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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
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Öğretimde 
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GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
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TEŞEKKÜR YAZISI
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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Palyatif Bakım

GİRESUN 
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GÖSTERİSİ
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(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

(Sayfa 3’te)

ZALİM 
DEMOKRATLAR (!)

AK PARTi HEYETi BAKAN
ERSOY’U ZiYARET ETTi
AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ettiler.

Giresun’da-
ki Turizm 
yatırımlarını 

değerlendirdiklerini 
belirten İl Başkanı 
Kenan Tatlı, 2023’deki 
gerçekleşecek yatırım 
ve projelerinde şimdi-
den sözünü aldıklarını 
belirtti.

Giresun’un kültür ve 
turizm açısından geli-

şimleri konusunda her 
zaman yanında olan 
Bakan Mehmet Nuri 
Ersoy’a teşekkürlerini 
ileten Tatlı, bakanla-
rımızında her zaman 
gerekli desteği alabil-
diklerini, bunun saye-
siyle ilerideki dönem-
lerde Giresun’un daha 
iyi noktalara getireceğiz 
diye konuştu.

Giresun İl Genel Meclisi CHP 
grupbaşkanvekili Yılmaz, Ordu İdare 

Mahkemesi’ne başvurduklarını söyledi

CHP O YONETMELiGiN
iPTALi iCiN
DAVA ACIYOR

Giresun İl Genel Meclisi 
CHP grupbaşkanvekili 

Mehmet Yılmaz,Giresun Özel 
İdare yönetmeliğinin iptali için 
dava açtıklarını söyledi.

Yılmaz, “Biliyorsunuz 
Meclisimizin Mart ayı toplan-
tısında, bizim CHP Grubu 
olarak itiraz, uyarı ve ret 
oylarımıza rağmen, memur 
çalışanlarımız ile ilgili bir 
yönetmeliği oy çokluğu ile 

kabul ettiniz. Giresun İl Özel 
İdaresi Memur Personelinin 
Atama ve Yer Değiştirme-
sine Dair Yönetmelik” adı 
altında düzenlenen yönet-
melik usul ve yasaya birçok 
açıdan aykırılık teşkil etti-
ğinden, grubumuz adına bu 
yönetmeliğin iptali için Ordu 
İdare Mahkemesi’ne dava 
açmış bulunmaktayız. 

n SAYFA 2’DEYSK’nın bu konuda al-
dığı kararı kamuoyu 

ile paylaşan Güven, “Parti-
miz seçimler için gerekli tüm 
aşamaları tamamladı. YSK 
da listeye onay verdi. Par-
timiz giderek büyüyor. Üye 
sayımız hızla artıyor. Bu 
partiyi kurarken bize inan-
mayanlar şimdi taktir ediyor. 
Memleket partisi bu ülkenin 

geleceğidir. İlk seçimde 
halkımızın desteği ile herkes 
bunu görecek” dedi.

Güven 81 ilde ciddi üye 
artışı olduğunu ifade ederek 
“İsteyen YSK kayıtlarına 
girip baksın. Kısa süre 
içerisinde ciddi mesafe aldık 
.Seçimleri kazanacağız” 
şeklinde konuştu.

Haber: Mustafa Cici

‘Memleket Partisi seçimlere katılıyor’
Memleket Partisi Giresun il başkanı Vehbi Güven, 

seçimlere katılma hakkı elde ettiklerini açıkladı

DOGA KOLEJi YENi
PROJEYLE GELiYOR

n 3’TE

Sinek Ve Haşerelerin 
Üreme Kaynakları 

Kurutuluyor
n 3’TE n 2’DE

Kaza kurşunu n
 2

’D
E

Ayhan Konar 
ve ekibi 

örnek oldu
n 2’DE

Giresun Ticaret 
Borsası’ndan plaket...
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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

212 Mayıs 
2022 Perşembe www.giresungundem.com
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Elaman Aranmaktadır 
Tel :0532-4917751

Giresun İl Genel Meclisi CHP grupbaşkanvekili Yılmaz, Ordu İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını söyledi

CHP O YONETMELiGiN
iPTALi iCiN DAVA ACIYOR
İl Genel Meclisi kararın-

dan sonra yürürlüğe gi-
ren bu yönetmeliğin Ana-

yasa’ya,5302 sayılı  yasaya, 
657 sayılı Devlet Memurları 
kanununa, ve Giresun İl Özel 
İdaresi Görev, yetki ve Çalış-

ma Esasları Yönetmeliğine 
aykırı olduğu Danıştay kararla-
rından da anlaşılacağı üzere, 
yönetmeliğin uygulanmasının 
Giresun İl Özel İdaresinde 
görev yapmakta olan memur 
personel için telafisi  imkan-

sız zararlara neden olacağı 
açıktır. Demokles ’in kılıcı gibi 
Memur personelimizin üstünde 
sallanan bu hukuka aykırı yö-
netmeliğin, mahkeme tarafın-
dan iptal edileceğine inancımız 
tamdır.” dedi.

Kaza Kurşunu
Giresun’da kavgaya müdahale eden polis 

memuru seken kurşunla yaralandı

Giresun’un Bulancak 
ilçesinde kavga-

ya müdahale eden polis 
memuru, meslektaşının 
silahından seken kurşunla 
yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 
Kemal Ulusu Caddesi’nde 
E.Ö. ile Ö.Ş. adlı kadın 
henüz belirlenemeyen bir 
nedenle tartıştı. Kavgaya 
dönüşen olay sırasında 
Ö.Ş. bıçakla E.Ö’yü yara-
ladı.

Çevredeki E.E. ise 
kadına şiddet uygulandığını 

zannederek müdahalede 
bulunmak istedi.

İhbar üzerine olay yerine 
gelerek kavgaya müdahale 
eden polis memuru M.A’nın 
silahını ateşlemesiyle se-
ken kurşunlardan biri mes-
lektaşı G.Y’ye isabet etti.

Bacağından yaralanan 
polis memuru G.Y. ile E.Ö. 
112 Acil Servis ekiplerince 
hastaneye kaldırıldı.

Ö.Ş. gözaltına alındı, 
E.E. ise ifadesi alınmak 
üzere emniyete götürüldü.

GİRESUN (AA) Giresun Berberler ve Ku-
aförler Odası Başkanı 

Ayhan Konar, yaşlıları ziyaret 
ettiklerini söyledi. Konar “Ku-
aförler Odası olarak ilimizde 
faaliyet gösteren Yaşlı Bakım 
Merkezimize ziyarette bulun-
duk. Meslektaşlarımızla onlara 
saç bakım hizmeti vererek 
yüzlerini güldürmenin mutlu-
luğunu yaşadık. Bu etkinlikler 

birlik beraberlik büyüklerimizi 
sayma onlara verdiğimiz değe-
ri anımsatma anlamında bizleri 
mutlu etmektedir. Zaman za-
man bu etkinlikleri gerçekleş-
tirmeye devam edeceğiz. Tüm 
emeği geçen bizleri yalnız 
bırakmayan üyelerim meslek 
erbabı arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. “dedi. 

Haber: Osman Yılmaz

Konar ve ekibi örnek oldu

Giresun Ticaret Borsa-
sı, başarılı üyelerine  

plaket verdi. Başkan Hamza 
Bölük, “Borsamızın Üyesi 
Yavuzkan Hazel Gıda Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketinin 
Kurucusu ,çok yakın zamanda 
kaybettiğimiz değerli iş insanı 
Kenan YAVUZ Bey’in mahdum-
ları Mahmut Can ve Cihangir 
Yavuz Beylere, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, Türkiye Eko-
nomi Politikaları Vakfı (TEPAV) 
ve TOBB Ekonomi ve Tekno-
loji Üniversitesi (TOBB ETÜ) 
işbirliğinde, Vodafone Business 
sponsorluğunda gerçekleştirilen 
Türkiye 100 Programı yani Tür-
kiye’nin hızlı büyüyen 100 Şir-
keti yarışmasında, 2017-2019 
Yıllarında % 193 büyümeleri 
nedeniyle babalarının kayıpları 
nedeniyle iletemediğimiz ödülle-
rini takdim ettik.” dedi. 

Bölük şöyle konuştu: “Sek-
törümüzün öncü kuruluşu olan 

Yavuzkan firmasının kurucusu 
rahmetli Kenan Yavuz Bey’e, 
böyle bir tesisi Giresun’da öncü 
yapma gayretinde bulunduk-
ları için sonsuz şükranlarımızı 
sunuyoruz. Kıymetli evlatları 
Mahmut Can ve Cihangir Ya-
vuz’a da çalışma hayatlarında 
mufavvakiyetler ve başarılarının 
artarak devamını diliyoruz. Tüm 
Yavuzkan ailesini bu başarıla-
rından dolayı tebrik ediyoruz. 
Yolları açık olsun. İnşallah İli-
mize ve bölgemize daha büyük 
tesisler kazandırarak Giresun 
Ekonomisini daha üst seviyele-
re taşıma hedeflerine ulaşmala-
rını diliyoruz.”. 

Haber: Hakan Çelebi

“4-5 aylık süreçte gitar 
çalmayı başardılar”

Giresun’un Eynesil ilçesindeki 
İşitme Engelliler Ortaokulunda 
eğitim gören 3 öğrenci, öğret-
menlerinin desteğiyle gitar çalma-
yı öğrendi.

Okulda bu sene görevlendirme 
ile hizmete başlayan müzik öğret-
meni Erkan Sağlam, öğrencilere 
gitar çalmayı öğretmeye karar 
verdi.

Sağlam’ın seçtiği öğrenciler-
den hiç duymayan Serkan Akbaş 
ile çok az duyan Irmak Bayraktar 
ve Hayrunnisa Akkoyun, gitar 
çalmayı başardı. Enstrüman çala-
bilmenin mutluluğunu yaşayan üç 
öğrenciye okuldaki arkadaşları 
da işaret diliyle şarkı söyleyerek 
eşlik ediyor.

Müzik öğretmeni Sağlam, AA 
muhabirine, okulda ilk göreve 
başladığında işitme engel-
li öğrencilere müzik öğretme 
konusunda tedirginlik yaşadığını 
söyledi.

Çocuklarda yetenek taraması 
yaptığında çok şaşırdığını dile 
getiren Sağlam, okulda yetenekli 
öğrenciler olduğunu fark ettiğini 
belirtti.

Sağlam, müziğin engel tanı-
madığını vurgulayarak, “Dedim 
ki ‘Bir rüyanın peşinden gideyim, 
acaba hiç duymayan bir öğren-
ci gitar çalabilir mi?’ İyi ki bu 
rüyanın peşinden gitmişim, müzik 
gerçekten engel tanımıyor. Sanat 
engelleri yıkar, bunu ben bu ço-

cuklarla bunu gördüm.” dedi.
Enstrüman çalmakta öğrenci-

lerin biraz zorlandığını kaydeden 
Sağlam, şöyle devam etti:

“Duyma engelli çocuklarda 
unutma eğilimi biraz fazla, çok 
zorlandım ama ‘Ben bu gitarı bu 
çocuklara öğreteceğim.’ dedim. 
Kendi gitarımla bu işe başladım, 
sonra birkaç velimizi aradım, on-
lar da sağ olsun çocuklarına gitar 
temin ettiler. Sonra bir başladık, 
gitar öğrenmeye başladık, sonra 
çocuklar bir şarkı öğrenince 
acaba mı? Oluyor mu? Beni de 
onları da heyecan bastı. 4-5 aylık 
süreçte gitar çalmayı başardılar.”

Sağlam, ileride bu öğrencilerin 
çok daha iyi yerlere gelebile-

ceğini, potansiyellerinin yüksek 
olduğunu söyledi.

Öğrencilerin daha çok pop 
şarkıları sevdiğini ifade eden 
Sağlam, “Biz Karadeniz türküsü 
öğretmeye çalıştık ama diğer 
pop şarkılar da istediler, bu tarz 
şarkılara daha çok ilgililer ama 
Karadeniz türküleri de çalabiliyor-
lar, sağ olsunlar ne öğrettiysek 
öğreniyorlar.” diye konuştu.

Sağlam, Halk Eğitim Merke-
zinde uzun yıllar görev yaptığını 
belirterek, “Çok yetenekli olup da 
gitar çalamayan çok öğrencim 
oldu. Yani duyma engeli olmayıp 
ama enstrüman çalamayan çok 
öğrenci var çünkü kas becerisi 
ister, bir ilgi ister. Bu çocuklar 

hem istekli hem de gitara ilgileri 
olduğu için direkt ona yöneldim.” 
dedi.

“Bu çocukların gitar 
çaldığını kime söylesem 
bana inanmıyor”

Gitarın zor bir enstrüman 
olduğunun altını çizen Sağlam, 
“Bu çocukların gitar çaldığını 
kime söylesem bana inanmıyor, 
‘Video atar mısın?’, ‘İşitme engeli 
olan bir çocuk nasıl gitar çalabi-
lir?’ diyorlar, videoyu attığımda 
şaşırıyorlar.” ifadesini kullandı.

Sağlam, gitar için sadece nota 
bilmenin yeterli olmadığını vurgu-
layarak, şunları kaydetti:

“İşitme cihazıyla biraz duya-
bilen öğrenciye daha kolay öğ-
retebiliyorum ama hiç duymayan 
öğrenci biraz daha artık müziğin 
verdiği his, tabii parmakların yeri 
belli ama parmakların yerinin belli 
olması gitarda doğru ses çıka-
cağı anlamına gelmiyor, doğru 
ses çıkarmak biraz hisse dayalı. 
Mesela duymayan öğrencimiz 
Serkan için bu tamamen bir his, 
müzik hissine dayanarak gitarı 
çalabiliyor. Onun nasıl çaldığını 
anlamıyorum ama bu durum 
bana mutluluk veriyor.”

Öğrencilerden 14 yaşındaki 
Irmak Bayraktar ise gitar çalabil-
diği için çok mutlu olduğunu be-
lirterek, kendisine gitarı öğreten 
Erkan Sağlam’a teşekkür etti.

GİRESUN (AA) - 
GÜLTEKİN YETGİN

Giresun Ticaret 
Borsası’ndan plaket...İşitme engelli 3 öğrenci 

öğretmenlerinin desteğiyle 
gitar çalmayı öğrendi

 Giresun’un Eynesil ilçesindeki İşitme Engelliler Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Erkan 
Sağlam: “Dedim ki ‘Bir rüyanın peşinden gideyim acaba hiç duymayan bir öğrenci gitar çalabilir 

mi?’ İyi ki bu rüyanın peşinden gitmişim, müzik gerçekten engel tanımıyor”



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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SAHİLDEKİ GENÇ

Günaydın Na-
sılsın demek 
Selamünaley-

küm kolay gelsin demek 
ne farkeder size. Bir gün 
sahilin kenarında oyun 
oynayan bir çocuk kıyıda 
kalmış deniz yıldızlarını 
suyu  biraz çekilen denize 
doğru atmaya başlamış ve 
bunu gören yaşlı bir amca 
hey ne yapıyorsun deli-
kanlı oyun mu oynuyorsun 
diye seslenmiş. 

O çocuk yaşlı amcadan 
bir kolay gelsin yakışıklı 
2 selamünaleyküm kolay 
gelsin 3 günaydın nasılsın 
demesini bekliyormuş. 
Direk sahilde oynayan 
deniz yıldızlarını suya 
atan çocuğa neden onları 
suya atıyorsun sorusu ile 
karşılaşan çocuk şöyle bir 
cevap vermiş. 

Bir tane Deniz Yıldızı’nı 
kurtarmak benim hedefim 
de olan ufuktaki mutluluğu 
görmektir siz bana sahilin 
boydan boya bütün deniz 
yıldızı nasıl suya atabi-
lirsiniz diyorsunuz ama 
biz sadece, 2 tanesini 
su ile buluşturursak belki 
deniz yıldızlarının neslini 
korumuş olacağız, bizim 
dünyaya bakışımız böy-
le demiş, Yaşlı amcaya. 
Bu cevabı gören amca 
delikanlıya şöyle demiş ne 
fayda farkeder ki bir tarafta 
bir nesli kurtarıyorsunuz bir 

tarafta bir nesil yok oluyor 
senin gibi senin gibi düşü-
nenlerin sayısı çok olmaz 
ise çok olmazsa işte siz 
deniz yıldızlarını kurtarmak 
için mücadele ederken 
diğer sahilde insanlıklar 
yok olmaya devam eder 
işte fark etmek için her 
alanda iyilikleri çoğaltmak 
düşünceleri güzelleştirmek 
beyin göz kulak bakışlarını 
güncellemek dönüşümleri-
ni sağlamak lazım evladım 
ben direkt onun için tepkini 
ölçmek için size böyle bir 
yaklaşım yaptım tabii ki 
beklediğiniz ne olduğunu 
biliyordum bir amcadan 
gelip başınızı okşamanızı 
bir merhaba etmenizi bek-
liyordunuz selamı bekliyor-
dunuz. 

O yüzden ilk tepkinizi 
nasıl olabileceğini ölçmek 
için böyle yaklaştın. Seni 
tebrik ediyorum. İşte böyle 
olmalı nesil bir tohumu  
toprağı bırakmalı.

Bizi yaratan yüce Allah 
Birebin veren Allah’tır. Bir 
Deniz Yıldızı’nı Kurtarmak 
Tıpkı bütün Denizyıldızı 
Kurtarmak gibidir sizin de 
bugün böylesi bir hareketi-
niz kıyıda sizi izlerken. 

Hoşuma gittiği için yanı-
nıza  kadar geldim haya-
tımızda birçok şey bizimle 
başlar bizimle de biter sizi 
bir kez daha tebrik ediyo-
rum delikanlı der.

ZALİM 
DEMOKRATLAR (!)

Avrupa, amerika, siz demokrat mısınız ,
Gözyaşı ve kan gölü, batsın demokrasiniz ,
Müslümana soykırım, hep yıldırma plânı ,
Yıllarca uygulandı, hiç çıkmadı sesiniz ...

Nereye ayak bastın, orda zulüm, gözyaşı ,
Siz yerlebir ettiniz, taş üstündeki taşı ,
Plânınız sömürmek, parola asimile ,

Demokrasi diyerek, katlettiniz yurttaşı .

Zayıfı yok etmenin, adalet neresinde ,
Adalet dediğiniz, hansın sermayesinde ,
Hak ,adalet, hürriyet, eşitlik hak getire ,
Sizin demokrasiniz, siyahın derisinde .

Yerliyi katlettiniz, aç, susuz beklettiniz ,
Tarafsız gözlemciye, çok zalim dedirttiniz ,

Gücü, kuvveti olan, kapınızda maraba ,
Yetim, hasta, öksüzü, ölüme terkettiniz .

Afrika ve asyadan, çekin şu elinizi ,
Bir gün bir yiğit çıkıp, kıracak belinizi ,

Kaz kümesinde tilki, ağıldaki kurtsunuz ,
Aslan bir kürkreyecek, kesecek sesinizi ...

Ayhan Yüksel
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)
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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

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

Doğa koleji önemli bir 
projenin daha sonu-
na geldi. Söz konusu 

Kolejden yapılan açıklamada, 
“BFF-Best Friends Forever” 
adlı eTwinning proje kurucu ve 
ortakları Mithat paşa Ortaokulu 
İngilizce Öğretmeni Gülfidan 
Aydın ve İspanya IES Escultor 
Juan de Villanueva İngilizce 
Öğretmeni Isabel Redondo 
Vigil; proje ortaklarımız Gire-
sun Doğa Ortaokulu İngilizce 
Öğretmenleri Özge Çabukusta 
ve Büşra Kaya, Güre Ortaoku-
lu İngilizce Öğretmeni Emi-
ne Kayın; İtalya, Romanya, 
Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti 
ve Portekiz ülkeleri ile ortak 
yürüttükleri projelerinin sonuna 
geldiler. “denildi ve şu noktala-
ra dikkat çekildi.

“Pandemi sonrası yüz yüze 
eğitime geçmenin verdiği mutlu-
lukla İngilizce öğretmenleri ola-
rak öğrencilerimizi desteklediği-
miz, farklı ülke ve kültürlerden 
öğrencilerle bir araya geldiğimiz, 
kültürel değerleri paylaştığımız 
ve öğrencilerimizin verimli vakit 
geçirmesini sağladığımız bir 
proje ortaya çıkardık. 

Projemizin başlangıcında 
öğrencilerimiz kendi ülkelerini 
ve okullarını çeşitli çalışma-
lar yaparak tanıttılar. Farklı 
kültürlere birbirlerini anlatmak 
öğrencilerimizi olumlu anlam-
da etkiledi. 

Proje içerisinde öğrencileri-
miz okumak istedikleri “Küçük 
Prens” adlı kitap üzerinden 
çeşitli etkinlikler tasarlayıp 
soru hazırladılar ve çevrim 

içi görüşmelerimiz esnasında 
birbirlerine “Küçük Prens Testi” 
yaptılar, yaptıkları testin so-
nuçları projemizin sayfasında 
yayımlandı.  

Öğrencilerimiz “Spiderman 
Homecoming” filmini izleyip 
çok uluslu (multinational) 
gruplar halinde izledikleri filme 
farklı bir son ve akrostiş şiir 
yazdılar. Böylece ortak bir 
ürün meydana getirmiş oldular. 

Bu proje sayesinde öğrenci-
lerimizin iletişim becerileri güç-
lendirildi ve kendilerine olan 
güvenlerinin artması sağlandı. 
Projemizin sonuna geldiğimiz-
de bu senenin eTwinning te-
ması olan “Hayalimdeki Okul” 
başlığı altında hayallerindeki 
okulu web2 araçları ile ortaya 
koydular. 

eTwinning projemiz ile 
öğrencilerimiz iş birliği içeri-
sinde çalışmanın faydasını 
görüp fikirlerini dile getirmenin 
önemini yaşayarak öğrenmiş 
oldular.”

DOGA KOLEJi YENi
PROJEYLE GELiYOR

Sinek ve haşere ile mücadele ça-
lışmalarını özellikle yaz aylarında 

etkin bir biçimde sürdüren Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla 
birlikte üreme kaynaklarının ortadan kal-
dırılması için yoğun çaba gösteriyor. 

Çevre ve insan sağlığına zarar verme-
den sineklerle mücadele yürüten ekipler, 
gelen şikayetleri de anında değerlendi-
rerek sonuçlandırıyor. Ekipler sineklerin 
üreme alanlarını tespit ederek kanal, 
dere, gölet, bataklıklar, çöp konteynerleri, 
su varilleri ve su kuyuları gibi alanlarda 
ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü 
yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 
ise yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve 
halk sağlığı sorunlarından birisi olan siv-
risinek ve haşere ile mücadeleye büyük 
önem verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca sinek ve haşere 
ile mücadele noktasında vatandaşlara da 
önemli görevler düştüğüne dikkat çekilip, 

içinde su biriken saksı, kova, bidon, lastik 
gibi malzemelerin de üreme kaynağı 
olduğu bildirilerek, bu konuya vatandaş-
ların hassasiyet göstermesi istendi.

Sinek Ve Haşerelerin Üreme 
Kaynakları Kurutuluyor

Yaz aylarına yaklaştığımız bu günlerde sivrisinek, karasinek ve haşerelerle 
mücadelede en etkili ve modern yöntemleri kullanan Giresun Belediyesi, kaynağında 

ilaçlama yöntemini uygulayarak, zararlı haşerelerle mücadele ediyor.



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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Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Sohbetimizin üst başlığından 

da anlaşıldığı gibi;
Bugün sizlerle Giresun Bele-

diyesi Konservatuar bünyesinde 
‘Anneler Gününe’ atfedilen 
güzel bir Halk Oyunları (Folklor) 
gösterisi etkinliğinden söz etme-
ye çalışacağım… 

Etkinliğin adı;
‘20. Yıl Halk Oyunları Gös-

terisi’ başlığı altında ‘Anneler 
Gününe’ atfediliyor… 

Ve aynı zamanda da; 
Bir düğün töreninde –kaza 

kurşunuyla- ölen ‘Giresun 
Belediyesi Halk Oyunu Ekibinin’ 
oyuncusu olan ‘Çınar AKKAYA’ 
anılarak yad edilmek isteniyor… 

Hem de bu vakitsiz kaybet-
tikleri arkadaşlarını unutma-
dıklarını belirtmek için Çınar 
Akkaya’nın annesine bir plaket 
veriliyor… 

Plaketin sunumunu ise prog-
ramın ortasında; 

Bölge Komutanı Tuğgenaral 
Nuh Köroğlu ile belediye başkan 
yardımcıları birlikte verdiler… 

Programın akışını ve değer-
lendirmesine gelecek olursak, 
kısa başlıklarla şöyle değerlen-
dirmek isterim; 

Tarih; 9 Mayıs 2022 
Gösterimi yapılan salon; 

Liman sahasındaki Gümrük 
Binasının Salonu… 

Salon tıklım tıklım dolu… 
Programın başlama saati; 

19.30 
Sunucu; 
Giresun Belediyesi Halk 

Oyunları Ekibinin içinden yeti-
şen Gözde Dilan MET… 

Ses renginin güzelliğine 
sözcükleri sağlam kullanması 
ve sahne üzerinde profesyonel 
sunucular gibi durup, programı 
rahat bir şekilde sunması, gös-
terinin güzelliğine katkı sağladı 
diyebilirim… 

Programın akışını sıralaya-
cak olursak; 

Önce ‘Cumhuriyetin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk 
ve ölenler adına’ bir dakikalık 
‘saygı’ duruşu ve ardından da 
–bağlantılı olarak-İstiklal Marşı 
söylendi… 

Ve kimse yerine oturmadan 
büyük bir alkış tufanı koptu 
salonun içerisinde… 

Ve ilk ‘Halk Oyunları’ göste-
risi; 

Küçük kızlardan oluşan ekip 
‘Zeybek Oyunu’ oynayarak sah-
neye çıktılar… 

Tıpkı usta zeybekler gibi 
seke-seke diz kırdılar… 

Ve bu küçücük zeybekler 
yere diz vururlarken; 

Birdenbire arka planda slaytla 
Mustafa Kemal Atatürk’ün zey-
bek oyununu yansıttılar… 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
zeybek oyunu figürü görülür-gö-
rülmez; 

Bir ‘alkış fırtınası’ koptu salo-
nun içerisinde… 

Ve bu görüntü zeybek 
oynayan küçük oyuncuların 
güzel oyununa daha da güzellik 
kattı… 

Sunumu yapılan ikinci Halk 
Oyunları Ekibi; 

Yine küçük öğrencilerden 
oluşuyor… 

Slayt gösterimi ile Van ili 
tanıtıldıktan sonra Van yöresinin 
oyunlarını oynadılar… 

Ve öyle güzel oynadılar ki; 
Kendilerini izleyenleri sadece 
şaşırtmadılar... Bu oyunu en 
iyi ben oynarım diyen, yetişkin 

profesyonel oyunculara adeta 
taş çıkarttılar! 

Ve güzel bir kompozisyonla 
sahneden çıktılar… 

Derken bir davul-zurna sesi 
duyuldu; 

Zurnada Burak KILIÇ 
Davulda Yusuf YAŞAROĞLU 
Sahnenin bir kenarına gelip 

durdular; 
‘Giresun Karşılamasını’ çal-

maya başladılar… 
Ve yetişkin ‘Halk Oyunları 

Erkekler Ekibi’ sahneye öylesine 
güzel bir giriş yaptılar ki, daha 
ilk figürleri göstermeye başladık-
larında büyük bir alkış aldılar… 

Ardından da; 
Yörenin birbirinden farklı 

figürlere sahip ‘horon’ oyununu 
sundular… 

Yetişkinler güzel oyun oynar-
lar da; 

Onları örnek alan miniklerin 
onlardan aşağı kalacak yanı yok 
ya… 

Yetişkinleri sahneden çı-
kar-çıkmaz; 

Beş-altı yaş gurubundan 
oluşan ‘Anadolu Ateşi’ Halk 
Oyunları Ekimi sahneyi teslim 

aldılar.. 
Büyüklerinden hangi figürü 

gördülerse; 
İster transfer deyin, ister 

taklidi aktarma, başarılı bir oyun 
sunumu yaptılar… 

Ve ardından; 
Bu kez başka bir ilimizin ve 

yöremizin Halk Oyunları göste-
risi…

Yani Artvin yöremizin ‘Ata-
barı’ oyunuyla sahne alan Halk 
Oyunları gösteri ekibi ardı-ar-
dına öylesine güzel bir oyun 
sıralaması yaptılar ki; 

Bu oyunun aslını ve otantiği-
ni yakından görebilmemiz için 
Artvin yöresine gitmemize hiç 
gerek kalmadı… 

Şimdi sıra kime mi geldi? 
Sizi bekletmeden hemen 

söyleyeyim; 
Yine çok-çok miniklerden 

oluşan ve Edirne-Kırklareli 
yöresinin ‘roman oyunlarını’ oy-
nayacak olan ilkokul birinci sınıf 
öğrencilerinin oynadığı ‘roman 
oyunlarını’ büyük bir keyifle 
izledik… 

Ve oynadıkları oyuna yaptık-
ları en güzel eklenti ise; 

Ünlü sanatçımız Adile Naşit’i 
bu ‘Anneler Gününde’ bir kez 
daha anmak istemiş olacak-
lar ki, bu büyük sanatçımızın 
‘Tosun Paşa’ filminin ‘Hamam 
Sahnesindeki’ –roman ağzıyla- 
atışma yaptığı uyarlama ‘roman 
türküsünü’ söyleyerek ve oyun-
larını göbek atma taklidi yaparak 
oynadılar… 

Yaklaşık iki saat süren prog-
ram; 

Sunucunun oyuncuların 
tümünü ve bu oyuncuların 
yetişmesinde büyük emeği 
olan, böylesi güzel bir etkinliğin 
olabilmesi için gecesini-gündü-
züne katan Giresun Belediye 
Konservatuarının Halk Oyunları 
bölümünün usta öğreticilerinin 
isimlerini ise şöyle anons etti 
sunucu Gözde Dilan MED;

Halk Oyunları Öğreticisi; Saa-
det DEMİR 

Halk Oyunları Öğreticisi; Al-
pay USTA (Aynı zamanda İngiliz 
Edebiyatı mezunu) 

Ve Giresun Belediye Kon-
servatuarı-Halk Oyunları Bölüm 
Şefi; Özlem Gök ALTAY… 

Programın son ‘bitiş’ konuş-
masını; 

Aynı zamanda programın 
genel sorumluluğunu üstlenen 
Özlem Gök Altay yaptı… 

Ve emeği geçen tüm yetkilile-
re, birimlere teşekkür ederek, iki 
saat dolu-dolu büyük bir keyifle 
izlediğimiz programı sonlandır-
dı… 

Son söz olarak; 
Böylesi bir güzel programa 

beni de davet ettiği için, prog-
ram sorumlusu Özlem Gök 
Altay’a, eşim ve kendi adıma 
çok-çok teşekkür ediyorum… 

Umarım ve temennim odur ki;
Bu tür sanatsal gösterimler 

daha da çoğalsın… 
Çoğalsın ki; sanatsal etkinlik-

lerden herkes nasibini alsın…

GİRESUN BELEDİYESİ 
FOLKLOR GÖSTERİSİ

1990 yılından beri Mes-
lekte Birlik Grubuna 

hizmet ettim. Hizmete 
başladığımda daha belge-
mi bile almamıştım. Ancak 

Meslekte Birlik Grubu, benim 
çok yakinen bildiğim bir yerde 
hizmete başlamıştı. O yer de 
hiç şüphesin Birlik Vakfı çatısı 
idi. Birlik Vakfı da ilk gençlik 
yıllarımda içinde ve yöneti-

minde bulunduğum Milli Türk 
Talebe Birliği’nin (MTTB) eski 
yöneticilerinin oluşturduğu bir 
kuruluştu. 12 Eylül’de kapa-
tılan MTTTB yerine kurulmuş 

ve aynı idealleri paylaşan 
kişilerce oluşturulmuştu. 

Benim de bulunmam gereken 
yerin burası olduğuna karar 
vermem uzun sürmedi. O 

yıllarda başlayan berberliğimiz 
bugüne kadar devam etti. 

Yılmaz Şener ağabey ile 
başladığımız bu mücadele 

Aziz Babuşçu ile devam etti. 
Arada kısa bir Salih Yılmaz 
dönemi olduysa da sonra 
yine Aziz Babuşçu ve Ab-
dülaziz Ural ile uzun yıllar 

beraberce çalışma fırsatımız 
oldu. Abdülaziz Ural döne-

minde grubu dernek çatısına 
kavuşturmaya karar verdiği-
mizde derneğin tüzüğünü de 
ben yazdım. Meslek yasa-
mızda ilk değişikliğin bizzat 

mimarı idim. Nispi temsil 
sistemi benim kalemimden 

çıktı. Yıllar sonra nispi aidatın 
kaldırılmasıyla yerine ikame 
edilmeye çalışılan sistemi 

bizzat benim gayretlerimle 
engellendi. 21 yıl aralıksız 

devam eden süreçte Meslek-
te Birlik Grubu’nun değişmez 

hafızası oldum. Rahmetli 
Mustafa Soycan kardeşimle 

beraber bu işin çilesini ve ce-
fasını çektik, beraber ağladık 
ve güldük. Birlik Vakfındaki 
o küçücük ama gönlü geniş 
yerimizden sonra Mecidiye-
köy’deki merkezimizde mes-
lektaşlarımıza hizmet imkânı 

doğdu. 2011 yılına kadar 
devam eden birlikteliğimiz o 

yılsonunda yapılan kongre ile 
idari olarak sona erdi. 

Mustafa Çaya, Kadir 
Gurbetçi, Salih Ünal ve yeni 
başkan yönetimlerinde görev 
almadım. Ancak yapılanla-
rı hep yakinen takip ettim. 

Mustafa Çaya ve Kadir Gur-
betçi arkadaşlarımız şanssız 
denemeler yaparak görevde 
oldukları dönemlerde siyasi 

atraksiyonlar içine girerek çe-
şitli yerlere aday oldular. Bun-
lar benim açımdan olumsuz 
denemeler olarak algılandı 

ve her defasında da bu fikrimi 
açıkça taraflara ve ilgililere 
beyan ettim. Salih Ünal kar-
deşim de seçildiği günlerde 
ağır bir hastalığa yakalandı 

ve tedavisi için başkanlık 
görevini bırakmak zorunda 

kaldı. Bu dönemde Meslekte 
Birlik Grubu bizi ve çalışma-
larımızı İSMMMO Yönetim 

Kurulu Üyeliği ile ödüllendir-
di. Bunun için emeği geçen 

herkese teşekkür borçluyum. 
Emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Görev sürem 

bitince aday olmayacağımı da 
belirttim ve olmadım.

En sonunda Ethem Yüksel 
Kahveci denilen kişiyi belki 

daha iyi olur diye desteklemek 
zorunda kaldık. Çalışmaları ve 
gayretleri için bir şey demem 

mümkün değil. Ancak yönetim 
usul ve esasları olarak katıldı-
ğım her toplantıda ikazlarımı 
yaptım, bu gidişin iyi bir gidiş 
olmadığını ve bir kişiyi bile 

kaybetme lüksümüzün olma-
dığını, bu üslupla etrafta kim-
senin kalmayacağını, herkesin 
ve özellikle kaliteli insanların 

buna tahammül etmeyeceğini/
edemeyeceğini söyledim.  

Ama gelinen noktanın feca-
at olduğunu söylemeye bile 

gerek duymuyorum.
En son 2019 TÜRMOB 

seçimlerine hiç hazırlık yap-
madan giden İstanbul Mes-

lekte Birlik Grubu seçimlerde 

acemilik ve bencillik duygusu 
ile sıfır çekti. Tabi sadece İs-
tanbul değil Türkiye Meslekte 
Birlik Platformu da sıfır çekti. 

İstanbul’da Ethem Yüksel 
Kahveci ve Ankara’da Nevzat 
Akkaya’nın uzlaşmaz tutum-
ları nedeniyle birlik darmada-
ğın oldu. Büyük bir potansiyel 

heba edildi. Ama hala hiç 
kimsenin gelinen bu noktadan 
ders almadığını da görmenin 

hüznü içeresindeyim.
Ethem Yüksel Kahveci 

tarafında 5-6 ay önce yapı-
lan bir ses kaydının sosyal 

medyaya düşmesi ile gelinen 
nokta düşmanlarımızı sevin-
dirirken dostlarımızı da üzdü-
ğünün farkındayım. Bu konu-
yu grubumuz İstişare Heyeti 
ile birkaç kez görüşmemize 
rağmen bunlardan maalesef 
somut bir sonuç alamadık. 
Bizim insanımızın ortak ve 

klasikleşmiş bir sancısı olan 
işi zamana yaymanın burada 

da şifa olacağı zannedildi. 
İşin failine “bu nedir” diye 

sormak yerine “bunu siz mi 
yaydınız” veya “kim yaydı” 
gibi yan failler aranmaya 

çalışıldı. Oysa işin esasının 
usulden daha önemli oldu-
ğu unutuldu. Bugüne kadar 

yapılan bu hakaretlerden bir 
nedamet duyulmadığını üzü-
lerek müşahede ettik. Aksine 
reklamın iyisi kötüsü olmaz 

denilerek bunun kötü de olsa 
bir reklam aracı olduğunu 

işitmenin üzüntüsünü işittik.
Artık seçimlere çok az bir 

süre kaldı, dikkatlerimizi İs-
tanbul’dan ziyade Türkiye’ye 
verdiğimiz için TÜRMOB de-
legesi olmak, siz kardeşleri-

mizi daha iyi temsil edebilmek 
için önceki dönemlerde gru-
bumuz hizmetkârı kardeşleri-
mizin oluşturduğu VİZYONER 
MALİ MÜŞAVİRLER GRUBU 
çatısı altında girmeye karar 

verdik. Sevilmediğimiz, saygı 
görmediğimiz yerde durmanın 
bir anlamı yok. Ancak bugün 

yönetimde bulunan birkaç 
kişinin yönetimden el çektiri-

lerek yeni yönetimin oluşması 
için katkılarımızı vermeye 
devam edeceğimizden hiç 

kimse kuşku duymasın. 
Bütün dostlarıma ve mes-

lektaşlarıma bu dönem oyları-
nı emaneten de olsa Vizyoner 

Mali Müşavirler Grubuna 
vermelerini istiyorum. Daha 
güzel günlerin bizleri bekle-

diğini biliyor ve sizleri Allah’ın 
selamı ile selamlıyorum.

Neden Vizyoner 
Gruptan Adayım?

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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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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Nuri Bereket
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Ali Zafer Topşir

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Sohbetimizin üst başlığından 

da anlaşıldığı gibi;
Bugün sizlerle Giresun Bele-

diyesi Konservatuar bünyesinde 
‘Anneler Gününe’ atfedilen 
güzel bir Halk Oyunları (Folklor) 
gösterisi etkinliğinden söz etme-
ye çalışacağım… 

Etkinliğin adı;
‘20. Yıl Halk Oyunları Gös-

terisi’ başlığı altında ‘Anneler 
Gününe’ atfediliyor… 

Ve aynı zamanda da; 
Bir düğün töreninde –kaza 

kurşunuyla- ölen ‘Giresun 
Belediyesi Halk Oyunu Ekibinin’ 
oyuncusu olan ‘Çınar AKKAYA’ 
anılarak yad edilmek isteniyor… 

Hem de bu vakitsiz kaybet-
tikleri arkadaşlarını unutma-
dıklarını belirtmek için Çınar 
Akkaya’nın annesine bir plaket 
veriliyor… 

Plaketin sunumunu ise prog-
ramın ortasında; 

Bölge Komutanı Tuğgenaral 
Nuh Köroğlu ile belediye başkan 
yardımcıları birlikte verdiler… 

Programın akışını ve değer-
lendirmesine gelecek olursak, 
kısa başlıklarla şöyle değerlen-
dirmek isterim; 

Tarih; 9 Mayıs 2022 
Gösterimi yapılan salon; 

Liman sahasındaki Gümrük 
Binasının Salonu… 

Salon tıklım tıklım dolu… 
Programın başlama saati; 

19.30 
Sunucu; 
Giresun Belediyesi Halk 

Oyunları Ekibinin içinden yeti-
şen Gözde Dilan MET… 

Ses renginin güzelliğine 
sözcükleri sağlam kullanması 
ve sahne üzerinde profesyonel 
sunucular gibi durup, programı 
rahat bir şekilde sunması, gös-
terinin güzelliğine katkı sağladı 
diyebilirim… 

Programın akışını sıralaya-
cak olursak; 

Önce ‘Cumhuriyetin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk 
ve ölenler adına’ bir dakikalık 
‘saygı’ duruşu ve ardından da 
–bağlantılı olarak-İstiklal Marşı 
söylendi… 

Ve kimse yerine oturmadan 
büyük bir alkış tufanı koptu 
salonun içerisinde… 

Ve ilk ‘Halk Oyunları’ göste-
risi; 

Küçük kızlardan oluşan ekip 
‘Zeybek Oyunu’ oynayarak sah-
neye çıktılar… 

Tıpkı usta zeybekler gibi 
seke-seke diz kırdılar… 

Ve bu küçücük zeybekler 
yere diz vururlarken; 

Birdenbire arka planda slaytla 
Mustafa Kemal Atatürk’ün zey-
bek oyununu yansıttılar… 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
zeybek oyunu figürü görülür-gö-
rülmez; 

Bir ‘alkış fırtınası’ koptu salo-
nun içerisinde… 

Ve bu görüntü zeybek 
oynayan küçük oyuncuların 
güzel oyununa daha da güzellik 
kattı… 

Sunumu yapılan ikinci Halk 
Oyunları Ekibi; 

Yine küçük öğrencilerden 
oluşuyor… 

Slayt gösterimi ile Van ili 
tanıtıldıktan sonra Van yöresinin 
oyunlarını oynadılar… 

Ve öyle güzel oynadılar ki; 
Kendilerini izleyenleri sadece 
şaşırtmadılar... Bu oyunu en 
iyi ben oynarım diyen, yetişkin 

profesyonel oyunculara adeta 
taş çıkarttılar! 

Ve güzel bir kompozisyonla 
sahneden çıktılar… 

Derken bir davul-zurna sesi 
duyuldu; 

Zurnada Burak KILIÇ 
Davulda Yusuf YAŞAROĞLU 
Sahnenin bir kenarına gelip 

durdular; 
‘Giresun Karşılamasını’ çal-

maya başladılar… 
Ve yetişkin ‘Halk Oyunları 

Erkekler Ekibi’ sahneye öylesine 
güzel bir giriş yaptılar ki, daha 
ilk figürleri göstermeye başladık-
larında büyük bir alkış aldılar… 

Ardından da; 
Yörenin birbirinden farklı 

figürlere sahip ‘horon’ oyununu 
sundular… 

Yetişkinler güzel oyun oynar-
lar da; 

Onları örnek alan miniklerin 
onlardan aşağı kalacak yanı yok 
ya… 

Yetişkinleri sahneden çı-
kar-çıkmaz; 

Beş-altı yaş gurubundan 
oluşan ‘Anadolu Ateşi’ Halk 
Oyunları Ekimi sahneyi teslim 

aldılar.. 
Büyüklerinden hangi figürü 

gördülerse; 
İster transfer deyin, ister 

taklidi aktarma, başarılı bir oyun 
sunumu yaptılar… 

Ve ardından; 
Bu kez başka bir ilimizin ve 

yöremizin Halk Oyunları göste-
risi…

Yani Artvin yöremizin ‘Ata-
barı’ oyunuyla sahne alan Halk 
Oyunları gösteri ekibi ardı-ar-
dına öylesine güzel bir oyun 
sıralaması yaptılar ki; 

Bu oyunun aslını ve otantiği-
ni yakından görebilmemiz için 
Artvin yöresine gitmemize hiç 
gerek kalmadı… 

Şimdi sıra kime mi geldi? 
Sizi bekletmeden hemen 

söyleyeyim; 
Yine çok-çok miniklerden 

oluşan ve Edirne-Kırklareli 
yöresinin ‘roman oyunlarını’ oy-
nayacak olan ilkokul birinci sınıf 
öğrencilerinin oynadığı ‘roman 
oyunlarını’ büyük bir keyifle 
izledik… 

Ve oynadıkları oyuna yaptık-
ları en güzel eklenti ise; 

Ünlü sanatçımız Adile Naşit’i 
bu ‘Anneler Gününde’ bir kez 
daha anmak istemiş olacak-
lar ki, bu büyük sanatçımızın 
‘Tosun Paşa’ filminin ‘Hamam 
Sahnesindeki’ –roman ağzıyla- 
atışma yaptığı uyarlama ‘roman 
türküsünü’ söyleyerek ve oyun-
larını göbek atma taklidi yaparak 
oynadılar… 

Yaklaşık iki saat süren prog-
ram; 

Sunucunun oyuncuların 
tümünü ve bu oyuncuların 
yetişmesinde büyük emeği 
olan, böylesi güzel bir etkinliğin 
olabilmesi için gecesini-gündü-
züne katan Giresun Belediye 
Konservatuarının Halk Oyunları 
bölümünün usta öğreticilerinin 
isimlerini ise şöyle anons etti 
sunucu Gözde Dilan MED;

Halk Oyunları Öğreticisi; Saa-
det DEMİR 

Halk Oyunları Öğreticisi; Al-
pay USTA (Aynı zamanda İngiliz 
Edebiyatı mezunu) 

Ve Giresun Belediye Kon-
servatuarı-Halk Oyunları Bölüm 
Şefi; Özlem Gök ALTAY… 

Programın son ‘bitiş’ konuş-
masını; 

Aynı zamanda programın 
genel sorumluluğunu üstlenen 
Özlem Gök Altay yaptı… 

Ve emeği geçen tüm yetkilile-
re, birimlere teşekkür ederek, iki 
saat dolu-dolu büyük bir keyifle 
izlediğimiz programı sonlandır-
dı… 

Son söz olarak; 
Böylesi bir güzel programa 

beni de davet ettiği için, prog-
ram sorumlusu Özlem Gök 
Altay’a, eşim ve kendi adıma 
çok-çok teşekkür ediyorum… 

Umarım ve temennim odur ki;
Bu tür sanatsal gösterimler 

daha da çoğalsın… 
Çoğalsın ki; sanatsal etkinlik-

lerden herkes nasibini alsın…

GİRESUN BELEDİYESİ 
FOLKLOR GÖSTERİSİ

1990 yılından beri Mes-
lekte Birlik Grubuna 

hizmet ettim. Hizmete 
başladığımda daha belge-
mi bile almamıştım. Ancak 

Meslekte Birlik Grubu, benim 
çok yakinen bildiğim bir yerde 
hizmete başlamıştı. O yer de 
hiç şüphesin Birlik Vakfı çatısı 
idi. Birlik Vakfı da ilk gençlik 
yıllarımda içinde ve yöneti-

minde bulunduğum Milli Türk 
Talebe Birliği’nin (MTTB) eski 
yöneticilerinin oluşturduğu bir 
kuruluştu. 12 Eylül’de kapa-
tılan MTTTB yerine kurulmuş 

ve aynı idealleri paylaşan 
kişilerce oluşturulmuştu. 

Benim de bulunmam gereken 
yerin burası olduğuna karar 
vermem uzun sürmedi. O 

yıllarda başlayan berberliğimiz 
bugüne kadar devam etti. 

Yılmaz Şener ağabey ile 
başladığımız bu mücadele 

Aziz Babuşçu ile devam etti. 
Arada kısa bir Salih Yılmaz 
dönemi olduysa da sonra 
yine Aziz Babuşçu ve Ab-
dülaziz Ural ile uzun yıllar 

beraberce çalışma fırsatımız 
oldu. Abdülaziz Ural döne-

minde grubu dernek çatısına 
kavuşturmaya karar verdiği-
mizde derneğin tüzüğünü de 
ben yazdım. Meslek yasa-
mızda ilk değişikliğin bizzat 

mimarı idim. Nispi temsil 
sistemi benim kalemimden 

çıktı. Yıllar sonra nispi aidatın 
kaldırılmasıyla yerine ikame 
edilmeye çalışılan sistemi 

bizzat benim gayretlerimle 
engellendi. 21 yıl aralıksız 

devam eden süreçte Meslek-
te Birlik Grubu’nun değişmez 

hafızası oldum. Rahmetli 
Mustafa Soycan kardeşimle 

beraber bu işin çilesini ve ce-
fasını çektik, beraber ağladık 
ve güldük. Birlik Vakfındaki 
o küçücük ama gönlü geniş 
yerimizden sonra Mecidiye-
köy’deki merkezimizde mes-
lektaşlarımıza hizmet imkânı 

doğdu. 2011 yılına kadar 
devam eden birlikteliğimiz o 

yılsonunda yapılan kongre ile 
idari olarak sona erdi. 

Mustafa Çaya, Kadir 
Gurbetçi, Salih Ünal ve yeni 
başkan yönetimlerinde görev 
almadım. Ancak yapılanla-
rı hep yakinen takip ettim. 

Mustafa Çaya ve Kadir Gur-
betçi arkadaşlarımız şanssız 
denemeler yaparak görevde 
oldukları dönemlerde siyasi 

atraksiyonlar içine girerek çe-
şitli yerlere aday oldular. Bun-
lar benim açımdan olumsuz 
denemeler olarak algılandı 

ve her defasında da bu fikrimi 
açıkça taraflara ve ilgililere 
beyan ettim. Salih Ünal kar-
deşim de seçildiği günlerde 
ağır bir hastalığa yakalandı 

ve tedavisi için başkanlık 
görevini bırakmak zorunda 

kaldı. Bu dönemde Meslekte 
Birlik Grubu bizi ve çalışma-
larımızı İSMMMO Yönetim 

Kurulu Üyeliği ile ödüllendir-
di. Bunun için emeği geçen 

herkese teşekkür borçluyum. 
Emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Görev sürem 

bitince aday olmayacağımı da 
belirttim ve olmadım.

En sonunda Ethem Yüksel 
Kahveci denilen kişiyi belki 

daha iyi olur diye desteklemek 
zorunda kaldık. Çalışmaları ve 
gayretleri için bir şey demem 

mümkün değil. Ancak yönetim 
usul ve esasları olarak katıldı-
ğım her toplantıda ikazlarımı 
yaptım, bu gidişin iyi bir gidiş 
olmadığını ve bir kişiyi bile 

kaybetme lüksümüzün olma-
dığını, bu üslupla etrafta kim-
senin kalmayacağını, herkesin 
ve özellikle kaliteli insanların 

buna tahammül etmeyeceğini/
edemeyeceğini söyledim.  

Ama gelinen noktanın feca-
at olduğunu söylemeye bile 

gerek duymuyorum.
En son 2019 TÜRMOB 

seçimlerine hiç hazırlık yap-
madan giden İstanbul Mes-

lekte Birlik Grubu seçimlerde 

acemilik ve bencillik duygusu 
ile sıfır çekti. Tabi sadece İs-
tanbul değil Türkiye Meslekte 
Birlik Platformu da sıfır çekti. 

İstanbul’da Ethem Yüksel 
Kahveci ve Ankara’da Nevzat 
Akkaya’nın uzlaşmaz tutum-
ları nedeniyle birlik darmada-
ğın oldu. Büyük bir potansiyel 

heba edildi. Ama hala hiç 
kimsenin gelinen bu noktadan 
ders almadığını da görmenin 

hüznü içeresindeyim.
Ethem Yüksel Kahveci 

tarafında 5-6 ay önce yapı-
lan bir ses kaydının sosyal 

medyaya düşmesi ile gelinen 
nokta düşmanlarımızı sevin-
dirirken dostlarımızı da üzdü-
ğünün farkındayım. Bu konu-
yu grubumuz İstişare Heyeti 
ile birkaç kez görüşmemize 
rağmen bunlardan maalesef 
somut bir sonuç alamadık. 
Bizim insanımızın ortak ve 

klasikleşmiş bir sancısı olan 
işi zamana yaymanın burada 

da şifa olacağı zannedildi. 
İşin failine “bu nedir” diye 

sormak yerine “bunu siz mi 
yaydınız” veya “kim yaydı” 
gibi yan failler aranmaya 

çalışıldı. Oysa işin esasının 
usulden daha önemli oldu-
ğu unutuldu. Bugüne kadar 

yapılan bu hakaretlerden bir 
nedamet duyulmadığını üzü-
lerek müşahede ettik. Aksine 
reklamın iyisi kötüsü olmaz 

denilerek bunun kötü de olsa 
bir reklam aracı olduğunu 

işitmenin üzüntüsünü işittik.
Artık seçimlere çok az bir 

süre kaldı, dikkatlerimizi İs-
tanbul’dan ziyade Türkiye’ye 
verdiğimiz için TÜRMOB de-
legesi olmak, siz kardeşleri-

mizi daha iyi temsil edebilmek 
için önceki dönemlerde gru-
bumuz hizmetkârı kardeşleri-
mizin oluşturduğu VİZYONER 
MALİ MÜŞAVİRLER GRUBU 
çatısı altında girmeye karar 

verdik. Sevilmediğimiz, saygı 
görmediğimiz yerde durmanın 
bir anlamı yok. Ancak bugün 

yönetimde bulunan birkaç 
kişinin yönetimden el çektiri-

lerek yeni yönetimin oluşması 
için katkılarımızı vermeye 
devam edeceğimizden hiç 

kimse kuşku duymasın. 
Bütün dostlarıma ve mes-

lektaşlarıma bu dönem oyları-
nı emaneten de olsa Vizyoner 

Mali Müşavirler Grubuna 
vermelerini istiyorum. Daha 
güzel günlerin bizleri bekle-

diğini biliyor ve sizleri Allah’ın 
selamı ile selamlıyorum.

Neden Vizyoner 
Gruptan Adayım?
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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

512 Mayıs 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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

36. HAFTANIN SONUÇLARI

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 36 ..... 22 .... 12 ... 2 ...... 66 .....32 ....34 .....78
2.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 36 ..... 20 .... 9 ..... 7 ...... 68 .....38 ....30 .....69
3.İ. H. KONYASPOR ............ 36 ..... 19 .... 7 ..... 10 .... 62 .....43 ....19 .....64
4.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 36 ..... 18 .... 7 ..... 11 ....52 .....34 ....18 .....61
5.A. ALANYASPOR ............. 36 ..... 17 .... 7 ..... 12 .... 63 .....58 ....5 .......58
6.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 36 ..... 16 .... 8 ..... 12 .... 47 .....51 ....-4 ......56
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 36 ..... 14 .... 13 ... 9 ...... 53 .....47 ....6 .......55
8.F. TAV ANTALYASPOR .... 36 ..... 15 .... 10 ... 11 ....49 .....44 ....5 .......55
9.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 36 ..... 14 .... 10 ... 12 .... 51 .....44 ....7 .......52
10.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 36 ..... 14 .... 8 ..... 14 .... 61 .....51 ....10 .....50
11.ATAKAŞ HATAYSPOR ... 36 ..... 14 .... 8 ..... 14 .... 51 .....56 ....-5 ......50
12.D. G. SİVASSPOR ........... 36 ..... 12 .... 12 ... 12 .... 48 .....48 ....0 .......48
13.GALATASARAY A.Ş. ..... 36 ..... 13 .... 9 ..... 14 .... 47 .....50 ....-3 ......48
14.GZT GİRESUNSPOR ...... 36 ..... 12 .... 8 ..... 16 .... 39 .....42 ....-3 ......44
15.Y. KAYSERİSPOR ........... 36 ..... 11 .... 11 ... 14 .... 50 .....59 ....-9 ......44
16.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 36 ..... 11 .... 10 ... 15 .... 46 .....53 ....-7 ......43
17.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 36 ..... 10 .... 6 ..... 20 .... 43 .....67 ....-24 ....36
18.ALTAY .............................. 36 ..... 9 ...... 7 ..... 20 .... 36 .....51 ....-15 ....34
19.GÖZTEPE A.Ş. ................. 36 ..... 7 ...... 7 ..... 22 .... 40 .....68 ....-28 ....28
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 36 ..... 5 ...... 5 ..... 26 .... 27 .....63 ....-36 ....20

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

Karademir 
kendi 

ayıplarını 
basına 
mal etti

Giresunspor’un 
Genel Sekreteri Ferhat 
Karademir, karşılıklı 
görüşerek yolları ayır-
dıkları takım kaptanı 
Balde’nin dört maaş 
alacaklı olduğunu 
söyledi. 

Karademir; “Bahsi 
geçen oyuncunun 6 
aylık alacağı yoktur. 
Ödenmemiş alacağı 4 
aylıktır. Sezonu kafasın-
da bitirdiği için henüz 
hak etmediği 2 ayıda 
alacaktan saymış.”dedi.

Karademr “ Hocalar, 
yöneticiler gelip geçer, 
önemli olan armadır, 
biraz armaya saygınız 
varsa zarar vermeyin 
Kulüpte olumsuz ola-
bilecek her söylentinin 

altından Giresunspor’a 
zarar vermeye çalışan 
kişi ve bazı medya 
mensupları, kötü niye-
tiniz yazdığınız parag-
raflardan dökülüyor. Bir 
şeyler bildiğinizi zanne-
diyorsunuz ama hiçbir 
şeyden haberiniz yok. 
Yalan yazmaktansa 
birimize sorun. Sezo-
nun sonunu hedefle-
nen noktada bitiren bu 
takımın yönetim şekli. 
Başkan Hakan Kara-
ahmet ve yönetiminin 
tarihi başarısıdır. tarihte 
eşi benzeri olmayan 
yalnızlaştırılma ve güç-
süz bırakılma çabasının 
da ayrıca üstesinden 
gelmiştir” ifadelerini 
kullandı.

Galatasaray Kulübü-
nün eski başkanla-
rından hayırsever iş 

adamı Dursun Özbek ve be-
raberindeki heyetle Giresun’a 
geldi. Giresun Valisi Enver 
Ünlü’yü de makamında ziyaret 
eden Özbek daha sonra mem-
leketi Şebinkarahisar’a geçti. 

Anne ve babaları adına yap-
tırdığı okulun temeli atıldı

 Eski Galatasaray Kulübü 
Başkanı Dursun Özbek, devle-
tin eğitim konusunda gerekeni 
yaptığını belirterek, “Bundan 
hiç şüphem yok fakat bireyle-
rin bu eğitim seferberliğinde de 
devletin yanında olması gerek-
tiğini düşünüyorum.” dedi.

Dursun Özbek, kardeşi 
Mehmet Özbek ile memleketi 
Giresun’un Şebinkarahisar 
ilçesinde anne ve babası 
adına yaptırdığı Hasan Özbek 
ve Kezban Özbek Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesinin 
temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada, yaptıkları her işin 
ülkenin geleceği çocuklar için 
olduğunu söyledi. Kendisinin, 
olanaklar olmadığı için eğitim 
alamamış bir annenin çocuğu 

olduğunu dile getiren Özbek, 
babasının da eğitimin önemini 
çok iyi bilen, eğitime gönül 
veren bir kişi olduğunu belirtti. 
Özbek, ailesinin kendilerine 
eğitimle ilgili eksiklikler için 
vasiyette bulunduğunu ifade 
ederek, “Rahmetli babama 
bizi böyle eğittiği için teşekkür 
ediyorum. Anneme bizi böyle 
eğittiği için teşekkür ediyorum. 
Şebinkarahisar’la olan bağla-

rımızı koparmayalım diye bizi 
öğütlediler.” diye konuştu. 

GİRESUNSPOR İÇİN 
NELER SÖYLEDİ ?

Konuşmasında spora de-
ğinen Özbek, Giresunspor’un 
başarılı bir sezon geçirdiğine 
dikkati çekerek, “Takımın mali-
yeti ve harcanan para ve üret-
tiği değer itibarıyla mukayese 
edildiği zaman bence ligin en 

başarılı takımı Giresunspor. 
Onlar da Süper Lig’de kaldılar, 
geçirdikleri başarılı sezon için 
kuvvetli bir alkış rica ediyo-
rum.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

ŞEBİNKARAHİSAR 
BELEDİYESPOR’U 
KUTLADI

Şebinkarahisar Belediye 
Spor Kulübü’nü de Giresun 
1. Amatör Küme’deki şampi-
yonluğundan dolayı kutlayan 
Özbek, şu değerlendirmede 
bulundu: “Sayın Belediye 
Başkanıma da bir spor adamı 
olarak şunları tavsiye ediyo-
rum, sporun birleştirici yönü 
çok kuvvetli. Bölgenin daha 
çok sırt sırta vermesi için 
sportif aktiviteleri geliştirmeniz, 
artırmanız gerektiğini düşünü-
yorum. Sadece futbolla değil, 
diğer spor branşlarında da bu 
minik yavruların ulaşabilmesi 
için bölgeye getirmenizi rica 
ediyorum. Bu konuyla ilgili 
bir spor adamı olarak da ne 
zaman ihtiyaç duyarsan senin 
yanında olacağımı bildirmek 
istiyorum.” 

COTANAKLAR iCiN
NELER SOYLEDi?
Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Dursun Özbek, Giresun’a çıkarma yaptı

Süper Lig’in 36’ncı haftasının 
kapanış maçında sahasında İttifak 

Holding Konyaspor’u Luiz Adriano, Ndao 
ve Haji Wright’ın golleriyle 3-2 mağlup 
eden Antalyaspor, puanını 55’e yükseltti. 
Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle haftayı 
55 puanla 8’inci sırada tamamladı. Akde-
niz temsilcisi ligde yenilmezlik serisini 14 
maça çıkartırken, bu maçlarda 9 galibi-
yet ve 5 beraberlikle 32 puanı hanesine 
yazdırdı.

YENİLMEZLİK REKORU
Antalyaspor, İH Konyaspor maçındaki 

galibiyetiyle Süper Lig’de kulüp rekorunu 
kırdı. Kırmızı beyazlı ekip Süper Lig’de 
yer aldığı dönemlerde bir sezonda en 
fazla 13 maç üst üste sahadan yenilme-
den ayrıldı. Akdeniz ekibi, geçen sezon 
teknik direktör Ersun Yanal ile 13 maçta 
sahadan kaybetmeden ayrılırken, aynı 
başarıyı selefi Nuri Şahin bu sezon 14 
maça yükseltti.

ŞAHİN KULÜP 
TARİHİNE GEÇTİ

Ligin 8’inci haftasında Adana 
Demirspor’a 2-1 kaybedilmesi ve 
teknik direktör Ersun Yanal’ın görevden 

ayrılmasıyla futbol sorumlusu olarak 
Antalyaspor’da görev alan 33 yaşındaki 
Nuri Şahin, kulüp tarihine geçti. Nuri 
Şahin, Antalyaspor’un Süper Lig’de 
bir sezonda en uzun yenilmezlik serini 
gerçekleştiren teknik direktör oldu. 
Şahin’in takımı ligde oynanan son 14 
maçta yenilgi yüzü görmedi. Nuri Şahin, 
Antalyaspor’un başında Süper Lig’de 
28 maça çıkarken, bu maçlarda 13 
galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi ile sa-
hadan ayrıldı. Şahin, ligde 47 puanı ha-
nesine yazdırırken, 1,68’lik puan ortala-
masına sahip oldu.ANTALYASPOR’UN 
SON 14 MAÇIFraport TAV Antalyaspor, 
ligde 2-1 kaybettiği Çaykur Rizespor 
maçının ardından oynadığı VavaCars 
Fatih Karagümrük (3-0), Yeni Malat-
yaspor (2-1), Demir Grup Sivasspor 
(1-0), Medipol Başakşehir (1-0), GZT 
Giresunspor (4-1), Altay (2-1), Atakaş 
Hatayspor (4-1), Aytemiz Alanyaspor 
(3-1) ve İttifak Holding Konyaspor (3-2) 
maçlarında sahadan 3 puanla ayrı-
lırken, Gaziantep FK (0-0), Beşiktaş 
(0-0), Adana Demirspor (0-0), Yukatel 
Kayserispor (1-1) ile Trabzonspor (2-2) 
maçlarında ise berabere kaldı.

Rekor Kırarak Tarihe Geçtiler

Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçını kazanmasıyla Spor 
Toto Süper Lig’de, 55 yıllık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırarken, 

futbol sorumlusu Nuri Şahin ise bu seriyle kulüp tarihine geçti.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 612 Mayıs 2022 Perşembe
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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 
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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" 
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İrfan Akgün'ün sağdan ortasına iyi 
yükselen Samet Akaydın kafayı 
vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 
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giren Abazaj iki kişi arasından 
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                       (Devamı 5'te)
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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 
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hedefini şampiyonluk olarak 
belirleyen ve 3. Lige çıkmayı 
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Giresunspor, Ziraat Türkiye 
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almıyor.

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

Tirebolu Ş. Binbaşı 
Yarı Finalde

Gençler Erkekler 
Futsal Birinciliğin-

de il şampiyonu olduk-
tan sonra Amasya’daki 
gruplarda da başarılı olan 
temsilcimiz Şehit Binbaşı 
H. Avni Alparslan Ortao-
kulu, hafta sonu Ordu’da 
yapılacak Türkiye Finalle-
rinde de boy gösterecek…

Genç Erkekler Fut-
sal’da başarılı sonuçlara 
imza atan ve il şampiyonu 
olduktan sonra Amasya’da 
yapılan gruplarda da 
birinci olan Tirebolu temsil-
cisi Şehit Binbaşı Hüseyin 

Avni Alparslan Ortaokulu, 
şimdi de Türkiye Yarı 
Finallerine katılacak.

Türkiye Yarı Finallerine 
batı komşumuz Ordu’da 
katılacak olan başarılı 
okulumuz, 12-15 Mayıs 
tarihleri arasında gerçek-
leşecek şampiyonada, 
Giresun’u temsil edecek. 
Futsal müsabakalarına 
Beden Eğitimi Öğretmeni 
Selim İleli nezaretinde ka-
tılan Şehit Binbaşı H. Avni 
Alparslan Ortaokulu’na 
Türkiye Yarı Finallerinde 
de başarılar diliyoruz.

GZT Gire-
sunspor’da, 
takım kap-

tanı Ibrahima Balde ile 
yollar ayrıldı.Yeşil-be-
yazlı kulüpten konuyla 
ilgili yapılan açıklamada 
“Profesyonel futbolcu-
muz Ibrahima Balde 
ile karşılıklı anlaşarak 
yollarımızı ayırmış bu-
lunmaktayız. Ibrahima 
Balde’ye kulübümüze 
vermiş olduğu hizmet-
leri için teşekkür ediyor, 
bundan sonraki futbol 
hayatında başarılar 
dileriz” denildi.

BALDE’DEN ŞOK 
AÇIKLAMA !

Giresunspor yönetimi-
nin yollarını ayırdıklarını 
açıkladığı Ibrahima Bal-
de, kişisel sosyal medya 
hesabından yaşanan 
olayla ilgili çok dikkat çe-
ken bir paylaşım yaptı.

Balde, paylaşımında 
şu ifadeleri kullandı:”Bu 
nedir anlayamadım? Ne 
zaman bu gerçekleşti? 
Başkanın imzalamamı 
istediği bir yazı aldım 
az önce. Sözleşmeme 
saygı duymadıklarını 
ve bana 6 aydan fazla 

maaş ve geçen yıldan 
maaş borcu olduğunu 
bilerek, artık kulübe 
gelmemem ile ilgili bir 
yazı aldım. Ama ben bu 
konu hakkında hiçbir 
şey söylemedim. Gire-
sunspor bana bu şekilde 
mi teşekkür ediyor? Biri 
bana bunu açıklayabilir 
mi? Hakan Karaahmet, 
bana bu şekilde mi 
teşekkür ediyorsunuz? 
Ben hiç bir şey imza-
lamadığımı biliyorum. 
Teşekkür ederim Hakan 
Karaahmet, Giresunspor 
taraftarları ve Giresun 
şehri. Neler olduğunu 
anlamıyorum. Bir kulüp 
izin olmadan ve oyuncu-
nun bu konu hakkında 
hiçbir bilgisi olmadığını 
bilerek bir kulüp böyle 
bir şey paylaşabilir mi? 
Bu konuda hiçbir şey 
söylemedi. Başkanım bu 
ayıp sizden geliyor. Bu 
profesyonel değil. Ben 
hiçbir hak vermedim ve 
hiçbir şey imzalamadım. 
Bütün dünya bunu bile-
cek. Bu sizin ayıbınızdır. 
Bütün çalışmam ve bü-
tün profesyonelliğimden 
sonra bunu yapmaya 
nasıl hakkınız var.”

DUNYA 
BiZi 

KONUSUYOR!
Giresunspor’da yaprak dökümü devam ediyor. Geçtiğimiz sezon takımın 

şampiyon olmasında önemli katkılar sağlayan Ibrahima Balde ile yollar ayrıldı. 
Oyuncu yönetimin aldığı karar karşısında şaşkın olduğunu açıkladı.

METiN MERT ATAMAN’DAN
KARADENiZ’E ZiYARET

Türkiye Atletizm Federas-
yonu tarafından Bursa’da 

düzenlenen Atmalar Türkiye Şam-
piyonasında U20 erkekler Disk 
Atma şampiyonu olan Eynesilli 
sporcumuz Metin Mert Ataman 
Eynesil Belediye Başkanı Ahmet 
Latif Karadeniz’i ziyaret etti. 

Bizlere bu gururu yaşattığı için  
Ataman’a teşekkür eden Eynesil 

Belediye Başkanı Ahmet Latif Kara-
deniz”Türkiye Atletizm Federasyo-
nu tarafından Bursa’da düzenlenen 
Atmalar Türkiye Şampiyonasında 
U20 erkekler Disk Atma şampiyonu 
olan sporcumuz Metin Mert Ataman 
bizleri ziyaret etti. Sporcumuza ve 
hocamıza bizlere bu gururu yaşat-
tığı için teşekkür ederiz. Başarıları-
nın devamını dileriz” dedi.


