yola devam 
eden Malatya ekibi, 2019-2020 sezonu-
nun ilk yarısında teknik direktör Sergen 
Yalçın idaresinde müsabakalara çıktı.Ser-
gen Yalçın’ın ayrılması sonrası sezonun 
ikinci yarısında ilk olarak Kemal Özdeş’le 
anlaşan Malatya temsilcisinde, 5 maçta 
galibiyet alınamaması sonrası bu kez 

Hikmet Karaman göreve getirildi ve sezon 
bu şekilde tamamlandı.

Bu sezonki 
5. hoca görevde

Bu sezon ilk olarak takımı Süper Lig’e 
taşıyan teknik direktör İrfan Buz’la yola 
çıkan Malatya ekibinde, ardından sıra-
sıyla Marius Sumudica, Adem Büyük, 
Alaattin Gülerce ve Cihat Arslan görev 
aldı.Buz idaresinde oynadığı 8 maçta, 
6 mağlubiyet yaşayıp, 2 galibiyet alan 
Malatyaspor, sonrasında Rumen teknik 
direktör Marius Sumudica ile el sıkıştı. 
Sumudica yönetiminde çıktığı ilk maçta 
Adana Demirspor’u deplasmanda 2-0 
yenen sarı-siyahlılar, ardından Altay’ı 
2-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yap-
tı.İlk 2 maçında Doğu Anadolu ekibine 
6 puan kazandıran Sumudica, sonra-
sında düşüşe geçti. Sarı-siyahlı takımın 
başında yer aldığı 15 karşılaşmada 2 
galibiyet, 4 beraberlik, 9 da mağlubiyet 
yaşayan Rumen teknik adam, Malatya 
macerasında sadece 10 puan toplaya-
bildi.Ligin 24.haftasında deplasmanda 
1-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçı 
sonrası Sumudica ile yollar ayrılırken, 
takım kaptanı olan Adem Büyük, futbol 
sorumlusu olarak göreve başladı. Sarı-
siyahlılar, Büyük yönetiminde 3 maçta 
3 mağlubiyet alınca, kendisiyle devam 
edilmedi.Ardından 27. haftada deplas-
manda Hatayspor ile oynanan karşılaş-
maya teknik direktör Alaattin Gülerce 
yönetiminde çıkan sarı siyahlılar, bu 
müsabakayı ise 5-2 kaybetti.Süper 
Lig’de 27. hafta sonunda 4 galibiyet, 5 
beraberlik, 18’de mağlubiyet yaşayıp, 
17 haftadır maç kazanamayan Yeni 
Malatyaspor’da bu kez takımın başına 
Cihat Arslan getirildi. 28. haftada sarı si-
yahlı takımın başına geçen 52 yaşındaki 
teknik adam, çıktığı ilk maçta Adana 
Demirspor’u 1-0 mağlup etti.Arslan, şu 
ana kadar Yeni Malatyaspor’un başında 
çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4’te 
mağlubiyet yaşadı.

Giresunspor kulübü üye-
lerinden 2022 yılında 

gerçekleşecek Olağan Genel 
Kuruluna katılım sağlayabil-
meleri için üyelik aidatlarını 30 

Nisan Cumartesi saat 17.00’ye 
kadar ödemesi gerektiğini 
hatırlattı.

Yapılan açıklamada şöyle 
denildi: “Olağan Genel Kurul-

da 2022 yılı kulüp aidatlarını 
30 Nisan 2022 tarihine kadar 
yatırmamış olan üyelerimizin 
katılım sağlayamayacağını ve 
oy kullanamayacağını bildiririz. 

2022 yılı kulüp aidatı 2000 
TL’dir. Ödemelerinizi aşağıda 
yer alan 3 kanal vasıtasıyla 
gerçekleştirmenizi rica ederiz.

1) EFT veya HAVALE
2) Otomatik Ödeme Talimatı
3) Nakit Ödeme
(Not: Kulüp binamıza gele-

rek yapılacak ödemeler Nisan 
ayı son iş günü mesai saati 
bitimine kadardır.)

Giresunspor Kulübü Derne-
ği Hesap Bilgileri: GİRESUNS-
POR KULÜBÜ DERNEĞİ BA-
ĞIŞ HESABI HALK BANKASI 
GİRESUN ŞUBESİ

IBAN: TR 41 0001 2009 
3760 0016 0002 58

Varlığınızla büyük Giresuns-
por ailesini yarınlara birlikte 
taşımak dileğiyle, sevgi ve 
saygılarımızı sunarız.”

SEZON KALABiLDi!
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor’a 1-0 ye-
nilerek bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malat-

yaspor, Türkiye’nin en üst seviye futbol liginde beş sezon tutunabildi.

SUPER LiG’DE 5

30 NiSAN’A DiKKAT CEKTiLER!



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: 613 Nisan 2022 Çarşamba

 

 

 

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

Giresunspor’un 
mücadele verdiği 
Süper Ligde heye-

can katsayısı her geçen hafta 
artıyor.Ligde Fenerbahçe ve 
Antalyaspor’un galibiyet serisi 
sürerken, Göztepe ve Yeni 
Malatyaspor’un ise mağlubiyet 
serisi devam etti. Süper Lig’de 
32. haftada oynanan 10 maçta 
toplam 30 gol atıldı. 6 ev 
sahibi, 3 deplasman takımının 
galip ayrıldığı haftada tek be-
raberlik Gaziantep FK - Trab-
zonspor maçında yaşandı. 
Bordo-mavili ekip uzun süredir 
liderliğini sürdürürken, son 3 
maçta 7 puan kaybetti.

DERBİNİN KAZANANI 
FENERBAHÇE

Sezonun en önemli maç-
larından biri pazar akşamı 
oynandı. Sarı-lacivertliler, 
ezeli rakibi Galatasaray’ı 2-0 
mağlup ederek hem galibiyet 

serisini sürdürdü hem de ligde 
2.’liğe yerleşti. 59 puana ula-
şan Fenerbahçe, son 8 maçta 
22 puan topladı.

AVRUPA YARIŞI 
58 puanlı Konyaspor’un 

Rize’den 2-1 mağlup ayrıldığı 
haftada Başakşehir ve Adana 
Demirspor 3 puana ulaşan 
ekipler oldu. Sahasında Alan-
yaspor’u 4-1’lik skorla mağlup 
eden Beşiktaş, rakibiyle olan 

puan farkını 2’ye indirerek 7. 
sıraya yükseldi.

ANTALYASPOR 
DURDURULAMIYOR

Nuri Şahin yönetimindeki 47 
puanlı Antalyaspor, son haf-
talardaki çıkışını sürdürüyor. 
Sahasında Hatayspor’u farklı 
(4-1) mağlup eden kırmızı-be-
yazlılar üst üste 5. galibiyetini 
alırken, yenilmezlik serisini de 
10 maça çıkardı. Kasımpaşa’yı 
3-2 mağlup ederek rakibinin 4 
maçlık galibiyet serisini sona 
erdiren Karagümrük de puanını 
46’ya yükseltti.

ATEŞ HATTI
Altay’ın Adana Demirspor’a 

kaybetmesi, Giresunspor’un da 
Yeni Malatyaspor’u yenmesi ile 
küme düşme potasında yer alan 
takımların umutları azaldı. Öte 
yandan Malatya ekibi, bu mağ-
lubiyetle matematiksel olarak 

1. Lig’e düşmeyi garantileyen 
ilk takım oldu. Konyaspor’u 
2-1 yenen Çaykur Rizespor alt 
sıralarda 3 puana ulaşan tek 
takım olurken, Göztepe ise kötü 
gidişatını sürdürdü. İzmir tem-
silcisi sahasında Kayserispor’a 
kaybederken rakibinin de 5 
maçlık mağlubiyet serisi sona 
ermiş oldu.

GOL KRALLIĞI
Hatayspor’un Faslı golcü-

sü Ayoub El Kaabi 15 golle 
zirvedeki yerini korurken, 14 
gollü Umut Bozok ile birlikte 
haftayı sessiz geçti. Beşiktaş’ın 
Belçikalı forveti Michy Batshu-
ayi haftayı 2 golle kapatırken, 
bu sezonki 14. golüne ulaştı. 
Çaykur Rizespor’un galibi-
yetinde başrol oynayan Joel 
Pohjanpalo ile 3 ay sonra golle 
tanışan Karagümrüklü Alek-
sandar Pesic gol sayısını 13’e 
çıkaran isimler oldu.

SERiLER KADER BELiRLiYOR
Süper Lig’de 32. hafta geride kalırken, futbolseverler keyifli maçlara şahitlik etti. Giresunspor, 

Malatya deplasmanından  3 puanla dönerek ligde kalma yolunda çok önemli yol kat etmiş oldu

Süper Lig’de sezonun ta-
mamlanmasına 6 hafta kala 

Giresunspor’a 1-0 yenilen Yeni 
Malatyaspor’un matematiksel 
olarak küme düşmesi kesinleşti. 
Malatyaspor’un ardından Süper 
Lig’e veda edecek 3 takım 
son 6 maçta belli olacak. Ateş 
hattında bulunan 29’ar puanlı 
Altay ve Çaykur Rizespor’un 10 

puan, 27 puanlı Göztepe’nin de 
12 puan önünde bulunan GZT 
Giresunspor, Süper Lig’de kalıcı 
olmak için büyük avantaja sahip.

Bu hafta sahasında Beşiktaş’ı 
ağırlayacak olan Çotanaklar, 
güçlü rakibi karşısında iyi bir 
sonuç alıp Süper Lig’e tutunmak 
adına önemli bir adım daha 
atmaya hazırlanıyor. Beşiktaş 

ve GZT Giresunspor arasında 
ligin ilk devresinde İstanbul’da 
oynanan maçı Giresunspor 4-0 
kazanmıştı.

GZT Giresunspor’un kalan 
maçlarının programı şu şekil-
de:Beşiktaş, Fatih Karagümrük 
(D),Adana Demirspor, Altay (D) 
Medipol Başakşehir, Atakaş 
Hatayspor (D)

AVANTAJ GiRESUNSPOR’DAN YANA
GZT Giresunspor, Spor 
Toto Süper Lig’in 32. 
haftasında deplasmanda 
Yeni Malatyaspor’u 1-0 
yenerek puanını 39’a yük-
seltti. Yeşil-beyazlı ekip 
kalan haftalarda avantajlı 
konuma geldi.

Batshuayi 
Giresunspor 
Defansını 

Zorlayacak

Bu sezon kaçırdığı 
gollerle eleştiri 

oklarının hedefinde-
ki isim olan Belçikalı 
forvet Michy Batshuayi, 

Alanyaspor karşısın-
da kaydettiği 2 golle 
galibiyette başrol oy-
narken, taraftarların 
da gönlünü almayı 
başardı. Gol sayısını 
14’e yükselten ve 
krallık yarışında El 
Kaabi’yi takip eden 
Batshuayi, ligin 
son haftalarında 
siyah-beyazlıların en 
önemli kozlarından 
birisi olacak. Vale-
rien Ismael’in gel-
mesiyle birlikte orta 
sahaya top almak 
için daha az gelen 
ve hücumda rakibi 

daha çok rahatsız eden 
Batshuayi, krallık yarı-
şında da farkı kapatarak 
gözünü zirveye dikti.


