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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

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

EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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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)
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(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

18 YILDIR DOĞALGAZ 
ÇIKARIYORUZ 

KOMBİYİ KORKA 
KORKA AÇIYORUZ
(Yazısı Sayfa 4’te)

Giresun Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Türkçe Öğret-
menliği  öğrencileri topluma 
hizmet uygulamaları dersi 
kapsamında danışmanları 
Prof. Dr. Nazım Elmas rehber-
liğinde sigaranın sebep olduğu 
olumsuzlukları gerek afişlerle 
gerekse çarpıcı sloganlarıyla 
topluma anlatmaya çalıştıkları 
bir proje için birlik oldular. 

Sigaranın,hayatın bir 
parçası haline getirilmesi yor-
gunluk ve uykusuzluk gibi 
sebeplere yol açarak günlük 
yaşamı negatif etkilediğine 
değiniliyor.Bunların,berabe-

rinde sigara tüketen kişide 
sinir,stres ve kaygıyı getirdiği 
de belirtildi.

Bu durum bireyin mut-
suz,başarısız hissetmesi-
ne, çevresiyle ve ailesiyle olan 
iletişiminde de olumsuzluklara 
sebebiyet verdiğine özellikle 
parmak basan öğrenciler,si-
garanın fiziksel zararlarının 
yanında sosyal yaşamda yol 
açtığı aksaklıklara da işaret 
ederek başarılı bir ekip çalış-
ması ortaya koydular.

Afişleri ve sloganlarında si-
garanın zararlarına farklı bakış 
açılarıyla ele almış olan Gi-

resun Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Türkçe Öğretmenli-
ği öğrencileri “Sigarayı Değil 
Elimi Tut Baba,Sevdiklerini 
Değil Sigarayı Bırak”sloganla-
rıyla da özellikle sigaranın aile 
içi iletişime verdiği hasara dik-
kat çekmiş oldu.

SIGARAYA BIR DE GIRESUN ÜNIVERSITESI EĞITIM 
FAKÜLTESI TÜRKÇE ÖĞRETMENLIĞI ÖĞRENCILERI DUR DEDI

İşverenler için acilen ilave adım-
lar atılmasını isteyen Başkan Ça-
kırmelikoğlu,prim ve vergi desteği 
talep etti. Giresun TSO Başkanı Ha-
san Çakırmelikoğlu,Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklanan 8 bin 500 TL net asgari 
ücretin hayırlı olmasını diledi. 

İşveren için ilave tedbirler isteyen  
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Çakırmelikoğlu, “Üretim gücümüzün 
ve istihdamın sürdürülebilir olması 
adına işletmelerimize ilave destek 
sağlanmasını talep ediyoruz.” Şek-

linde konuştu
Ayrıca korona virüs salgını 

gerekçesiyle ekonominin ayakta 
kalabilmesi istihdamın yükseltilme-
si adına uygulamaya alınan ilave 
istihdam teşvikinin 31.12.2022 tarihi 
itibarıyla son bulduğunu ifade eden 
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Çakırmelikoğlu, “Pandeminin ar-
dından yaşanan ekonomik çalkantı 
sürecinin etkilerinin devam ettiği 
günümüzde ilave istihdam teşviki 
süresi en az bir yıl daha uzatılmalı-
dır.” dedi. SAYFA 3’TE

TSO: PANDEMI TEŞVIKLERI
1 YIL UZATILMALI Çakır’dan Çıtlakoğlu’na Cevap

Batlama Küçük Sa-
nayi Sitesi Başkanı 

Hamdi Çakır, Köşe Yazarı 
Ahmed Çıtlakoğlu’nun 
kendi yaptırdıkları cami için 
yazdığı köşe yazısı üzerine 
açıklama yaptı.

Çakır, “Bu cami Batlama 
sanayi esnaflarının yardım-
larıyla 1,5 yıl önce tamam-
lanmıştır.Eksik ya da kusurlu 
olan kısımları yardım geldik-
çe tamamlanmaktadır.

Caminin Tapusu ve Mülki-

yeti Alınca Köyü’ne, bakım-
ları ve temizliği deBatlama 

Sanayi işletmesi tarafından 
Belediye ekiplerince ya-
pılmaktadır. Eksik olarak 
görülen yerlerin yapılması 
yönünde camimize eleştir-
mek yerine yardım yaparak 
düzeltilmesini sağlanması 
daha mantıklıdır”dedi.Çakır 
cami için her türlü fedakarlı-
ğın yapıldığını ifade ederek, 
“Bu tür projeler adım adım 
ilerliyor.Emeği geçen herke-
se sonsuz teşekkür ediyo-
rum.” şeklinde konuştu.

GİRİB, Giresunlu 
İşadamı ve Bü-
rokratlar Derneği, 

Ankara  Genel Merkezi 
Yönetim Toplantısında çok 
önemli bir karar aldı..

Buna göre GİRİB Samsun 
Şube Başkanlığı’na, Do-
ğankentli, İnşaat Mühendisi, 
Samsun Valiliği bünyesinde 
görev yapan Osman Bayram  
atandı.Giresun Dernekçili-
ğinin lider isimlerinden Halil 
Kütük,Bayram’ı tebrik ederek, 
“Yaklaşık iki seneden beri, 
Samsun’da ne gibi çalışma-
lar yapılabilir, bir dernek mi 
kurulsun, Vakıf mı  konulu 
görüşmelerimiz sonucunda 
;“Osman Bey, en iyisi GİRİB, 
Giresunlu İş İnsanı ve Bürok-
ratlar Derneği’nin Samsun 
Şubesini oluşturalım”, teklifim 
bugün hayat buldu. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 
Osman Bayram kardeşimi 

tebrik ediyorum. Ekibi ile 

birlikte, kendilerine başarılar 
diliyorum.”dedi.

Haber: Fatma Uğurlu

Osman Bayram’a Önemli Görev

Giresun Üniversitesi ,Eski 
Rektörlük binasını geri 
almak için düğmeye 

bastı.Giresun Üniversitesi Ba-
sın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
,yürütmeyi durdurma davası 
açıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada” Kale 
yolu üzerinde bulunan ve mül-
kiyeti Milli Emlak Müdürlüğü’ne 
ait olup, kullanımı için daha 
önceden Giresun Üniversite-
si’ne tahsis edilen tarihi Rek-
törlük Binasının bu tahsisinin; 
Bakanlık tarafından 14 Aralık 
2022 tarihinde kaldırılması 
üzerine; Giresun Üniversitesi 
Rektörlüğü söz konusu binanın 
yeniden Üniversiteye tahsisi 
için 27 Aralık 2022 tarihinde 

idari yargı makamlarına yürüt-
meyi durdurma talepli başvu-

ruda bulunmuştur.”denildi. 
Haber: Mustafa Cici

Bakanlık ve Rektörlük arasında ki bina krizi büyüyor

GRU DAVA ACTI
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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

228 Aralık 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)
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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!..
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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.
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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.
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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.
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“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 
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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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Espiye Devlet 
Hastanesi’nde 

25 doktor sağlık 
hizmeti sunuyor

GİRESUN (AA) - Espiye 
Devlet Hastanesi Başhekimi 
Opr. Dr. Cemil Bayraktar, 10 
uzman ve 15 pratisyen he-
kimle Espiye ile çevre ilçelere 
hizmet verdiklerini bildirdi.

Bayraktar, AA muhabirine, 
yeni hastane binasının 2016 
yılında açıldığını belirtti.

Halen 10’u uzman ve 15’i 
de pratisyen olmak üzere 25 
doktorla sağlık hizmeti sun-

duklarını ifade eden Bayrak-
tar, yine hastane bünyelerinde 
palyatif bakım merkezi, diyaliz 
ünitesi ile evde sağlık hizmet-
leri birimlerinin bulunduğunu 
aktardı.

Başhekim Bayraktar, 
Espiye’nin yanı sıra çevre 
ilçelerdeki vatandaşların da 
hastanelerinden gerekli sağlık 
hizmetinden faydalandıklarını 
sözlerine ekledi.

Giresun’da fındık 
fiyatı yeni haftaya 
58 liradan başladı

GİRESUN (AA) - Gire-
sun Ticaret Borsası Başkanı 
Hamza Bölük, Giresun ser-
best piyasasında fındık fiya-
tının yeni haftaya 58 liradan 
başladığını bildirdi.

Bölük, AA muhabirine, 
piyasaya ürün inişinin azal-
masıyla iç ve dış pazarda 
oluşan arz talebine bağlı 
olarak fiyatın yükseldiğini 
söyledi.

Bugün serbest piyasada 
ürün alım satımının 58 lira-
dan gerçekleştiğini belirten 
Bölük, gelecek haftalar için 
fındıkla ilgili değerlendirme 
yapmanın doğru olmayaca-
ğını ifade etti.

Bölük, Çiftçi Kayıt Sistemi 
(ÇKS) kayıt yenileme süreci-
nin 31 Aralık’ta sona erdiğini 
kaydederek, “ÇKS, fındık 
üreticileri için büyük önem 
taşıyor. Kaydını yenilemeyen 
üreticilerimiz devlet destek-
lerinden yararlanamamakta. 
Yine TMO’ya fındık teslimin-
de de ÇKS şartı aranmakta-
dır. Bu nedenle çiftçilerimiz 
mutlaka kayıtlarını yenileme-
liler.” dedi.

AK Parti Afyonkarahisar 
Milletvekili Eroğlu, Giresun’da 

ziyaretlerde bulundu
AK Parti Afyonkarahisar 

Milletvekili Veysel Eroğlu, Gi-
resun’da ziyaretler gerçek-
leştirdi.

Eroğlu, Giresun Valiliği’ni 
ziyaret ederek Vali Enver 
Ünlü ile makamında gö-
rüştü. İkili burada bir süre 
sohbet etti. Ünlü, görüş-
menin sonunda Eroğlu’na 
içerisinde fındık bulunan 
sepet hediye etti.

Daha sonra Giresun Be-
lediyesi’ne ziyarette bulunan 
Eroğlu, Başkan Aytekin Şenli-
koğlu ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Şenli-
koğlu, kentte tamamlanan 
ve devam eden projelerle 
ilgili Eroğlu’na bilgiler aktardı. 
Ziyaretlere AK Parti Giresun İl 
Başkanı Kenan Tatlı da katıl-
dı. GİRESUN (AA)

MYK Üyesi Dudu, Bahçeli ile Görüştü
MHP Lideri Bahçeli, Giresunlulara selam gönderdi
Milliyetçi Hareket Partisi 

MYK Üyesi Volkan Dudu, 
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet 
Bahçeli’yi ziyaret etti. Bir ayağı 
Giresun’da olan ve Bitexen Gire-
sunspor’u da yakinen takip eden 
MYK Üyesi Dudu, çalışmalarına 
kısa bir ara verip, MHP Genel 
Merkezi’nde Bahçeli ile bir araya 
geldi. Kendisini makamında kabul 
eden MHP Lideri Bahçeli ile bir 
süre görüşen Dudu, ziyaretin 

ardından, sosyal medya hesabın-
dan fotoğrafı paylaştı.

Bahçeli’ye Giresunluların se-
lamını ilettiğini kaydeden Dudu, 
“Sayın Genel Başkanımız, Lide-
rimiz Devlet Bahçeli beyi maka-
mında ziyaret ederek elini öpüp, 
talimatlarını ve hayır dualarını 
aldık. Rabbim liderimizi başımız-
dan eksik etmesin. Kendisine 
çalışmalarımız hakkında bilgiler 
vererek, Giresunlu hemşehrileri-

mizin selamını ilettim.” dedi.
Dudu, 2023 Genel Seçimle-

ri’nin ülkemizin geleceği için bü-
yük bir önem taşıdığını belirterek, 
“Liderimizin çizdiği yolda ilerle-
meye onun gösterdiği misyon ve 
vizyon penceresinden bakmaya 
devam edeceğiz. Sn. Liderimiz 
nerede, bizler oradayız. Ülkemiz 
çok önemli bir sınav verecek. Bu 
sınavı da yine ‘Cumhur İttifakı’ ile 
başarıyla verecektir.” dedi.

Giresun Üniversitesi Fındık 
İhtisas Koordinatör Yardımcısı 
Doç. Dr. Ali Turan: “2023’te 
başlayacak çalışmalarımızı 
3 yıl içerisinde tamamlamayı 
hedefliyoruz”

GİRESUN (AA) - ATAKAN 
ÇITLAK - Giresun Üniversitesi, 
fındıkta verim ve kalitenin artı-
rılmasının yanı sıra yeni katma 
değerli mamullerin üretilmesine 
yönelik 8 proje hazırladı.

Giresun Üniversitesi Fındık 
İhtisas Koordinatör Yardımcısı 
Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabi-
rine, 13 Kasım 2021’de Yükse-
köğretim Kurulunun (YÖK) Gi-
resun Üniversitesini fındık 
konusunda ihtisas üniversitesi 
olarak görevlendirdiğini söyledi.

Koordinatörlük kurarak pay-
daşlarla bir yol haritası belirle-
diklerini ifade eden Turan, bir 
yandan da fındıkta acil önem 
taşıyan 8 sorunun çözümüne 
yönelik projeler hazırladıklarını 
aktardı.

Turan, önceliklerinin kalite 
ve verim miktarının artırılması 
olduğunu vurgulayarak, “Katma 
değerli yeni ürünlerin ortaya 
çıkarılması, fındıkta hasat 
döneminde yaşanan sorunların 
çözümüne yönelik araştırma 
projeleri hazırladık. Küresel 
ısınmanın fındığa etkileri, 
fındıkta özellikle zirai don ve 
zararlılarla mücadele için de 
çalışma projelerimiz bulunu-
yor.” dedi.

Zirai dona karşı geç yaprak-
lanmayla alakalı seleksiyon, 
rekolte tahminiyle alakalı proje-
lerin de hazırlandığını belirten 
Turan, şöyle devam etti:

“Fındıktaki önemli konular-
dan birisi de rekolte tahmini. 
Bir projemiz bu yönde ve bu 
tür tartışmalara son verecek 
nitelikte. Yaşlanan bahçelerimi-
zin yenilenmesi, fındık bitkisinin 
korunması, kalite ve verimin 
artırılması için de projelerimiz 
mevcut. Bunlar fındık için acil 
ve öncelikli olarak belirlenen 
konular. Yeni projelerin oluştu-
rulması amacıyla çalışmaları-
mız devam ediyor.”

- 7 üniversite, TÜBİTAK ve 
paydaş kurum ve kuruluşlarla 

ortak yürütülüyor
Doç. Dr. Turan, projele-

ri TÜBİTAK, Ankara, Ordu, 
Karadeniz Teknik, Sakarya, 
Denizli, Ondokuz Mayıs, 
Kastamonu üniversiteleri ile 
paydaş kurum ve kuruluşlarla 
ortak yürüteceklerini kaydede-
rek, “2023 yılında başlanacak 
çalışmalarımızı 3 yıl içerisinde 
tamamlamayı hedefliyoruz 
ama o projelerde yine süre 
uzatımı mümkün olacak.” diye 
konuştu.

Turan, 8 projenin Gire-
sun Üniversitesi İhtisas Koordi-
natörlüğü üzerinden yürütüldü-
ğünü ve toplam maliyetinin 32 
milyon lira olduğunu sözlerine 
ekledi.

Giresun Üniversitesi fındıkta acil 
sorunlara yönelik 8 proje hazırladı
Projeleyle, fındıkta verim ve kalitenin artırılmasının yanı sıra üretilecek 
yeni mamullerle de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor

Giresun Belediyesi 
Nikah Memurluğu 
tarafından 2022 yılı 

içerisinde Türk vatandaşı ve 
yabancı ülke uyruklular olmak 
üzere toplam 794 çiftin nikahı 
kıyıldı. Mutlu bir yuva kurmak 
için nikah memurluğuna gerek-
li evrakları teslim eden çiftlerin 
işlemleri kısa süre içerisinde 
tamamlanarak nikahları kıyı-
lıyor. Ayrıca farklı illerden izin 
belgesi ile belediyeye müraca-

at eden çiftlerin nikah akitleri 
de yapılıyor. Nikahlar çiftlerin 
isteklerine göre Belediye 
Nikah Dairesi’nde veya düğün 
salonlarında gerçekleştiriliyor.

Nikah Memurluğu tarafın-
dan 2022 yılı içerisinde kıyılan 
794 nikah işleminin aylık 
dağılım ise şu şekilde oldu: 
Ocak 27, Şubat 45, Mart 51, 
Nisan 44, Mayıs 73, Haziran 
102, Temmuz 112, Ağustos 
90, Eylül 96, Ekim 82, Kasım 

57, Aralık 15.
Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu, tüm çiftlere 
mutlu ve huzurlu bir evlilik ha-
yatı dilerken, “Ferah bir ortam-
da vatandaşlarımıza hizmet 
veren Nikah Memurluğumuz 
nikah işlemleri için başvuran 
çiftlerin gerekli evrakları teslim 
etmelerinin ardından kısa süre 

içerisinde nikah işlemlerini 
gerçekleştiriyor. Davet edildi-
ğimiz tüm nikah, düğün gibi 
programlara katılıp vatandaş-
larımızın en mutlu günlerinde 
yanlarında olmaya çalışıyoruz. 
Dünya evine giren tüm çiftleri-
mize mutlu ve huzurlu bir evli-
lik hayatı diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

2022 Yılında 794 Çiftin Nikahı Kıyıldı
BAŞKAN ŞENLİKOĞLU, HER FIRSATTA ÇİFTLERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

YITIK...
Giresun Üniversitesi öğrenci kimliğimi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Şehriyar Dadaşlı



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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CHP Kadın Kolları 
Genel Başkanı 

Nazlıaka, Giresun’da 
partililerle buluştu

GİRESUN (AA) - CHP 
Kadın Kolları Genel 
Başkanı Aylin Nazlıaka, 
Giresun’da partililerle bir 
araya geldi.

Nazlıaka, CHP Giresun 
İl Başkanlığında düzen-
lenen toplantıda, Türki-
ye’yi karış karış gezerek 
her yerde vatandaşların 
sorunlarını tespit etme ve 
partisinin çözüm önerile-
rini anlatma noktasında 
aktif olarak çalıştıklarını 
söyledi. Bu aşamada 81 
ili gezdiklerini ifade eden 
Nazlıaka, “Şimdi ikinci 
turumuzu tamamlıyoruz, 
407 ilçeye gittik, bugün 
Giresun’da üç ilçe ziyareti-
miz olacak, dolayısıyla hız 
kesmeden çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” dedi.

Nazlıaka, hızla ör-
gütlenme çalışmalarına 
yoğunlaştıklarını belirterek 
“Tüm illerde, ilçelerde 
örgütlendik ve son bir yıl 
içerisinde partimize 110 
bin yeni kadın üye kattık, 
katmaya da devam edi-
yoruz. Kadın, erkek, genç 
kısacası üye sayımızı 
her yerde katlaya katla-
ya devam ettiriyoruz ve 
Cumhuriyet Halk Partisi 

ailesi olarak her geçen 
gün tüm ülkeyi kucakla-
yacak, ayrılığın gayrılığın 
olmadığı bir Türkiye inşası 
için çalışıyoruz.” diye 
konuştu.

Tüm kadroları, projeleri 
ve politikalarının hazır 
olduğunu dile getiren Naz-
lıaka, şunları kaydetti:

“Yani bu politikalar ya-
zıldı, 5 Ocak’ta hükümet 
programımız açıklanacak, 
yani iktidara geldiğimizde 
millet masası olarak neleri 
hayata geçireceğiz, hangi 
politikaları uygulayacağız, 
bunları hangi ideolojik 
sağlamlıkla hayata geçire-
ceğiz, bütün bunlar anlatı-
lacak ve mutabık kala kala 
ilerliyoruz. Şu anda çalış-
manın yüzde 90’ı tamam-
landı diyebilirim, bu kadar 
hazırız. Seçim gerçekleşip 
de iktidara geldiğimizde 
ilk 24 saatte ne yapacağı-
mız, ilk bir hafta içinde ne 
yapacağımız, ilk yüz gün 
içinde ne yapacağımız, ilk 
bir yıl içinde ne yapaca-
ğımız ve beş yıllık iktidar 
süresince ne yapacağımız 
şu an çok net. Dolayısıyla 
birçok projemizle seçime 
hazırız.”

‘Bu zamların altından kalkmak 
için cambaz olmak gerekli’

Asgari ücret açıklandı, 
Küçük Esnaf Sanat-
kar ile Özel Sektör bu 

zamların altından nasıl kalka-
cak, tabiki kendi yaptığı ürettiği 
mal ve hizmetlere zam yaparak 

düzenini sağlamaya çalışacak 
ve zam oldukça işler düşe-
cek, iş düşünce işçi çıkartmak 
zorunda kalacak ve istihdam 
kaybı olacak asgari ücretin 
maliyeti 1 kişi için 12.259,80TL 

esnaf sanatkarlar gelen bu 
zammı nasıl karşılayacak hiçbir 
devlet desteği yok, Sosyal Gü-
venlik Primi desteği yok, bunun 
yanında işverenin Bağ-Kur 
Primi de 3.450TL olmuş, Esnaf 
Sanatkarlar bunları kazanacak 
hayatını idame edecek gerçek-
ten esnaf sanatkarın işi çok zor. 
Bunlarla da kalmayarak tüm 
cezalara %112 zam gelmiş, 
işyeri kiraları, elektrik, doğalgaz 
zamları cabası, gerçekten bu 
maliyetlerin altından kalkmak 
için cambaz olunmalıdır.

Artık bizim işyerlerimizi alın 
bizi asgari ücretle işe alın diye 

esnaf sanatkarlar biz oda baş-
kanlarına sitem ediyor. Bizim 
haklarımızı savunmuyorsunuz 
diyerek bizlere tepki gösteriyor, 
esnaf ve sanatkarların bir sen-
dikası olmadığından odalarını 
ve üst Birliklerini kendi hak ve 
hukukunu korumasını bekliyor. 
Bizde buradan duyun bu esnaf 
ve sanatkarların sesini diyoruz. 
Asgari ücretin artması devletin 
kasasına daha çok Sosyal Gü-
venlik Pirimi yatması, vergi ge-
liri sağlanması bütçe açığının 
kapanması demek, esnaf ve 
sanatkara özel sektöre maliyet 
demektir.

SEN
Gecede bir ses 
Gözlerim kapalı uyuyorum
Rüyalar sen 

Bakma bana öyle
Bilmiyordum
Rüyalar da kokarmış
Buram buram sen

Elinde mavinin en güzel tonu 
Unutma beni çiçekleri
Her yaprağında sen

Gece saçların
Sanki yıldızlar dedikodu ediyor
Her sözcük sen

Masada bir kağıt
Üstünde şiir
Tüm mısralar sen

Gözlerimde yaşlar
Kalbimde yangının
Yanıyorum
Yaşlar ateşi harlıyor
Küller sen

Ölüyorum ey sevgili
Senlikte
Sensizlikten
Susmalar yeşeriyor içimde
Susmalar hep sen.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Konuk Yazar

HER CAN BiZE EMANET
Giresun Belediyesi ‘Her can bize emanet’ anlayışıyla can dostların yanında olmaya devam ediyor

TSO: PANDEMi TESViKLERi
1 YIL UZATILMALI

Başkan Çakırmelikoğlu; “İstihdamın 
korunması ve artırılması kapsamında 
işverenlere prim ve vergi desteğini 
düzenleyen ilave istihdam teşviki süresi 
31 Aralık 2022 tarihinde son bulmak-
tadır. Bu teşvik ile bir önceki yılın orta-
lama sigortalı sayısına ilave istihdam 

edilenler için sağlanan prim desteği 
uygulaması bulunmaktadır. Dolayısıyla 
mevcut istihdamın korunması ve ilave 
istihdam açısından teşvik süresi 2023 
yıl sonuna kadar uzatılmalıdır.”şeklinde 
konuştu.

Haber: Hakan Çelebi

Veteriner İşleri Müdür-
lüğü tarafından yapı-
lan çalışmalarda, şe-

hir genelindeki 40 ayrı bölgede 
bulunan besleme noktalarına 
belirli periyotlarda mama ve 
su bırakılırken, sokak kedi ve 
köpeklerinin aşılamasından te-
davi ve bakımlarına kadar her 
türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

Uygulama ile kışın soğuk 
günlerinde can dostların aç 
kalmaması hedeflenirken, 
aşılamaları, tedavileri ve kısır-
laştırmaları da düzenli olarak 

yapılıyor. Sağlığına kavuşan 
hayvanlar doğal ortamlarına 
bırakılırken, insanlara zarar 
verebilecek durumda olanlar 
ve kendi başına yaşamlarına 
devam edemeyecek durumda-
kiler barınakta tutuluyor.

2022 yılı içerisinde yaklaşık 
1500 hayvana müdahale edi-
lirken, 280 kedi ve 410 köpek 
kısırlaştırıldı. Hayvanseverler 
tarafından 156 kedi ile 180 
köpek sahiplenilip sıcak bir yu-
vaya kavuşturulurken, 400 kilo 
kedi maması ve 600 kilo köpek 

maması dağıtımı da yapıldı.
Belediye Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu’nun talimatları ile 
can dostlara daha iyi şartlarda 
hizmet verebilmek için barı-
nakta yoğun bakım ve tedavi 
üniteleri, röntgen ve tahlil oda-
ları yapılırken ameliyathane de 
genişletildi.

Diğer yandan, hayvanse-
verlerin hayvan sahiplenmeleri 
için çeşitli etkinliklerde yapılır-
ken, bu konuda olumlu sonuç-
lara imza atılarak birçok can 
dost sıcak bir yuvaya kavuştu-

ruldu.
Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu, bakıma ve 
yardıma muhtaç hayvanlara 
iyi şartlarda hizmet sundukla-
rını ve ‘Her Can Bize Emanet’ 
anlayışı ile sokak hayvanları 
için birçok çalışma gerçek-
leştirdiklerini belirterek: “Can 
dostlarımızın 24 saat yanında 
oluyoruz. Onlar için ne yapsak 
azdır. Can dostlarımız bize 
emanet. Tüm vatandaşlarımızı 
da ayrıca hayvan sahiplenme-
ye davet ediyoruz.” dedi.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Espiye Devlet 
Hastanesi’nde 

25 doktor sağlık 
hizmeti sunuyor

GİRESUN (AA) - Espiye 
Devlet Hastanesi Başhekimi 
Opr. Dr. Cemil Bayraktar, 10 
uzman ve 15 pratisyen he-
kimle Espiye ile çevre ilçelere 
hizmet verdiklerini bildirdi.

Bayraktar, AA muhabirine, 
yeni hastane binasının 2016 
yılında açıldığını belirtti.

Halen 10’u uzman ve 15’i 
de pratisyen olmak üzere 25 
doktorla sağlık hizmeti sun-

duklarını ifade eden Bayrak-
tar, yine hastane bünyelerinde 
palyatif bakım merkezi, diyaliz 
ünitesi ile evde sağlık hizmet-
leri birimlerinin bulunduğunu 
aktardı.

Başhekim Bayraktar, 
Espiye’nin yanı sıra çevre 
ilçelerdeki vatandaşların da 
hastanelerinden gerekli sağlık 
hizmetinden faydalandıklarını 
sözlerine ekledi.

Giresun’da fındık 
fiyatı yeni haftaya 
58 liradan başladı

GİRESUN (AA) - Gire-
sun Ticaret Borsası Başkanı 
Hamza Bölük, Giresun ser-
best piyasasında fındık fiya-
tının yeni haftaya 58 liradan 
başladığını bildirdi.

Bölük, AA muhabirine, 
piyasaya ürün inişinin azal-
masıyla iç ve dış pazarda 
oluşan arz talebine bağlı 
olarak fiyatın yükseldiğini 
söyledi.

Bugün serbest piyasada 
ürün alım satımının 58 lira-
dan gerçekleştiğini belirten 
Bölük, gelecek haftalar için 
fındıkla ilgili değerlendirme 
yapmanın doğru olmayaca-
ğını ifade etti.

Bölük, Çiftçi Kayıt Sistemi 
(ÇKS) kayıt yenileme süreci-
nin 31 Aralık’ta sona erdiğini 
kaydederek, “ÇKS, fındık 
üreticileri için büyük önem 
taşıyor. Kaydını yenilemeyen 
üreticilerimiz devlet destek-
lerinden yararlanamamakta. 
Yine TMO’ya fındık teslimin-
de de ÇKS şartı aranmakta-
dır. Bu nedenle çiftçilerimiz 
mutlaka kayıtlarını yenileme-
liler.” dedi.

AK Parti Afyonkarahisar 
Milletvekili Eroğlu, Giresun’da 

ziyaretlerde bulundu
AK Parti Afyonkarahisar 

Milletvekili Veysel Eroğlu, Gi-
resun’da ziyaretler gerçek-
leştirdi.

Eroğlu, Giresun Valiliği’ni 
ziyaret ederek Vali Enver 
Ünlü ile makamında gö-
rüştü. İkili burada bir süre 
sohbet etti. Ünlü, görüş-
menin sonunda Eroğlu’na 
içerisinde fındık bulunan 
sepet hediye etti.

Daha sonra Giresun Be-
lediyesi’ne ziyarette bulunan 
Eroğlu, Başkan Aytekin Şenli-
koğlu ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Şenli-
koğlu, kentte tamamlanan 
ve devam eden projelerle 
ilgili Eroğlu’na bilgiler aktardı. 
Ziyaretlere AK Parti Giresun İl 
Başkanı Kenan Tatlı da katıl-
dı. GİRESUN (AA)

MYK Üyesi Dudu, Bahçeli ile Görüştü
MHP Lideri Bahçeli, Giresunlulara selam gönderdi
Milliyetçi Hareket Partisi 

MYK Üyesi Volkan Dudu, 
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet 
Bahçeli’yi ziyaret etti. Bir ayağı 
Giresun’da olan ve Bitexen Gire-
sunspor’u da yakinen takip eden 
MYK Üyesi Dudu, çalışmalarına 
kısa bir ara verip, MHP Genel 
Merkezi’nde Bahçeli ile bir araya 
geldi. Kendisini makamında kabul 
eden MHP Lideri Bahçeli ile bir 
süre görüşen Dudu, ziyaretin 

ardından, sosyal medya hesabın-
dan fotoğrafı paylaştı.

Bahçeli’ye Giresunluların se-
lamını ilettiğini kaydeden Dudu, 
“Sayın Genel Başkanımız, Lide-
rimiz Devlet Bahçeli beyi maka-
mında ziyaret ederek elini öpüp, 
talimatlarını ve hayır dualarını 
aldık. Rabbim liderimizi başımız-
dan eksik etmesin. Kendisine 
çalışmalarımız hakkında bilgiler 
vererek, Giresunlu hemşehrileri-

mizin selamını ilettim.” dedi.
Dudu, 2023 Genel Seçimle-

ri’nin ülkemizin geleceği için bü-
yük bir önem taşıdığını belirterek, 
“Liderimizin çizdiği yolda ilerle-
meye onun gösterdiği misyon ve 
vizyon penceresinden bakmaya 
devam edeceğiz. Sn. Liderimiz 
nerede, bizler oradayız. Ülkemiz 
çok önemli bir sınav verecek. Bu 
sınavı da yine ‘Cumhur İttifakı’ ile 
başarıyla verecektir.” dedi.

Giresun Üniversitesi Fındık 
İhtisas Koordinatör Yardımcısı 
Doç. Dr. Ali Turan: “2023’te 
başlayacak çalışmalarımızı 
3 yıl içerisinde tamamlamayı 
hedefliyoruz”

GİRESUN (AA) - ATAKAN 
ÇITLAK - Giresun Üniversitesi, 
fındıkta verim ve kalitenin artı-
rılmasının yanı sıra yeni katma 
değerli mamullerin üretilmesine 
yönelik 8 proje hazırladı.

Giresun Üniversitesi Fındık 
İhtisas Koordinatör Yardımcısı 
Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabi-
rine, 13 Kasım 2021’de Yükse-
köğretim Kurulunun (YÖK) Gi-
resun Üniversitesini fındık 
konusunda ihtisas üniversitesi 
olarak görevlendirdiğini söyledi.

Koordinatörlük kurarak pay-
daşlarla bir yol haritası belirle-
diklerini ifade eden Turan, bir 
yandan da fındıkta acil önem 
taşıyan 8 sorunun çözümüne 
yönelik projeler hazırladıklarını 
aktardı.

Turan, önceliklerinin kalite 
ve verim miktarının artırılması 
olduğunu vurgulayarak, “Katma 
değerli yeni ürünlerin ortaya 
çıkarılması, fındıkta hasat 
döneminde yaşanan sorunların 
çözümüne yönelik araştırma 
projeleri hazırladık. Küresel 
ısınmanın fındığa etkileri, 
fındıkta özellikle zirai don ve 
zararlılarla mücadele için de 
çalışma projelerimiz bulunu-
yor.” dedi.

Zirai dona karşı geç yaprak-
lanmayla alakalı seleksiyon, 
rekolte tahminiyle alakalı proje-
lerin de hazırlandığını belirten 
Turan, şöyle devam etti:

“Fındıktaki önemli konular-
dan birisi de rekolte tahmini. 
Bir projemiz bu yönde ve bu 
tür tartışmalara son verecek 
nitelikte. Yaşlanan bahçelerimi-
zin yenilenmesi, fındık bitkisinin 
korunması, kalite ve verimin 
artırılması için de projelerimiz 
mevcut. Bunlar fındık için acil 
ve öncelikli olarak belirlenen 
konular. Yeni projelerin oluştu-
rulması amacıyla çalışmaları-
mız devam ediyor.”

- 7 üniversite, TÜBİTAK ve 
paydaş kurum ve kuruluşlarla 

ortak yürütülüyor
Doç. Dr. Turan, projele-

ri TÜBİTAK, Ankara, Ordu, 
Karadeniz Teknik, Sakarya, 
Denizli, Ondokuz Mayıs, 
Kastamonu üniversiteleri ile 
paydaş kurum ve kuruluşlarla 
ortak yürüteceklerini kaydede-
rek, “2023 yılında başlanacak 
çalışmalarımızı 3 yıl içerisinde 
tamamlamayı hedefliyoruz 
ama o projelerde yine süre 
uzatımı mümkün olacak.” diye 
konuştu.

Turan, 8 projenin Gire-
sun Üniversitesi İhtisas Koordi-
natörlüğü üzerinden yürütüldü-
ğünü ve toplam maliyetinin 32 
milyon lira olduğunu sözlerine 
ekledi.

Giresun Üniversitesi fındıkta acil 
sorunlara yönelik 8 proje hazırladı
Projeleyle, fındıkta verim ve kalitenin artırılmasının yanı sıra üretilecek 
yeni mamullerle de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor

Giresun Belediyesi 
Nikah Memurluğu 
tarafından 2022 yılı 

içerisinde Türk vatandaşı ve 
yabancı ülke uyruklular olmak 
üzere toplam 794 çiftin nikahı 
kıyıldı. Mutlu bir yuva kurmak 
için nikah memurluğuna gerek-
li evrakları teslim eden çiftlerin 
işlemleri kısa süre içerisinde 
tamamlanarak nikahları kıyı-
lıyor. Ayrıca farklı illerden izin 
belgesi ile belediyeye müraca-

at eden çiftlerin nikah akitleri 
de yapılıyor. Nikahlar çiftlerin 
isteklerine göre Belediye 
Nikah Dairesi’nde veya düğün 
salonlarında gerçekleştiriliyor.

Nikah Memurluğu tarafın-
dan 2022 yılı içerisinde kıyılan 
794 nikah işleminin aylık 
dağılım ise şu şekilde oldu: 
Ocak 27, Şubat 45, Mart 51, 
Nisan 44, Mayıs 73, Haziran 
102, Temmuz 112, Ağustos 
90, Eylül 96, Ekim 82, Kasım 

57, Aralık 15.
Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu, tüm çiftlere 
mutlu ve huzurlu bir evlilik ha-
yatı dilerken, “Ferah bir ortam-
da vatandaşlarımıza hizmet 
veren Nikah Memurluğumuz 
nikah işlemleri için başvuran 
çiftlerin gerekli evrakları teslim 
etmelerinin ardından kısa süre 

içerisinde nikah işlemlerini 
gerçekleştiriyor. Davet edildi-
ğimiz tüm nikah, düğün gibi 
programlara katılıp vatandaş-
larımızın en mutlu günlerinde 
yanlarında olmaya çalışıyoruz. 
Dünya evine giren tüm çiftleri-
mize mutlu ve huzurlu bir evli-
lik hayatı diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

2022 Yılında 794 Çiftin Nikahı Kıyıldı
BAŞKAN ŞENLİKOĞLU, HER FIRSATTA ÇİFTLERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

YITIK...
Giresun Üniversitesi öğrenci kimliğimi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Şehriyar Dadaşlı



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

428 Aralık 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

Aysonu faturalar gelince; 
“Vay be!” diye diyerek önce 

şaşırıyoruz… 
Sonrada nasıl ödeyeceğimi-

zin yollarını arıyoruz… 
Halbuki üst-başlıkta da ifade 

ettiğim gibi; 
2004 yılından bu yana 

‘doğalgaz’ bulduğumuzu ve 
çıkardığımızı iddia ediyoruz… 

Hani; 
“Hafıza-i beşer nisyan ile 

malüldür” diye bir söz söylenir 
ya… 

Yani daha açık bir ifadeyle; 
“Bu millet bir gün öncesini 

çabuk unutur” derler ya… 
İşte bu özdeyişlerden ha-

reketle, geçmişte ‘doğalgaz’ 
bulduğumuz tarihleri bir kez 
daha anımsamak için internet 
arşivlerine baktım… 

Ve karşıma ‘basın yoluyla’ 
duyurulan şu arşiv bilgileri çıktı; 

Tarih; 9 Eylül 2004 Hürriyet 

Gazetesinin haber başlığı; 
“Akçakoca da doğalgaz 

bulundu.” 
Tarih; 26 Kasım 2006 DHA 

kaynaklı bir duyuru; 
“Akçakoca da doğalgazdan 

sonra petrol umudu da doğdu” 
Tarih; 20 mayıs 2007 (AA) 

ajansının haberi; 
“Karadenizde doğalgaz dev-

reye girdi.” 
Tarih; 26 Ağustos 2007 Sa-

bah Gazetesinden bir haber; 
“Karadenizde petrol ağa 

takıldı” 
Tarih; 15 Mayıs 2009 yine 

Sabah gazetesinden bir haber 
başlığı; 

“Sakarya da doğalgaz bu-
lundu” 

Tarih; 17 Haziran 2010 Ana-
dolu Ajansı; 

“Batı Karadenizde yeni do-
ğalgaz rezervi bulundu” 

Tarih; 29 Mart 2011 ve yine 

Anadalo Ajansının bir haberi; 
“TPOA’dan Akçakoca taarfın-

da sevindirici doğalgaz müjdesi” 
Tarih; 29 Mart 2011 Enerji 

Bakanı Taner Yıldız konuşuyor; 
“Petrolü ve doğalgazı bulduk 

ama çıkaramıyoruz.” 
Tarih; 10 Mart 2013 Milliyet 

gazetesinden bir haber; 
“Karadeniz doğalgaz ve 

petrolde yeni bir merkez.” 
Tarih; 29 Haziran 2020 Enerji 

Bakanı Dönmez konuşuyor; 
“Bu müjdeli haber ülkemize 

hayırlı uğurlu olsun. Bu kez 
hevesimizin kursağımızda kal-
mayacağına inanıyoruz” 

Tarih; 24 Aralık 2022 Cum-
hurbaşkanı Erzurum mitingin-
den müjde veriyor; 

“Karadenizde keşfettiğimiz 
doğalgazın pazartesi müjdesini 
vereceğiz..” 

Demek ki neymiş; 
2004 yılından 2022 yılına 

kadar herhangi bir ‘seçimin ön 
günlerinde’ Karadeniz’in derin-
liklerinde doğalgaz bulduğumu-
zu söylüyoruz… 

Ama bir türlü ‘çıkarmaya’ 
muaffak olamıyoruz… 

Muaffak olamadığımız için 
olmuş olacak; 

Doğalgaz konusunda el-ale-
me muhtaç olup, avuç açıyo-
ruz… 

Avuç açmayı bir kenara 
bırakın; 

En ufak bir sürtüşme ve 
didişmede doğalgazımızı kese-
cekler diye korkuyoruz… 

Doğalgaz konusunda edindi-
ğim bilgileri paylaşacak olursak; 

Dışarıdan satın aldığımız 
doğalgazın yüzde-49,9’unu 
Rusya’dan… 

Yüzde-16.1’inin İran’dan… 
Yüzde-15’ini Azerbay-

can’dan… 
Yüzde-10.2’sini Ceza-

yir’den… 
Yüzde-8.1’ini Amerika’dan… 
Ve yüzde- 2.4’ünü de Nijer-

ya’dan satın alıyormuşuz… 
Sakına sakın bana; 
Nijerya’nın nerede olduğunu 

sormayın… 
Afrika Kıtasında olduğunu 

biliyorum ama hangi tarafta 
olduğunu bilmiyorum… 

Doğrusunu söylemek gere-
kirse; 

Nerede olduğunu bilmediğim 
gibi, doğalgaz almaya muhtaç 
olduğumuz bir ‘Kabile’ ülkesinin 
nerede olduğunu da merak 
etmiyorum… 

Her neyse… 
Daha fazla ‘gaz kaçırmadan’ 

sohbetimizi özetleyerek sonlan-
dıracak olursak; 

Kendi doğalgazımızı ne za-
man kendimiz çıkarırda ucuza 
yakarız orasını bilemem… 

O günleri görmek için ömrüm 
yeter mi-yetmez mi? Bu konuda 

da bir öngörü söyleyemem… 
Ancak; 
Her ne kadar ‘doğalgazı’ 

yeraltından çıkarıp kullanamaz-
sak da… 

Kuru fasülyenin ucuz olduğu 
dönemlerde yoksullar kendi 
doğalgazlarını kendileri üretir-
lerdi… 

Hatta ve hatta mutfakta kul-
lanamazlarsa da, kışın yatağı 
ısıtmak için kullanılan ‘doğal-
gaz’ yatağı ısıtmak için çok 
değerliydi… 

Durun; 
Söz insanların kendi fedakar-

lıklarıyla çıkardığı ‘doğalgazdan’ 
söz açılmışken, bu sıkıcı sohbet 
konumuza bilinen bir fıkrayı 
eklenti yapalım… 

Doktora giden yaşlı bir kadın; 
“Doktor bey, gaz sorunum 

var… 
Fakat çok fazla şikayetçi 

değilim… 
Çünkü gaz çıkardıımda ne 

bir kötü koku, nede ses çıkı-
yor… 

Örnek vermem gerekirse; 
Buraya geldiğimden beri 20 

kez gaz çıkardım ve siz anla-
madınız bile...” der… 

Bunun üzerine doktor; 
“Bu hapları kullanının ve 

önümüzdeki hafta tekrar gelin” 
diye tembih eder… 

Aradan bir hafta geçtikten 
sonra yaşlı kadın tekrar doktora 

gelir; 
“Doktor bey, bana nasıl bir 

hap verdiniz bilemiyorum… 
Gaz çıkardığımda ses 

çıkmıyor ama çok kötü bir koku 
ortaya çıkıyor” diye bilgi verir… 

Doktorsa tatlı bir tebessümle 
ve sakin şekilde; 

“Çok iyi, burnunuz düzelmiş, 
sırada kulaklarınız var.” 

Ne derseniz; 
Bu fıkra bizimkelerin ‘gaz çı-

karma’ işine az-buçuk benziyor 
mu? 

Yani, fıkradan esinlenerek 
demem o ki; 

“18 yıldır çıkarıldığı ve çıkarı-
laacğı söylenen ‘gazın kokusu’ 
sizin burnlarınızın direklerini 
sızlatmıyor mu? 

“Ve 18 yıldır söylenen bu 
tekerleme sizleri hiç bunaltmı-
yor mu?” 

“Boş zamanlarınızda bir kez 
olsun düşündürmüyor mu?” 

Düşünenlerin hakkını yeme-
yelim; 

Belki bu konunun üzerinide 
düşünenler vardır… 

Bu zamana kadar düşün-
meyenler de (hiçbir şey geç 
değildir) sohbetimizde verdiğim 
istatiksel haberleri göz-önüne 
alarak düşünebilirler… 

Bir başka sohbette buluşmak 
üzere; 

Şimdilik hoş, hoşça ve sağ-
lıkla kalın…

18 YILDIR DOĞALGAZ ÇIKARIYORUZ 
KOMBİYİ KORKA KORKA AÇIYORUZ
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TEŞEKKÜR
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastahanesi 

Doktorlarından Göğüs Cerrahi Uzman 
Doktor Opr. Dr. Ali Çelik ve Dr. Serkan Özbay 
olmak üzere, Göğüs Cerrahisi Servis Sorumlusu 
Hemşire ve Diğer Hemşireler olmak üzere tüm 

çalışanlarına sağlığıma kavuşmam için 
gösterdikleri çabalarından dolayı 

çok çok teşekkür ediyorum.

Miktad KAYA



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

428 Aralık 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

Aysonu faturalar gelince; 
“Vay be!” diye diyerek önce 

şaşırıyoruz… 
Sonrada nasıl ödeyeceğimi-

zin yollarını arıyoruz… 
Halbuki üst-başlıkta da ifade 

ettiğim gibi; 
2004 yılından bu yana 

‘doğalgaz’ bulduğumuzu ve 
çıkardığımızı iddia ediyoruz… 

Hani; 
“Hafıza-i beşer nisyan ile 

malüldür” diye bir söz söylenir 
ya… 

Yani daha açık bir ifadeyle; 
“Bu millet bir gün öncesini 

çabuk unutur” derler ya… 
İşte bu özdeyişlerden ha-

reketle, geçmişte ‘doğalgaz’ 
bulduğumuz tarihleri bir kez 
daha anımsamak için internet 
arşivlerine baktım… 

Ve karşıma ‘basın yoluyla’ 
duyurulan şu arşiv bilgileri çıktı; 

Tarih; 9 Eylül 2004 Hürriyet 

Gazetesinin haber başlığı; 
“Akçakoca da doğalgaz 

bulundu.” 
Tarih; 26 Kasım 2006 DHA 

kaynaklı bir duyuru; 
“Akçakoca da doğalgazdan 

sonra petrol umudu da doğdu” 
Tarih; 20 mayıs 2007 (AA) 

ajansının haberi; 
“Karadenizde doğalgaz dev-

reye girdi.” 
Tarih; 26 Ağustos 2007 Sa-

bah Gazetesinden bir haber; 
“Karadenizde petrol ağa 

takıldı” 
Tarih; 15 Mayıs 2009 yine 

Sabah gazetesinden bir haber 
başlığı; 

“Sakarya da doğalgaz bu-
lundu” 

Tarih; 17 Haziran 2010 Ana-
dolu Ajansı; 

“Batı Karadenizde yeni do-
ğalgaz rezervi bulundu” 

Tarih; 29 Mart 2011 ve yine 

Anadalo Ajansının bir haberi; 
“TPOA’dan Akçakoca taarfın-

da sevindirici doğalgaz müjdesi” 
Tarih; 29 Mart 2011 Enerji 

Bakanı Taner Yıldız konuşuyor; 
“Petrolü ve doğalgazı bulduk 

ama çıkaramıyoruz.” 
Tarih; 10 Mart 2013 Milliyet 

gazetesinden bir haber; 
“Karadeniz doğalgaz ve 

petrolde yeni bir merkez.” 
Tarih; 29 Haziran 2020 Enerji 

Bakanı Dönmez konuşuyor; 
“Bu müjdeli haber ülkemize 

hayırlı uğurlu olsun. Bu kez 
hevesimizin kursağımızda kal-
mayacağına inanıyoruz” 

Tarih; 24 Aralık 2022 Cum-
hurbaşkanı Erzurum mitingin-
den müjde veriyor; 

“Karadenizde keşfettiğimiz 
doğalgazın pazartesi müjdesini 
vereceğiz..” 

Demek ki neymiş; 
2004 yılından 2022 yılına 

kadar herhangi bir ‘seçimin ön 
günlerinde’ Karadeniz’in derin-
liklerinde doğalgaz bulduğumu-
zu söylüyoruz… 

Ama bir türlü ‘çıkarmaya’ 
muaffak olamıyoruz… 

Muaffak olamadığımız için 
olmuş olacak; 

Doğalgaz konusunda el-ale-
me muhtaç olup, avuç açıyo-
ruz… 

Avuç açmayı bir kenara 
bırakın; 

En ufak bir sürtüşme ve 
didişmede doğalgazımızı kese-
cekler diye korkuyoruz… 

Doğalgaz konusunda edindi-
ğim bilgileri paylaşacak olursak; 

Dışarıdan satın aldığımız 
doğalgazın yüzde-49,9’unu 
Rusya’dan… 

Yüzde-16.1’inin İran’dan… 
Yüzde-15’ini Azerbay-

can’dan… 
Yüzde-10.2’sini Ceza-

yir’den… 
Yüzde-8.1’ini Amerika’dan… 
Ve yüzde- 2.4’ünü de Nijer-

ya’dan satın alıyormuşuz… 
Sakına sakın bana; 
Nijerya’nın nerede olduğunu 

sormayın… 
Afrika Kıtasında olduğunu 

biliyorum ama hangi tarafta 
olduğunu bilmiyorum… 

Doğrusunu söylemek gere-
kirse; 

Nerede olduğunu bilmediğim 
gibi, doğalgaz almaya muhtaç 
olduğumuz bir ‘Kabile’ ülkesinin 
nerede olduğunu da merak 
etmiyorum… 

Her neyse… 
Daha fazla ‘gaz kaçırmadan’ 

sohbetimizi özetleyerek sonlan-
dıracak olursak; 

Kendi doğalgazımızı ne za-
man kendimiz çıkarırda ucuza 
yakarız orasını bilemem… 

O günleri görmek için ömrüm 
yeter mi-yetmez mi? Bu konuda 

da bir öngörü söyleyemem… 
Ancak; 
Her ne kadar ‘doğalgazı’ 

yeraltından çıkarıp kullanamaz-
sak da… 

Kuru fasülyenin ucuz olduğu 
dönemlerde yoksullar kendi 
doğalgazlarını kendileri üretir-
lerdi… 

Hatta ve hatta mutfakta kul-
lanamazlarsa da, kışın yatağı 
ısıtmak için kullanılan ‘doğal-
gaz’ yatağı ısıtmak için çok 
değerliydi… 

Durun; 
Söz insanların kendi fedakar-

lıklarıyla çıkardığı ‘doğalgazdan’ 
söz açılmışken, bu sıkıcı sohbet 
konumuza bilinen bir fıkrayı 
eklenti yapalım… 

Doktora giden yaşlı bir kadın; 
“Doktor bey, gaz sorunum 

var… 
Fakat çok fazla şikayetçi 

değilim… 
Çünkü gaz çıkardıımda ne 

bir kötü koku, nede ses çıkı-
yor… 

Örnek vermem gerekirse; 
Buraya geldiğimden beri 20 

kez gaz çıkardım ve siz anla-
madınız bile...” der… 

Bunun üzerine doktor; 
“Bu hapları kullanının ve 

önümüzdeki hafta tekrar gelin” 
diye tembih eder… 

Aradan bir hafta geçtikten 
sonra yaşlı kadın tekrar doktora 

gelir; 
“Doktor bey, bana nasıl bir 

hap verdiniz bilemiyorum… 
Gaz çıkardığımda ses 

çıkmıyor ama çok kötü bir koku 
ortaya çıkıyor” diye bilgi verir… 

Doktorsa tatlı bir tebessümle 
ve sakin şekilde; 

“Çok iyi, burnunuz düzelmiş, 
sırada kulaklarınız var.” 

Ne derseniz; 
Bu fıkra bizimkelerin ‘gaz çı-

karma’ işine az-buçuk benziyor 
mu? 

Yani, fıkradan esinlenerek 
demem o ki; 

“18 yıldır çıkarıldığı ve çıkarı-
laacğı söylenen ‘gazın kokusu’ 
sizin burnlarınızın direklerini 
sızlatmıyor mu? 

“Ve 18 yıldır söylenen bu 
tekerleme sizleri hiç bunaltmı-
yor mu?” 

“Boş zamanlarınızda bir kez 
olsun düşündürmüyor mu?” 

Düşünenlerin hakkını yeme-
yelim; 

Belki bu konunun üzerinide 
düşünenler vardır… 

Bu zamana kadar düşün-
meyenler de (hiçbir şey geç 
değildir) sohbetimizde verdiğim 
istatiksel haberleri göz-önüne 
alarak düşünebilirler… 

Bir başka sohbette buluşmak 
üzere; 

Şimdilik hoş, hoşça ve sağ-
lıkla kalın…
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Doktor Opr. Dr. Ali Çelik ve Dr. Serkan Özbay 
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Hemşire ve Diğer Hemşireler olmak üzere tüm 

çalışanlarına sağlığıma kavuşmam için 
gösterdikleri çabalarından dolayı 

çok çok teşekkür ediyorum.

Miktad KAYA

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

528 Aralık 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

GİRESUNSPOR	 -	GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.
İSTANBULSPOR	A.Ş.	 -	 KASIMPAŞA	A.Ş.
MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK	 -	 FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR
MKE	ANKARAGÜCÜ	 -	 ÜMRANİYESPOR
DEMİR	GRUP	SİVASSPOR	 -	 GALATASARAY	A.Ş.
BEŞİKTAŞ	A.Ş.	 -	 ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.
VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK	 -	 TRABZONSPOR	A.Ş.
ALANYASPOR	 -	 YUKATEL	KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE	A.Ş.	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR

16. HAFTA
KONYASPOR	 -	 	DEMİR	GRUP	SİVASSPOR
ÜMRANİYESPOR	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR
GALATASARAY	A.Ş.	 -	 MKE	ANKARAGÜCÜ
FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR	 -	 FENERBAHÇE	A.Ş.
YUKATEL	KAYSERİSPOR	 -	VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK
GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.	 -	 MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK
ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
TRABZONSPOR	A.Ş.	 -	 GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	 ALANYASPOR

17. HAFTA
MKE	ANKARAGÜCÜ	 -	 YUKATEL	KAYSERİSPOR
ATAKAŞ	HATAYSPOR	 -	 FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ	A.Ş.	 -	 KASIMPAŞA	A.Ş.
İSTANBULSPOR	A.Ş.	 -	GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.
GİRESUNSPOR	 -	 ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK	 -	 ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.
FENERBAHÇE	A.Ş.	 -	 GALATASARAY	A.Ş.
VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK	 -	 KONYASPOR
ALANYASPOR	 -	 TRABZONSPOR	A.Ş.

18. HAFTA
ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.	 -	 MKE	ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.	 -	 FENERBAHÇE	A.Ş.
KONYASPOR	 -	 BEŞİKTAŞ	A.Ş.
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR	A.Ş.	 -	 MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK
FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR	 -	 GİRESUNSPOR
ÜMRANİYESPOR	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
GALATASARAY	A.Ş.	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR
YUKATEL	KAYSERİSPOR	 -	 DEMİR	GRUP	SİVASSPOR

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

Her	fırsatta	vatandaş-
lar	ve	esnaflarla	bir	
araya	gelen	Giresun	

Belediye	Başkanı	Aytekin	Şen-
likoğlu,	hem	istek	ve	talepleri	
dinliyor,	hem	de	Belediyenin	
yapmış	olduğu	çalışmalar	hak-
kında	esnaf	ve	vatandaşlara	
bilgiler	veriyor.
Başkan	Şenlikoğlu,	bu	

kapsamda	haftanın	ilk	günü	
Cemal	Gürsel	Caddesi’nde	
esnaflarla	kahvaltıda	bir	araya	
gelerek	onlarla	sohbet	etti	ve	
bereketli	kazançlar	diledi.
Programda	belediyenin	

projeleri	hakkında	bilgiler	
veren	Başkan	Şenlikoğlu,	es-
nafların	cadde	ve	şehir	ile	ilgili	
önerilerini	dinleyerek,	“Bugün	

haftanın	ilk	gününde	sizlerle	
bir	araya	geldik.	Biz	şehrimize	
yapılacak	her	proje	ile	ilgili	isti-
şareye	önem	veriyoruz.	Görüş,	
öneri	ve	taleplerinizi	dinliyor,	
sizlerden	gelen	talepler	doğ-
rultusunda	çözüm	üretiyoruz.	
Cemal	Gürsel	Caddemiz	şehri-
mizin	can	damarlarından	birisi.	
Ticaret	potansiyeli	ile	yaya	ve	
araç	trafiği	yoğunluğu	oldukça	
yüksek.	Biz	cadde	mahalle	
ayrımı	yapmadan	hepsine	aynı	
gözle	bakıyoruz	ve	aciliyete,	
ihtiyaca	göre	müdahalelerde	
bulunuyoruz.”	dedi.
Esnaflar	ise	ziyaretinden	

dolayı	Belediye	Başkanı	Ayte-
kin	Şenlikoğlu’na	teşekkürlerini	
iletti.

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU, ESNAFLARLA KAHVALTIDA BULUŞTU

‘HER ZAMAN YANINIZDAYIZ’

ŞEHRİMİZE HEP BİRLİKTE ‘DEĞER’ KATALIM
İkametgâh İçin Son Gün 31 Aralık
Giresun	Belediye	

Başkanı	Aytekin	
Şenlikoğlu,	daha	

fazla	hizmet	sunulabilme-
si	için	şehir	merkezinde	
ikamet	etmesine	rağmen	
adresleri	köy,	başka	il	ve	
ilçelerde	olan	kişilere	çağrı-
da	bulundu.
Başkan	Şenlikoğlu,	yıl	

sonunda	Adrese	Dayalı	

Nüfus	Kayıt	Sistemi	kap-
samında	2022	yılı	nüfus	
sayımı	yapılacağını	hatır-
latarak,	kalan	kısa	süreçte	
ikametgâh	taşıma	işleminin	
yapılmasının	önemli	oldu-
ğuna	dikkat	çekti.
Başkan	Şenlikoğlu,	yap-

tığı	açıklamada;	“Bilindiği	
üzere	Belediyemizin	en	
büyük	gelir	kaynağı	İller	

Bankası’ndan	aldığı	paydır.	
Bu	da	şehrimizde	resmi	
olarak	ikamet	edenlerin	
sayısına	göre	belirlenmek-
tedir.	Belediyemizin	İller	
Bankası’ndan	alacak	oldu-
ğu	payın	artması,	hizmet	
kalitemizin	artması	anlamı-
na	gelmektedir.	Şehrimizi	
sizlerin	gösterdiği	katkılarla	
daha	da	modernleştirece-

ğiz.	Şehrimizde	yaşayan	
tüm	hemşehrilerimizin	
gerekli	hassasiyet	ve	özeni	
göstereceğine	inanıyorum.	
Şehrimizdeki	imkânları	

sizlerin	gösterdiği	örnek	
vatandaşlık	sayesinde	
geliştireceğiz.	Bunun	için	
alınan	her	ikametgâh,	
bizler	için	artı	bir	avantaj	
demektir.	Hizmetlerimizin	
aksamadan	yürüyebilmesi	
için	barındırdığımız	nüfus	
kadar	devletten	pay	alma-
mız	gerekiyor.	Belediye	
olarak	vatandaşlarımızın	
daha	iyi	hizmet	alabilmeleri	
için	şehrimizde	yaşayan	
ancak	ikametgâhı	köy,	ilçe	
veya	başka	ilde	olan	vatan-
daşlarımızın	ikametgâhını	
ivedilikle	şehir	merkezine	
taşımalarını	istiyoruz.”	dedi.
Başkan	Aytekin	Şen-

likoğlu,	ikamet	taşıma	
işleminin	son	tarihinin	31	
Aralık	2022	olduğunu	da	
sözlerine	ekledi.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Aralık 2022 Çarşamba

 

 

 

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.GALATASARAY A.Ş..................... 14 ........9 ........ 3 ....... 2 ........ 25 ....... 11 .......14 .........30
2.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 14 ........9 ........ 2 ....... 3 ........ 36 ....... 16 .......20 .........29
3.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 14 ........7 ........ 6 ....... 1 ........ 26 ....... 15 .......11 .........27
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 14 ........8 ........ 3 ....... 3 ........ 22 ....... 16 .......6 ...........27
5.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 14 ........7 ........ 5 ....... 2 ........ 21 ....... 16 .......5 ...........26
6.ARABAM.COM KONYASPOR ... 15 ........6 ........ 7 ....... 2 ........ 18 ....... 11 .......7 ...........25
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 14 ........6 ........ 5 ....... 3 ........ 27 ....... 19 .......8 ...........23
8.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 14 ........7 ........ 2 ....... 5 ........ 20 ....... 15 .......5 ...........23
9.CORENDON ALANYASPOR ...... 15 ........4 ........ 6 ....... 5 ........ 21 ....... 26 .......-5 .........18
10.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ............... 14 ........4 ........ 5 ....... 5 ........ 20 ....... 20 .......0 ...........17
11.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 14 ........4 ........ 4 ....... 6 ........ 18 ....... 21 .......-3 .........16
12.F. TAV ANTALYASPOR .............. 13 ........5 ........ 1 ....... 7 ........ 19 ....... 23 .......-4 .........16
13.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 14 ........4 ........ 4 ....... 6 ........ 14 ....... 21 .......-7 .........16
14.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 14 ........4 ........ 3 ....... 7 ........ 13 ....... 23 .......-10 .......15
15.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 14 ........4 ........ 3 ....... 7 ........ 12 ....... 24 .......-12 .......15
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 15 ........3 ........ 5 ....... 7 ........ 15 ....... 20 .......-5 .........14
17.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 14 ........3 ........ 4 ....... 7 ........ 25 ....... 29 .......-4 .........13
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 14 ........2 ........ 2 ....... 10 ...... 13 ....... 28 .......-15 .........8
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 14 ........1 ........ 4 ....... 9 ........ 16 ....... 27 .......-11 .........7

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

15. HAFTANIN SONUÇLARI
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ...............0 - 2 ............................... MKE ANKARAGÜCÜ
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR ............1 - 3 ................... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KASIMPAŞA A.Ş. .......................................1 - 2 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................1 - 1 ........................BITEXEN GİRESUNSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. .................................2 - 0 ................................... FENERBAHÇE A.Ş.
ARABAM.COM KONYASPOR .................2 - 2 ....................CORENDON ALANYASPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.........................2 - 1 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
GALATASARAY A.Ş. .................................2 - 1 ................................İSTANBULSPOR A.Ş.
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. .....1 - 1 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper 
Lig’de 16. hafta maçlarını yönetecek 
hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez 
Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya 
göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek 
hakemler şunlar:

Yarın:
17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi 

Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV 

Antalyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 

Sarper Barış Saka

28 Aralık Çarşamba:
17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel 

Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Suat 

Arslanboğa
20.00 VavaCars Fatih Karagüm-

rük-Trabzonspor: Ümit Öztürk
29 Aralık Perşembe:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Galata-

saray: Erkan Özdamar
17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep 

FK: Zorbay Küçük
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali 

Şansalan

GiRESUNSPOR YARIN
GAZiANTEP’i AGIRLIYOR

Giresunspor sahasında 
oynayacağı Gaziantep 
maçının hazırlıklarını 

sürdürüyor.
Hatay deplasmanında al-

tın değerinde 1 puan alarak 
haftayı avantajlı kapatan Gire-
sunspor’un, Yarın karşılaşacağı 
Gaziantep ise son maçında Be-
şiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

Rakip Takım bu sezon deplas-
manlarda istikrarsız bir görüntü 
verirken, Giresunspor iç sahada 
son maçlarda tempolu ve baskılı 
oyunu ile dikkat çekiyor.

Maç 29 Aralık Perşembe saat 
17.00’de start alacak. 

Haber:
Osman Yılmaz

Giresun’daki maç saat 
17.00’de başlayacak 

ve maçı Zorbay 
Küçük yönetecek

Ligde 16. hafta 
maçlarını yönetecek 

hakemler 
açıklandı


