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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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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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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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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?
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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
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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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)
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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 
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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

KIRGINLIK VARSA 
YARINA BIRAKILSIN 

GİRESUNSPOR YALNIZ 
BIRAKILMASIN 

(Yazısı Sayfa 4’te)

32 yıldır girişimcilik, 
sürdürülebilirlik, pa-

zarlama iletişimi, ino-
vasyon ve markalaşma 
alanlarında yayıncılık 
yapan, iletişim sektörü-
nün lider yayın organı 
Marketing Türkiye’nin, 
Akademetre Research 
& Strategic Planning 
ile 9 yıldan bu yana 
birlikte gerçekleştirdiği 
“Yılın İtibarlısını” be-
lirleyen Marka Değeri 
ve Algı Araştırması’nın 
2022 sonuçları belli 
oldu. SAYFA 2’DE

DOGA KOLEJi iLK 3’TEGiresun İl Müftülüğü Engelli 
Koordinatörlüğünce “7-14 Ocak 
Beyaz Baston Görme Engelliler 
Haftası” dolayısıyla bir program 
gerçekleştirildi. 3’TE

Sema Ünlü 
Hanımefendiden 

Anlamlı Ziyaret

Gazetecilerle sabah kahval-
tısında bir araya gelen Bayrak-
tar,basının sorunlarını yakından 
takip ettiğini ifade ederek, “Böyle 
önemli bir görevi yerine getiren 
gazetecilerin bu çağda ekonomik 
olarak bu kadar zorluk çekmele-
rini doğru bulmuyorum.Buna bir 
çare bulunmalıdır.Özellikle yerel 
basının bu şartlarda ayakta kal-
ması kolay değil.Bizler de gaze-
teciler gününde sizlerle buluşup 

sizleri tebrik etmek istedik”dedi
Giresun basını yıllar sonra ilk 

defa bir toplantıya bu kadar geniş 
bir katılım gösterirken,bir soru 
üzerine önemli açıklamalarda 
bulunan Bayraktar,önümüzde 
seçimde milletvekili adayı olaca-
ğının sinyallerini verdi.

Bayraktar”Bizim Sakarya’da 
benim milletvekili aday adayı ol-
mam için ciddi bir talep var.Ancak 
Milletvekili olsam da ,Fiskobir-

lik’teki görevimi devam ettirmem 
noktasında bir engel yok.Şayet 
milletvekili olursam sadece bir 
ilin değil tüm fındık üreticilerinin 
sesi olacağım.81 ildeki herkesin 
milletvekili olmaya çalışacağım”-
dedi

Giresun Üniversitesi’nin 
arazi talebi konusunda samimi 
davranmadığını anlatan Başkan 
Bayraktar”Bundan sonra üniver-
site ile masaya oturmayacağız.
Çünkü bize yer gösteriyorlar ama 
o yerin  başkalarına ait olduğunu 
tespit ediyoruz.Arazinin bedelini 
ödemeye ise yanaşmıyorlar.
Fiskobirlik büyüyor.Üniversiyeti 
büyütmek isteyenler Fiskobirlik’in 
geleceğini düşünmüyor.Burada 
ben tek başıma değilim.Burada 
bir kooperatif var.Kafanıza göre 
Fiskobirlik’i kapatamazsınız.Za-
ten biz Fiskobirlik olarak Üniversi-
teye lojmanların olduğu en güzel 
araziyi verdik.”dedi

Bayraktar Fiskobirlik’in ekono-

mik olarak ciddi mesafe aldığını 
belirterek “Bu kurum büyüyor.
Ekonomik olarak güçleniyor.İn-
sanlara iş aş veriyor.Hep birlikte 
sahip çıkalım”dediBaşkan Lütfi 
Bayraktar, piyasadaki ürünlerine 
yenilerini ekleyeceklerini söyledi.

Bayraktar, “Birçok ürünümüz 
piyasada, daha da çoğalacaklar 
ve bunlara yeni ürünler eklene-
cek. Şu an 25 ana kalem ürünü-
müz var.” dedi.

Üretimini de kendilerinin 
denetlediği bir çay markası 

oluşturduklarını dile getiren 
Bayraktar, şöyle devam etti: 
“İsmi ‘çay tanesi’, üretiminin tüm 
aşamaları bizim kontrolümüzde 
olacak. Neden çay? FİSKOBİR-
LİK, kooperatif olmasına rağmen 
aynı zamanda ticari işletmedir. 
FİSKOBİRLİK kendine umut 
bağlayan, ciddi bir ortak kitlesi 
olan Türkiye’deki en büyük birlik. 
Kurumun devlet desteği yoksa 
ticaret yaparak para kazanmak 
ve ortaklarına, kendine umut bağ-
layan insanlara destek olmak gibi 

bir sorumluluğu var. Dolayısıyla 
biz aslında anladığımız ölçüde 
para kazanabileceğimiz her yola 
gireceğiz.”

Çayın önemli bir ürün oldu-
ğuna işaret eden Bayraktar, “Şu 
anda hem çay hem fındık üreten 
birçok üreticimiz var. Hem fındık 
hem çay hem bal üreten üretici-
miz de var. Dolayısıyla piyasaya 
soktuğumuz bal da var.” diye 
konuştu.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK’in 
itibarının yüksek olduğunu, bunu 
ticarete çevirmek gibi bir imkan 
elde ettiklerini söyledi.

Fındık alımlarına da değinen 
Bayraktar, “Rakamlara takılma-
yın. Biz rakamları istediğimiz 
zaman yükseltebiliriz, uçurabiliriz 
ama biz istiyoruz ki aldığımız 
fındığı işleyerek satan bir kurum 
olalım, dolayısıyla işlemeye yö-
nelik bir alım politikası geliştiriyo-
ruz yani mamul yapıyoruz.” dedi..

Haber: Mustafa Cici

Gazeteciler Gününde basın mensupları ile kahvaltıda buluşan Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, “Basın mensup-
larının ekonomik durumlarının bu kadar zayıf olması açıkçası bana normal gelmiyor. Buna çözüm bulunması lazım”dedi. Bay-
raktar, Giresun Üniversitesi’ne cevap verirken,AK Parti’den milletvekili aday adayı olmasının da gündemde olduğunu açıkladı

BAYRAKTAR: YEREL BASININ EKONOMiK
GUCU OLDUKCA ZAYIFLADI Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi 

Bayraktar, Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.
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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 
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BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 
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BİRLİKTEYİZ
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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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
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DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
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Gelişme Var mı?
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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
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GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

İMAN İSPAT 
İSTER

(Yazısı Sayfa 2’de)



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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DOGA KOLEJi iLK 3’TE
Doğa Koleji’nden yapı-

lan açıklamada”The 
ONE Awards’a baz 

teşkil eden “İtibar ve Marka 
Değer Performans Ölçümü” 
araştırmasında yılın en başarı-
lı markaları yine her yıl oldu-
ğu gibi halk jürisi tarafından 
belirlendi.

Araştırma modelinde 
markalar; Genel Başarı ve Yıl 
Performansı olarak aşağıdaki 
başlıklar çerçevesinde iki aşa-
mada değerlendirildi:

*Marka Bilinirliği *Yakından 
Tanıma Skoru *Güven Skoru 
*Farklılık Skoru *Tavsiye Skoru 
*Ticari Faaliyetlerini Destekle-
me Skoru *Sosyal Sorumluluk 
Faaliyetleri Beğeni Skoru *İle-
tişim ve Reklam Çalışmaları  
*Genel Beğeni

 12 ilde, 70 kategoride, 
1.200 kişiyle yüz yüze gerçek-
leştirilen ve yıl içinde itibarını 
en çok artıran markaların 

ödüllendirildiği araştırmada 
“Özel Temel Eğitim Kurumla-
rı” kategorisinde Doğa Koleji 
olarak Koç Okulları ve Robert 
Koleji ile birlikte ilk üçte yerimi-
zi aldık.

Birincinin açıklanacağı ödül 
töreni 19 Ocak Perşembe 
akşamı Hilton Bomonti Otel’de 
gerçekleştirilecektir.”denildi

Sema Ünlü Hanımefendi
Hem Kurslarını Gezdi

Giresun Valisi  Enver 
Ünlü’nün eşi Sema Ünlü 
Hanımefendi, 12 Şubat 
Perşembe günü Giresun 
Şehit İsmail Bay Halk Eğiti-
mi Merkezini ziyaret etti.

Hanımefendi Sema 
Ünlü, Giresun Şehit İsmail 
Bay Halk Eğitimi Merkezi 
tarafından açılan kursları 
ziyaret ederek hem kurslar 
hakkında bilgi aldı hem de 
kursiyerlerle sohbet etti.

Hanımefendi Ünlü, Halk 
Eğitimi Merkezince açılan; 
El Sanatları, Elde Hesap 
İşi, Kuaför, Kâğıt Rölyef, 
Yiyecek Hizmetleri, Gümüş 
Kazas, Minyatür, Seramik, 
Çini, Cam Boncuk, Altın 
Yaldızlama,   Yöresel Ürün 
Tasarımı ve Sepet Örücülü-
ğü atölyelerinde inceleme-
lerde bulundu.

Kursiyerler tarafından el 
emeği göz nuru ile yapılan 
ürünleri çok beğendiğini be-
lirten Hanımefendi,  özel-
likle kadınlarımızın Halk 
Eğitim Kurslarına yoğun ilgi 
gösterdiklerini ve katıldıkla-
rı bu kurslarda da çok güzel 
ürünler yaptıklarını belirtti.

Hanımefendi Ünlü, Halk 
Eğitimi Merkezini ziyaret et-
mekten ve burada yapılan 
işleri görmekten duyduğu 
memnuniyetini dile geti-
rerek; idareci, öğretmen, 

çalışan personeller ve 
kursiyerlere emeklerinden 
ötürü teşekkür etti.

Ünlü, Giresun Şehit 
İsmail Bay Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Salih 
Uzun’dan kurumun çalış-
maları hakkında da bilgi 
aldı.

Müdür Uzun, 2022 
yılında kurumda 1507 kurs 
açıldığını, bu kurslara, 9 
Bin 7 erkek, 14 Bin 621 ka-
dın olmak üzere toplam 23 
Bin 628 kursiyerin katıldığı 
bilgisi verdi.

“Giresun Şehit İsmail 
Bay Halk Eğitimi Merkezi 
olarak hem nitelik ve hem 
de nicelik olarak kurslarımı-
zı geliştirerek açmaya de-
vam ediyoruz” diyen Uzun, 
Açmış oldukları kurslarla 
Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından nüfusun %10’una 
ulaşma hedefinin altı puan 
üzerinde %18 hedefine 
ulaştıklarını belirtti.

Şehit İsmail Bay Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü 
Salih Uzun, Halk Eğitimi 
Merkezlerine verdiği des-
tekler ve yakın ilgilerinden 
dolayı Hanımefendi Sema 
Ünlü’ye teşekkür etti.

Ziyarette; kurum idare-
cileri, kurs eğitimcileri ve 
yaklaşık 120 kursiyer hazır 
bulundu.

Giresun Tarım İl Mü-
dürlüğü 2022 Üretim 

Yılı Fındık Alan Bazlı Gelir 
Desteği, Mazot-Gübre Des-
teği, Yem Bitkileri Desteği 
ve Hububat Fark Desteği 
ödemelerine ilişkin olarak 
hazırlanan üretici hak ediş 
icmalleri  başvuru yapılan 
İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lükleri ve mahalle Muhtar-
lıkları ile İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzün internet 
sitesi (giresun.tarimorman.
gov.tr’duyurular bölümün-
de askıya çıkarıldı.Yapılan 
açıklamada” İcmaller 5 gün 
süreyle askıda kalacaktır.

Üreticilerimizin kendi-

lerine ait bilgileri kontrol 
etmeleri, arazi miktarı ve 
destekleme tutarları ile ilgili 
bir eksiklik veya yanlışlık 
tespit etmeleri halinde baş-
vuru yaptıkları İlçe Müdür-
lüğü nezdinde, askı süresi 
içerisinde, itiraz ve düzelt-
me talebinde bulunmaları 
gerekmektedir.

Askı süresinin bitiminden 
sonra yapılacak itiraz ve 
düzeltme taleplerinin ilgili 
mevzuat uyarınca geçerli 
olmayacağı ve değerlendir-
meye alınmayacağı husus-
ları; Üreticilerimize önemle 
duyurulur.”dedi.

Haber:Osman Yılmaz

2022 Üretim Yılı 
Destekleme Hak Ediş 
İcmalleri Askıya Çıktı

Bulancak Belediye 
Başkanı Recep Yakar, 

Pazar akşamı Bulancak 
gençleriyle bir araya gelerek 
gençlerin istek ve sorunlarını 
dinledi.

Bulancak Belediyesi Meclis 
salonunda, öğrenci, üniver-
site öğrencisi, çalışan olmak 
üzere her kesimden gencin 
katıldığı toplantı sohbet orta-
mında gerçekleşti. Toplantıda 

gençlerin istek ve sorunla-
rını dinleyen Başkan Yakar, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın 
“Türkiye Yüzyılı” olarak işaret 
ettiği yeni dönemde en önemli 
unsur olarak gençliği göster-
miştir. Bizlerde her işimizde 
her projemizde gençlerimizin 
önceliklerini göz önüne alma-
ya gayret ediyoruz. Gençlerin 
her türlü dilek ve isteği önceli-
ğimizdir” diye konuştu.

Başkan Recep Yakar 
Gençlerle Bir Araya Geldi

İman “güven duygusu  
içinde tasdik etmek, inan-
mak” demektir. Mü’min de 

inanan, tasdik eden demektir. 
Burada “güven duygusu” ön 
plandadır. Bu manada mümin 
kendisine güvenilen ve Allah’a 
güvenen kişi demektir. Hatır-
layalım. Daha risaletten evvel, 
Abdullah’ın oğlu Muhammed 
iken Hz. Peygamber’in Mekke 
toplumundaki bilinen en meşhur 
lakabı “el-Emin” idi. Yani güvenilir 
kimse.

Diğer taraftan mümini tarif 
ederken müminin aynı zamanda 
“Allah’a güvenen kişi” olduğu-
nu vurguladık. “Mümin zaten 
yaratıcısına güvenmeyecek mi?” 
diye de sorulabilir. Doğru. Lâkin 
söylem öyle olsa da eylemin aynı 
doğrultuda olmadığı kanaatin-
deyiz. Şöyle ki: Hayat kitabımız 
Kur’an’da “Allah faizi tüketir, sa-
dakaları da artırır (Bakara2/276 
) buyurulur. Ama bugün dün-
yevileşen mü’min buna hal dili 
ile “acaba?” diyor. Daha somut 
misal verelim. Kur’an’da malını 
Allah için infak edenlere karşılık 
olarak en az 1’e 700 hatta daha 
fazla verileceği vad ediliyor. An-
cak bugünün mü’mini “malımın 
1/40’ını verirsem 39 kalır yani 
azalır” düşüncesinde. Bir nevi 
Allah’ın artıracağına dair vaadine 
güven noktasında sıkıntı var. 
“Ya malım azalırsa” modunda. 
Halbuki iman matematiğine göre 
40-1 =700 olur. Belki daha fazla. 
Zira buradaki 700 çokluktan kina-
yedir. Bunun “garanti belgesi” için 
Bakara 2/261’e bakılabilir. Bazen 
de 1’e 10 verilir. (Enam 6/160)
Tabi bütün bunlar iman meselesi.

Allah’ın 99 esmasından birisi 
de “el-Mü’min” dir. “Emin kılan, 
rahatlatan ve güvende tutan” 
demektir. Yani Allah, “hem kendi-

sine güvenilen hem de insanları 
güvende tutan” dır. Bu manada 
el-Mü’min’e iman eden mü’min 
devamlı sûrette güvendedir, 
el -Mümin’in himayesindedir. 
İnanan(Allah’a güvenen) kimse 
rahatlar, sekinet bulur.  Sevr’de 
Ebubekir’e ne demişti Allah 
Rasûlü:   “Korkma!Allah bizimle 
beraberdir” Sonra da sekinet 
indirmişti üzerlerine.(Tevbe9/40) 

İmanı olanın imkanı tüken-
mez. İman imkandır, iman 
güçtür. Çanakkale harbinde Seyit 
Onbaşı’nın 215 kiloluk top mer-
misini kaldırmasını, Kıbrıs Barış 
Harekatı sırasında bir tankın 
Beşparmak Dağlarında 1024 
metre yükseklikteki dik ve sarp 
kayaların üzerine çıkarılmasını 
imandan başka ne ile izah ede-
ceğiz? Daha yakına gelelim.15 
Temmuz gecesi üzerinden 
iki tank geçen ve bir kolunu 
kaybeden Sabri Ünal’ın tankın 
önüne yatmasını, Boğaz 
Köprüsünde Safiye Bayat’ın 
namlulara yürümesini imandan 
başka ne ile izah edeceğiz?

İmanın mahalli kalbtir. 
(Hucurat 49/14, Mücade-
le58/22) Kalb, beden ülkesinin 
başkentidir. Başkente hakim 
olan taşraya da hakim olur. 
Başkentimize iman hakimse 
taşramız olan azalarımıza da 
iman hakim olacak, azalarımız 
imanca hareket edecektir. 

Bir Ramazan günü bir oku-
lun öğretmenler odasında oruç 
tutmayan bir öğretmen oruç 
tutan öğretmen arkadaşına 
sorar: Şu uzun günlerde, sıcak 
altında ta sabahtan akşama 
kadar yemeden içmeden nasıl 
duruyorsunuz? Biz sabah 
kahvaltımızı yapıyoruz, okulda 
çayımızı içiyoruz, öğle yemek 
yiyoruz yine de acıkıyoruz. Siz 

nasıl yapıyorsunuz? Oruçlu öğ-
retmen şu anlamlı cevabı verir: 
Hocam orucu mide değil iman 
tutar/tutturur.

İmanın mahalli kalptir lâkin 
İslam imandan ibaret değildir. 
İman, İslam binasının temelidir. 
Sadece temel ile de bina yapıl-
mış olmaz. Bu sebeple imanın 
dışa yansıması ya da ispatı 
olacak ibadetler yerine getiril-
melidir. Daha geniş bir ifade ile 
iman  sâlih ameller ile desteklen-
melidir. Nedir salih amel? Salih 
amel;  dinin yapılmasını emrettiği 
veya tavsiye etiği, doğru, faydalı 
ve sevap kazandıran her türlü 
davranışı ifade eder. 

Salih amelin de imanla birlikte 
olması gerektiğini Kuran’ın bir 
çok ayetinden anlıyoruz. Zira bir 
çok ayette iman ile salih amel 
peş peşe zikredilir. Yani salt 
inanmakla, kuru bir imanla iş bit-
miyor. Aksiyon gerekiyor. (Örnek 
ayetler: Araf 8/2-4, Ra’d13/29, 
Müminun, 23/1-11, Talâk 65/11, 
Tîn 95/6, Asr 103/ 1-3 ) Diğer 
taraftan iman 3 boyutludur. Kalb 
sadece bir boyutudur. 

Dil ile ikrar ve azalarla  amel 
diğer boyutlarıdır. Demek ki aza-
larla yapılacak olanlar da iman ile 

yakından alakalıdır. İman ispat 
ister. İman ibadet gerektirir. Bizi 
camiye götürmeyen, bizi secde-
ye vardırmayan iman  cennete 
nasıl götürecek? 

İman ve onun pratiği olan 
ameller/ ibadetler ahlaka yansı-
malı. İnancın gereği salih ameller 
işlemek ve güzel ahlaklı olmak 
bir müslümanın hayat nizamı 
olmalıdır. Bakınız birbirimiz 
hakkında müspet düşünmemiz 
ve birbirimizi sevmemiz dahi 
imanımızın yansımasıdır. 

Bunun böyle olduğunun delili 
şu iki hadistir:  “Biriniz kendisi 
için istediği şeyi kardeşi için de 
istemedikçe iman etmiş olmaz” 
(Buhârî, Îmân 7)  “İman etme-
dikçe cennete giremezsiniz, 
birbirinizi sevmedikçe de iman 
etmiş olmazsınız “  (Müslim, 
İman 9) İman öyle bir cevherdir 
ki yoldaki bir ezayı/engeli kal-
dırmak  bile iman ile alakalıdır. 
Hatta imanın şubelerindendir. 
Utanmak da imanın meyvelerin-
dendir.(Hadis: Müslim, İman 58) 
Bir kimsede utanma kalmamış-
sa, ahlaksızlık hayat nizamı 
haline gelmişse imanı sıkıntıda 
demektir. İmanını gözden geçir-
melidir.

İMAN İSPAT İSTER

Ayhan Yüksel
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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

314 Ocak 
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Küçük Ölçekli Balıkçılığın 
Desteklenmesi Tebliği

RESMi GAZETE’DE 
YAYIMLANDI

Tarım ve Orman 
Bakanlığı tara-

fından deniz ve içsula-
rımızda avcılık faaliyeti 
yürüten küçük ölçekli 
balıkçılara destekleme 
ödemesinin gerçekleş-
mesi için Küçük Ölçekli 
Balıkçılığın Destekleme-
si Tebliği 13 Ocak 2023 
tarihli Resmi Gazete ‘de 
yayımlandı.

Denizlerde avcılık 
yapan 12 metre altı 
ve içsularımızdaki tüm 
balıkçı teknelerin dâhil 
olduğu bu destekleme-
de, gemi boylarına göre 
birim destekleme tutar-
ları geçen yıla göre % 
240 ila %314 oranında 
artırıldı. Birim destek-
leme tutarları en düşük 
3.500 TL, en yüksek ise 
6.000 TL olacak şekilde 
düzenlendi.

Ayrıca Tarım ve Or-
man Bakanlığı Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 
“Balıkçılığa Kadın Eli 

Değecek” mottosuyla 
balıkçı gemisi sahibi 
veya ortağı olan kadın 
balıkçılarımıza % 25 ek 
destek uygulaması da 
bu yıl ilk defa hayata 
geçirildi.

Bugüne kadar “Küçük 
Ölçekli Balıkçılık Sek-
törünün” desteklenmesi 
ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasına yönelik 
çalışmalarını sürdüren 
Tarım ve Orman Ba-
kanlığı bundan sonrada 
sektörün ihtiyaç duy-
duğu politikalar ürete-
rek hayata geçirmeye 
devam edecek.

Balıkçılarımıza 
yapılacak destekleme 
ödemeleri ile ilgili takvim 
ise ilerleyen günlerde 
Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü ile İl 
Tarım ve Orman Müdür-
lükleri tarafından web 
sitesi, sosyal medya ve 
basın yayın organları 
aracılığıyla sektör pay-
daşlarıyla paylaşılacak.

Sema Ünlü Hanımefendiden 
Anlamlı ZiyaretGiresun Valisi Enver Ünlü’nün eşi Sema Ünlü Hanımefen-

di, görme engelli Kur’an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

İl Müftülüğü İlim Yayma Cemiyeti 
Kur’an Kursu’nda 12 Ocak Perşem-
be günü saat 18.00 de gerçekleş-

tirilen programa katılan Vali Enver 
Ünlü’nün eşi Sema Ünlü Hanımefendi, 
engelli bireylerle bir süre sohbet etti.

Görme engellilerin farklı alanlar-
da kendilerini geliştirmesinin güzel 
bir fırsat olduğunu ifade eden Ünlü, 
engellilerin sosyal yaşama katılımının 
önemine değinerek, hafta dolayısıy-

la programa katılan engelli bireyler 
nezdinde tüm engelli bireylere tebrik 
mesajlarını iletti. Engellilerin hayatla-
rından kesitleri paylaştığı program iyi 
dilek temennileriyle tamamlandı.

Programa İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, İl Engelli Koordinatörü Güler 
Aydınoğlu ve engelli öğrenciler katıldı. 
Program sonunda Sema Ünlü Hanı-
mefendi, öğrencilere hediye takdimin-
de bulundu.

Vali Enver Ünlü, Giresun 
Çevre, Şehircilik Ve İklim 

Değişikliği İl Müdürlüğü Çotanak 
Konferans Salonu yapım ve tef-
rişat işine ait çalışmaları yerinde 
inceledi.

Vali Ünlü, Giresun Merkez 
Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk 
Bulvarı üzerinde bulunan Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü Çotanak Konferans 
Salonunda incelemede buluna-

rak, yapım ve tefrişat işlerinde 
gördüğü eksikliklerin tamamlana-
rak en kısa sürede hizmete açıl-
ması için ilgililere talimat verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği İl Müdürlüğü Çotanak Kon-
ferans Salonu yapım ve tefrişat 
işi ile ilgili Vali Ünlü’ye bilgi veren 
Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği İl Müdürü Sedat Kurnaz, 

konferans salonu yapım işinin 7 
Temmuz 2022 tarihinde ihalesinin 
yapıldığını ve sahne dahil 550 m² 
alana sahip konferans salonunun 
450 kişilik kapasitesi olduğunu 
belirtti.

Yapım ve tefrişat çalışma-
larında sona gelinen Çotanak 
Konferans Salonu çok yakında 
hizmete girecek.

Vali Enver Ünlü, Çotanak Konferans 
Salonunda İncelemelerde Bulundu

Vali Enver Ünlü, Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi (TMOK) 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor 
Kültürü ve Olimpik Eğitim Komis-
yonu Başkanı Bilal Porsun’u kabul 
etti. Valilik Makamında gerçek-
leşen kabulde; Gençlik ve Spor 
İl Müdürü İsmail Çalgan, TMOK 
Boğaziçi Organizasyon Komite-
si Üyesi ve Yüzme İl Temsilcisi 
Heves Bozbağ ile Spor Kültürü ve 
Olimpik Eğitim Projesi Koordinatö-
rü Sibel Tel’de hazır bulundu.

TMOK Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 
Komisyonu Başkanı Bilal Porsun 
tarafından Vali Ünlü’ye TMOK 
Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 
Projesi’ne vermiş olduğu katkı ve 
göstermiş oldukları içten ilgi için 

teşekkür plaketi takdim edildi. Vali 
Ünlü, ziyaretle ilgili yaptığı pay-
laşımda “Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi temsilcileri Bilal Porsun, 
Sibel Tel ve Heves Bozbağ’a na-
zik ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komi-
tesi’nin (TMOK) Türkiye’nin dört 
bir yanındaki çocuklara spor 
kültürü ve sevgisi aşıladığı Spor 
Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi 
(OLİ), 10-13 Ocak 2023 tarihleri 
arasında Giresun’ da devam eden 
sunumlarında yüzlerce öğrenciye 
ulaştı. Giresun Üniversitesi Şehit 
Ömer HALİSDEMİR Konferans 
Salonunda düzenlenen ve okullar-
dan yüzlerce öğrencinin katıldığı 
programda Giresunlu çocuklar 

yeni spor dallarıyla tanıştı, Olim-
piyat Oyunları’nı ve felsefesini 
öğrendi. Maskot Oli ve sunum 
sırasında gösterilen çizgi filmler, 
eğlenceli oyunlar öğrencilere çok 
keyifli anlar yaşattı. Çocuklar çev-
re duyarlılığı, sağlıklı beslenme ve 
Fair Play konularında da eğlenir-
ken bilgi sahibi oldular.

Uluslararası Olimpiyat Ko-
mitesi (IOC) tarafından dünya 
çapında olimpik değerler eğitimi 
programı kapsamında yapılan en 
iyi projeler arasına dâhil edilen 
TMOK Spor Kültürü Olimpik 
Eğitim Projesi, 12-13 Ocak 2023 
tarihlerinde sunumlarına Giresun’ 
da devam etti.

Vali Ünlü, TMOK Heyetini Kabul Etti

Devlet eski Bakanı Burhan 
Kara’nın da katıldığı toplantıda 
konuşan GESOB Başkanı Ali 
Kara,Yücel’i övdü.

Kara, “Sayın Bakanım,  Sayın 
Belediye Başkanlarımız, Değerli 
Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanımız, Değerli Sivil 
Toplum Kuruluşlarımız, Değerli 
Giresun’lu İşadamlarımız, Değer-
li Basın Mensuplarımız, Değerli 
Muhtarlarımız ve Kıymetli Esnaf 
Teşkilatımız sizleri saygı ve sevgi 
ile selamlıyorum. Teşkilatımızın 
düzenlemiş olduğu Sayın Enver 
YÜCEL’le Yüz Yüze Giresun 
Programına hoşgeldiniz.

Bugün burada Giresun’umu-
zun yetiştirdiği siz değerli hazi-
runla birlikte olmanın haklı gururu 
ve mutluluğu içerisindeyim. 

Sizlerin huzurunda globalle-
şen dünyanın daima bir adım 
önünde yer alan vizyonuyla 

eğitim ışığıyla aydınlattığı başarı 
yollarının öncüsü şehrimizin tüm 
dünyaya tanınmasında öncü-
lük eden değerli Enver YÜCEL 
hocamızla birlikte olmaktan onur 
duyduğumu belirtmek isterim. 

Giresun’umuza eğitim camia-
mıza Türkiye eğitimine yön veren 
Sayın Enver YÜCEL Piraziz ilçe-
miz Şıhlı mahallesinde doğmuş 
ilkokulu şıhlıda ortaokul lise ve 
üniversiteyi İstanbul’da bitirmiş 
olup iş hayatına İstanbul’da 
başlamıştır. 

Kurmuş olduğu Uğur Dersa-
neleri, Uğur Okulları, Bahçeşe-
hir Kolejleri ve Üniversitesi ile 
Türkiye’de ayrıca Amerika Birlişik 
Devletleri, İngiltere, Almanya, 
Kanada, İtalya, Güney Kore, 
Gürcistan ve Kıbrıs’taki Üniversi-
teleri ile Türk ve Dünya eğitimine 
damga vurmuştur. Türkiye’de 
65 ilde 153 kampüsü ile hizmet 

veren Bahçeşehir koleji-Uğur 
Eğitim Kurumları bünyesi altında 
da Giresun’umuzda bir şubesi 
mevcuttur. Türkiye’nin dört bir 
yanında yetişen öğrencilerimiz 
ulusal ve uluslararası birçok plat-
formda ülkemizi başarı ile temsil 
etmiştir. Giresun’umuzda birçok 
öğrenciye kurs imkânı tanıyan 
yüce gönüllü Enver Hocamız dai-
ma övünç kaynağımız olmuştur. 

Aynı zamanda eğitimde her 
yıl en fazla eğitim ihracatı yapan 
sektör kurumu olduğu gibi her 
yıl ülkemizde ki hayırsever 10 
işadamı arasında olup aynı 
zamanda evrensel 50 iş insanı 
listesinde yer alarak bizleri gurur-
landırmıştır. 

Enver Bey bu kadar iş yoğun-
luğu arasında özünden ilimiz 
Giresun’dan hiç kopmamıştır. 

Bir yandan Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile 

kurduğu yakın diyalogla Piraziz 
İlçemiz köylerinde yöresel tarım 
ve kooperatifleşme alanın-
da önemli katkılar sağlamış, 
bölgede hayvancılığı modern 
usule teşvik için 600 küçükbaş 
50 büyük baş hayvan ve mo-
dern ahır projesi ile önemli katkı 
sağlamıştır. 

Diğer yandan bölgemizin 
kalkınmasında lokomotif görev 
yapacak olan turizm teşvik için 
Kulakkaya Zifin Oteli alıp modern 
bir hale getirmiş oraya Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreter Yardım-
cısı ile birçok Bakan ve Bürokrat-
ların katıldığı toplantılarla adeta 
Kulakkaya’yı küçük bir DAVOS 
yapmıştır. 

Yakın yüzyılda eğitime damga 
vuran Giresun’un yiğit evladı, 
Giresun’un medarı iftiharı, ömrü 
eğitime adanmış bir hayat, Gire-
sun’da doğan dünyaya meşale 

olan bir nefer, Giresunlunun Gi-
resun Spordan sonraki en büyük 
markası ve destekcisi, Türkiye 
ve dünyada gönüllere dokunan 
güzel yürekli eğitimci, Türkiye’de 
Giresun denilince akla gelen 
fındık ve ENVER YÜCEL’dir.O 
doğduğu topraklardan hiçbir 
zaman kopmadı. Giresun’da 
olmadığı zamanlarda dahi Gire-
sun’u bulunduğu yerde yaşadı. 
Kapılarını bütün Giresunlulara 
açtı, tüm Giresunluların ortak 
paydası olarak. Bütün hemşehri-
lilerinin iyi ve kötü günde yanında 
oldu. O, bu şehre yatırımlarıyla 
sahip çıkarak taş üstüne taş, 
gönül üstüne gönül tesis etmeye 
çalışıyor.

Dünyanın yeniden tesisinin 
eğitimden geçtiğinin bilincinde 
olan ENVER YÜCEL Bey, ülke-
mizde en güzide eğitim kurumla-
rıyla üniversitede binlerce öğren-

cinin ufkunu açıyor, geleceğini 
aydınlatıyor.

Vatanseverlik lafla değil icra-
atlarladır.

Bu güzel vatanın her köşesin-
deki eğitim kurumlarıyla vatan-
severliğinin gereğini yapıyor ve 
örnek oluyor.

Siyaset üzeri olan yaşam 
sevinci ile, genç kuşakların 
ufkunu açarak onları geleceğe 
hazırlamaktan tad alan değerli 
hemşehrimiz ENVER YÜCEL 
Beye bu hizmet ve gayretleri için 
ülkemiz ve Giresunumuz adına 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Yeşilin bin bir tonundan ma-
vinin sonsuz sentezinde bilgi ve 
bilgeliği ile maya olan ENVER 
YÜCEL Beye, bu kutlu mücade-
lesinde başarılar diliyor onunla 
aynı toprakta yaşamaktan gurur 
duyuyoruz.”dedi.

Haber: Hakan Çelebi

KARA’DAN, ENVER YUCEL’E TAM NOT
GESOB Öncülüğünde Sivil Toplum Kuruluşları İle İşadamı  Enver Yücel’in Yüz Yüze Buluşma Toplantısı dün Kale’de gerçekleştirildi.

Törene ilgi oldukça yüksek olurken,açılış konuşmasını yapan GESOB Başkanvekili Ercan Ayhan, Yücel’in hizmetlerini anlattı
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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

1000
500

Sayfa Sekreteri (Editör)

200200
50

14 Ocak 
2023 Cumartesi

SAYI:
6504

70

DOGA KOLEJi iLK 3’TE
Doğa Koleji’nden yapı-

lan açıklamada”The 
ONE Awards’a baz 

teşkil eden “İtibar ve Marka 
Değer Performans Ölçümü” 
araştırmasında yılın en başarı-
lı markaları yine her yıl oldu-
ğu gibi halk jürisi tarafından 
belirlendi.

Araştırma modelinde 
markalar; Genel Başarı ve Yıl 
Performansı olarak aşağıdaki 
başlıklar çerçevesinde iki aşa-
mada değerlendirildi:

*Marka Bilinirliği *Yakından 
Tanıma Skoru *Güven Skoru 
*Farklılık Skoru *Tavsiye Skoru 
*Ticari Faaliyetlerini Destekle-
me Skoru *Sosyal Sorumluluk 
Faaliyetleri Beğeni Skoru *İle-
tişim ve Reklam Çalışmaları  
*Genel Beğeni

 12 ilde, 70 kategoride, 
1.200 kişiyle yüz yüze gerçek-
leştirilen ve yıl içinde itibarını 
en çok artıran markaların 

ödüllendirildiği araştırmada 
“Özel Temel Eğitim Kurumla-
rı” kategorisinde Doğa Koleji 
olarak Koç Okulları ve Robert 
Koleji ile birlikte ilk üçte yerimi-
zi aldık.

Birincinin açıklanacağı ödül 
töreni 19 Ocak Perşembe 
akşamı Hilton Bomonti Otel’de 
gerçekleştirilecektir.”denildi

Sema Ünlü Hanımefendi
Hem Kurslarını Gezdi

Giresun Valisi  Enver 
Ünlü’nün eşi Sema Ünlü 
Hanımefendi, 12 Şubat 
Perşembe günü Giresun 
Şehit İsmail Bay Halk Eğiti-
mi Merkezini ziyaret etti.

Hanımefendi Sema 
Ünlü, Giresun Şehit İsmail 
Bay Halk Eğitimi Merkezi 
tarafından açılan kursları 
ziyaret ederek hem kurslar 
hakkında bilgi aldı hem de 
kursiyerlerle sohbet etti.

Hanımefendi Ünlü, Halk 
Eğitimi Merkezince açılan; 
El Sanatları, Elde Hesap 
İşi, Kuaför, Kâğıt Rölyef, 
Yiyecek Hizmetleri, Gümüş 
Kazas, Minyatür, Seramik, 
Çini, Cam Boncuk, Altın 
Yaldızlama,   Yöresel Ürün 
Tasarımı ve Sepet Örücülü-
ğü atölyelerinde inceleme-
lerde bulundu.

Kursiyerler tarafından el 
emeği göz nuru ile yapılan 
ürünleri çok beğendiğini be-
lirten Hanımefendi,  özel-
likle kadınlarımızın Halk 
Eğitim Kurslarına yoğun ilgi 
gösterdiklerini ve katıldıkla-
rı bu kurslarda da çok güzel 
ürünler yaptıklarını belirtti.

Hanımefendi Ünlü, Halk 
Eğitimi Merkezini ziyaret et-
mekten ve burada yapılan 
işleri görmekten duyduğu 
memnuniyetini dile geti-
rerek; idareci, öğretmen, 

çalışan personeller ve 
kursiyerlere emeklerinden 
ötürü teşekkür etti.

Ünlü, Giresun Şehit 
İsmail Bay Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Salih 
Uzun’dan kurumun çalış-
maları hakkında da bilgi 
aldı.

Müdür Uzun, 2022 
yılında kurumda 1507 kurs 
açıldığını, bu kurslara, 9 
Bin 7 erkek, 14 Bin 621 ka-
dın olmak üzere toplam 23 
Bin 628 kursiyerin katıldığı 
bilgisi verdi.

“Giresun Şehit İsmail 
Bay Halk Eğitimi Merkezi 
olarak hem nitelik ve hem 
de nicelik olarak kurslarımı-
zı geliştirerek açmaya de-
vam ediyoruz” diyen Uzun, 
Açmış oldukları kurslarla 
Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından nüfusun %10’una 
ulaşma hedefinin altı puan 
üzerinde %18 hedefine 
ulaştıklarını belirtti.

Şehit İsmail Bay Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü 
Salih Uzun, Halk Eğitimi 
Merkezlerine verdiği des-
tekler ve yakın ilgilerinden 
dolayı Hanımefendi Sema 
Ünlü’ye teşekkür etti.

Ziyarette; kurum idare-
cileri, kurs eğitimcileri ve 
yaklaşık 120 kursiyer hazır 
bulundu.

Giresun Tarım İl Mü-
dürlüğü 2022 Üretim 

Yılı Fındık Alan Bazlı Gelir 
Desteği, Mazot-Gübre Des-
teği, Yem Bitkileri Desteği 
ve Hububat Fark Desteği 
ödemelerine ilişkin olarak 
hazırlanan üretici hak ediş 
icmalleri  başvuru yapılan 
İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lükleri ve mahalle Muhtar-
lıkları ile İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzün internet 
sitesi (giresun.tarimorman.
gov.tr’duyurular bölümün-
de askıya çıkarıldı.Yapılan 
açıklamada” İcmaller 5 gün 
süreyle askıda kalacaktır.

Üreticilerimizin kendi-

lerine ait bilgileri kontrol 
etmeleri, arazi miktarı ve 
destekleme tutarları ile ilgili 
bir eksiklik veya yanlışlık 
tespit etmeleri halinde baş-
vuru yaptıkları İlçe Müdür-
lüğü nezdinde, askı süresi 
içerisinde, itiraz ve düzelt-
me talebinde bulunmaları 
gerekmektedir.

Askı süresinin bitiminden 
sonra yapılacak itiraz ve 
düzeltme taleplerinin ilgili 
mevzuat uyarınca geçerli 
olmayacağı ve değerlendir-
meye alınmayacağı husus-
ları; Üreticilerimize önemle 
duyurulur.”dedi.

Haber:Osman Yılmaz

2022 Üretim Yılı 
Destekleme Hak Ediş 
İcmalleri Askıya Çıktı

Bulancak Belediye 
Başkanı Recep Yakar, 

Pazar akşamı Bulancak 
gençleriyle bir araya gelerek 
gençlerin istek ve sorunlarını 
dinledi.

Bulancak Belediyesi Meclis 
salonunda, öğrenci, üniver-
site öğrencisi, çalışan olmak 
üzere her kesimden gencin 
katıldığı toplantı sohbet orta-
mında gerçekleşti. Toplantıda 

gençlerin istek ve sorunla-
rını dinleyen Başkan Yakar, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın 
“Türkiye Yüzyılı” olarak işaret 
ettiği yeni dönemde en önemli 
unsur olarak gençliği göster-
miştir. Bizlerde her işimizde 
her projemizde gençlerimizin 
önceliklerini göz önüne alma-
ya gayret ediyoruz. Gençlerin 
her türlü dilek ve isteği önceli-
ğimizdir” diye konuştu.

Başkan Recep Yakar 
Gençlerle Bir Araya Geldi

İman “güven duygusu  
içinde tasdik etmek, inan-
mak” demektir. Mü’min de 

inanan, tasdik eden demektir. 
Burada “güven duygusu” ön 
plandadır. Bu manada mümin 
kendisine güvenilen ve Allah’a 
güvenen kişi demektir. Hatır-
layalım. Daha risaletten evvel, 
Abdullah’ın oğlu Muhammed 
iken Hz. Peygamber’in Mekke 
toplumundaki bilinen en meşhur 
lakabı “el-Emin” idi. Yani güvenilir 
kimse.

Diğer taraftan mümini tarif 
ederken müminin aynı zamanda 
“Allah’a güvenen kişi” olduğu-
nu vurguladık. “Mümin zaten 
yaratıcısına güvenmeyecek mi?” 
diye de sorulabilir. Doğru. Lâkin 
söylem öyle olsa da eylemin aynı 
doğrultuda olmadığı kanaatin-
deyiz. Şöyle ki: Hayat kitabımız 
Kur’an’da “Allah faizi tüketir, sa-
dakaları da artırır (Bakara2/276 
) buyurulur. Ama bugün dün-
yevileşen mü’min buna hal dili 
ile “acaba?” diyor. Daha somut 
misal verelim. Kur’an’da malını 
Allah için infak edenlere karşılık 
olarak en az 1’e 700 hatta daha 
fazla verileceği vad ediliyor. An-
cak bugünün mü’mini “malımın 
1/40’ını verirsem 39 kalır yani 
azalır” düşüncesinde. Bir nevi 
Allah’ın artıracağına dair vaadine 
güven noktasında sıkıntı var. 
“Ya malım azalırsa” modunda. 
Halbuki iman matematiğine göre 
40-1 =700 olur. Belki daha fazla. 
Zira buradaki 700 çokluktan kina-
yedir. Bunun “garanti belgesi” için 
Bakara 2/261’e bakılabilir. Bazen 
de 1’e 10 verilir. (Enam 6/160)
Tabi bütün bunlar iman meselesi.

Allah’ın 99 esmasından birisi 
de “el-Mü’min” dir. “Emin kılan, 
rahatlatan ve güvende tutan” 
demektir. Yani Allah, “hem kendi-

sine güvenilen hem de insanları 
güvende tutan” dır. Bu manada 
el-Mü’min’e iman eden mü’min 
devamlı sûrette güvendedir, 
el -Mümin’in himayesindedir. 
İnanan(Allah’a güvenen) kimse 
rahatlar, sekinet bulur.  Sevr’de 
Ebubekir’e ne demişti Allah 
Rasûlü:   “Korkma!Allah bizimle 
beraberdir” Sonra da sekinet 
indirmişti üzerlerine.(Tevbe9/40) 

İmanı olanın imkanı tüken-
mez. İman imkandır, iman 
güçtür. Çanakkale harbinde Seyit 
Onbaşı’nın 215 kiloluk top mer-
misini kaldırmasını, Kıbrıs Barış 
Harekatı sırasında bir tankın 
Beşparmak Dağlarında 1024 
metre yükseklikteki dik ve sarp 
kayaların üzerine çıkarılmasını 
imandan başka ne ile izah ede-
ceğiz? Daha yakına gelelim.15 
Temmuz gecesi üzerinden 
iki tank geçen ve bir kolunu 
kaybeden Sabri Ünal’ın tankın 
önüne yatmasını, Boğaz 
Köprüsünde Safiye Bayat’ın 
namlulara yürümesini imandan 
başka ne ile izah edeceğiz?

İmanın mahalli kalbtir. 
(Hucurat 49/14, Mücade-
le58/22) Kalb, beden ülkesinin 
başkentidir. Başkente hakim 
olan taşraya da hakim olur. 
Başkentimize iman hakimse 
taşramız olan azalarımıza da 
iman hakim olacak, azalarımız 
imanca hareket edecektir. 

Bir Ramazan günü bir oku-
lun öğretmenler odasında oruç 
tutmayan bir öğretmen oruç 
tutan öğretmen arkadaşına 
sorar: Şu uzun günlerde, sıcak 
altında ta sabahtan akşama 
kadar yemeden içmeden nasıl 
duruyorsunuz? Biz sabah 
kahvaltımızı yapıyoruz, okulda 
çayımızı içiyoruz, öğle yemek 
yiyoruz yine de acıkıyoruz. Siz 

nasıl yapıyorsunuz? Oruçlu öğ-
retmen şu anlamlı cevabı verir: 
Hocam orucu mide değil iman 
tutar/tutturur.

İmanın mahalli kalptir lâkin 
İslam imandan ibaret değildir. 
İman, İslam binasının temelidir. 
Sadece temel ile de bina yapıl-
mış olmaz. Bu sebeple imanın 
dışa yansıması ya da ispatı 
olacak ibadetler yerine getiril-
melidir. Daha geniş bir ifade ile 
iman  sâlih ameller ile desteklen-
melidir. Nedir salih amel? Salih 
amel;  dinin yapılmasını emrettiği 
veya tavsiye etiği, doğru, faydalı 
ve sevap kazandıran her türlü 
davranışı ifade eder. 

Salih amelin de imanla birlikte 
olması gerektiğini Kuran’ın bir 
çok ayetinden anlıyoruz. Zira bir 
çok ayette iman ile salih amel 
peş peşe zikredilir. Yani salt 
inanmakla, kuru bir imanla iş bit-
miyor. Aksiyon gerekiyor. (Örnek 
ayetler: Araf 8/2-4, Ra’d13/29, 
Müminun, 23/1-11, Talâk 65/11, 
Tîn 95/6, Asr 103/ 1-3 ) Diğer 
taraftan iman 3 boyutludur. Kalb 
sadece bir boyutudur. 

Dil ile ikrar ve azalarla  amel 
diğer boyutlarıdır. Demek ki aza-
larla yapılacak olanlar da iman ile 

yakından alakalıdır. İman ispat 
ister. İman ibadet gerektirir. Bizi 
camiye götürmeyen, bizi secde-
ye vardırmayan iman  cennete 
nasıl götürecek? 

İman ve onun pratiği olan 
ameller/ ibadetler ahlaka yansı-
malı. İnancın gereği salih ameller 
işlemek ve güzel ahlaklı olmak 
bir müslümanın hayat nizamı 
olmalıdır. Bakınız birbirimiz 
hakkında müspet düşünmemiz 
ve birbirimizi sevmemiz dahi 
imanımızın yansımasıdır. 

Bunun böyle olduğunun delili 
şu iki hadistir:  “Biriniz kendisi 
için istediği şeyi kardeşi için de 
istemedikçe iman etmiş olmaz” 
(Buhârî, Îmân 7)  “İman etme-
dikçe cennete giremezsiniz, 
birbirinizi sevmedikçe de iman 
etmiş olmazsınız “  (Müslim, 
İman 9) İman öyle bir cevherdir 
ki yoldaki bir ezayı/engeli kal-
dırmak  bile iman ile alakalıdır. 
Hatta imanın şubelerindendir. 
Utanmak da imanın meyvelerin-
dendir.(Hadis: Müslim, İman 58) 
Bir kimsede utanma kalmamış-
sa, ahlaksızlık hayat nizamı 
haline gelmişse imanı sıkıntıda 
demektir. İmanını gözden geçir-
melidir.

İMAN İSPAT İSTER

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Çünkü Giresunspor; 
Ne Ahmet Beyin, ne Mehmet 

Beyin özel bir şirketidir… 
Ne gelip-geçici olan yöneticile-

rin tekelindedir… 
Giresunspor Kulübü; 
Göğsünü gere gere “Ben Gi-

resunluyum” diyen herkesin ortak 
değeridir… 

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Ortalık yerde bir sürü spor 

adamı ve öznesi varken… 
Birçok spor yazarı olup ve 

birçok spor adamı yorum yapar-
ken… 

“Sana ne oldu da, spor konu-
suna da el attın” diyenleriniz ve 
düşünenleriniz varsa eğer… 

Hemen yanıtlayayım; 
“Bende bir Giresun ve Gire-

sunspor sevdalısıyım.” 
Ve maçlarına bir seyirci olarak 

gitmesem de… 
Manevi desteğimin dışında, 

ekonomik olarak pek destekleye-
mezsem de… 

Kurulduğu günden-bu yana 
hangi lig statüsünde mücadele 
ederse etsin; 

Çotanak armalı Yeşil-Beyaz 

renklere bende yürekten bağlı-
yım… 

Nasıl ‘bağlı’ olmam birader; 
Formasının ‘yeşil’ rengini, 

fındık bahçelerinin yeşilinden 
almış… 

Yeşilin yanına Karagöl yay-
lalarının ‘beyaz’ kar örtüsünü 
yakıştırmış… 

Arma olarak; yüreğinin tam 
üstüne üçlü fındık ‘Çotanağını’ 
yapıştırmış… 

Ve: 
Doğu Karadeniz’in kıyı şeridin-

de bulunan illerin futbol kulüp-
leriyle birlikte 1967 yılında 2.lig 
statüsünde mücadele vermek için 
yola çıkmış… 

Ve aradan çok zaman geçme-
den de; 

1970-71 futbol sezonunda 
salt bölgesindeki takımları değil, 
birçok takımı geride bırakıp, guru-
bunda 2.lig şampiyonu olarak (o 
günün) 1. Lig takımlarına “merha-
ba” diyerek aralarına katılmıştır… 

Üstelik salt ‘şampiyon’ olmakla 
kalmamış; 

Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı 
şeridinde bulunan diğer iller 
arasında ‘ilk şampiyon’ olma 

unvanını altına da imza atmıştır… 
Ki, aynı yıllarda bizim nüfusu-

muz; 
Giresun’un merkez nüfusu 32 

bin ve genel nüfusu 450 bindir… 
Komşularımız; 
Trabzon’un merkez nüfusu 

140 bin genel nüfusu 659 bin 
Ordu’nun merkez nüfusu 118 

bin genel nüfusu 608 bindir… 
Ekonomik girdisi olan kurum-

lardan ise; 
Giresun ilinde doğru-dürüst 

üretim yapan fabrika filanda 
yoktur… 

Bir tek SEKA Kağıt fabrikası 
vardır. 

Bu fabrikanın da Gire-
sunspor’un şampiyon olmasında 
hiçbir ekonomik katkısı olmamış-
tır… 

Çünkü sözünü ettiğimiz kağıt 
fabrikası Giresunspor’un şampi-
yon olduğu yıllarda açılmıştır… 

Yani, kısaca demem o ki; 
Komşu illerimizin ekonomik 

durumu Giresun’dan kat-kat iyi ol-
masına rağmen, Giresunspor bu 
ekonomik durumu bizden iyi olan 
illerin arasından sıyrılıp 1970-71 
sezonunda şampiyon olmuştur… 

Yan komşularımızdan; 
Trabzon 1974-75 sezonun-

da… 
Ordu 1975-76 sezonunda… 
Rize ise 1978-79 sezonunda 

şampiyon olmuştur… 
Ve altı yıl 1. Ligde kaldıktan 

sonra tekrar 2. Kümeye düşen 
Giresunspor; 

Asansör takım olarak 2.ligle 
3.lig arasında iniş çıkışlar yap-
mış… 

Ve aradan 44 yıl geçtikten 

sonra da 2020-21 futbol sezo-
nunda tekrar ‘şampiyon’ olarak 
(süper lig) olarak ifade edilen 
1.lige tekrar çıkmıştır… 

Çıkmıştır çıkmasına da; 
Ekonomik gücü sınırlı ve belli 

olan Giresun’un (içeride ve dışa-
rıda) ileri gelenleri Giresunspor’a, 
dikkate değer bir şekilde sahip 
çıkamamıştır… 

Halbuki hakkını teslim etmek 
gerekirse; 

Büyük takımların bir futbolcu-
sunun transferi kadar bütçeye sa-
hip Giresunspor, oradan buradan 
topladığı kesesine göre topladığı 
futbolcularla; 

Deplasmanda (yani kendi ev-
lerinde) adını ‘yol kazası’ yakıştır-
ması yapsalarda Giresunspor’un 
önünde diz çöktüler… 

Ve o diz çöken her iki takımda 
‘şampiyonluk’ yarışında şu an 
puan cetvelinin en üst sırasında 
yer alıyorlar… 

Ve kendilerine ‘üç büyük’ un-
vanı yakıştıran bu takımlar; 

Ne zaman bir ‘yenilgi’ sözü 
duysalar; Giresunspor’u anımsı-
yorlar… 

Özetlersek; 
‘Ayak Oyunu’ denilen futbol 

oyunu sadece ayaklarla oynan-
mıyor… 

Ticari bir sektöre dönüştüğü 
için bir sürü ‘ayak oyunları’ da 
dönüyor…

Ve dönen bu ‘ayak oyunlarını 
da’ benim gibi saf seyirciler pek 
bilmiyor! 

Eh, futbol ‘seyirlik ve temaşa’ 
olmaktan çıkıp; 

Ve dini, inancı, rengi, soyu-so-
pu bir tarafa bırakıp;

Büyük yetenekler, büyük para-
larla futbol oynuyorsa;

Parası bol olan kulüplerle aynı 
statüde mücadele etmek bir hayli 
zor olsa gerek… 

Kısacası; 
Futbol denilen oyunun içinde 

‘yengi-yenilgi ve beraberlik’ deni-
len üç sonuç var… 

Üstelik bu futbol oyununun 
öyle şaşırtıcı bir tarafı var ki; 

“Ben bu takımı asla yenemem” 
dediğin takımı yeniyorsun… 

“Ben bu takıma 5 çekerim” 
değdiğin takıma 5-0 yeniliyor-
sun… 

Üstelik bu benzetme salt bizim 
Giresunspor’umuz için geçerli 
değil; 

Bu verdiğim örnek her futbol 
kulübü içinde geçerli bir durum… 

Uzun sözün özü; 
Şu sıralar Giresunspor bir 

bocalamanın içinde çırpınıp 
duruyor… 

Deli poyraz misali; 
Bir bakıyorsun, deplasmanda 

şampiyonluğa oynayan takımı 
yeniyor...

Bir bakıyorsun; 
Küme düşmesi ‘garanti’ gözüy-

le bakılan takıma yeniliyor… 
Buda demek oluyor ki; 
Gündelik ‘moral’ günden güne 

değişiyor… 
Ancak, kamuoyuna yansıdığı 

ve duyduğumuz kadarıyla biliyo-
ruz ki; 

Giresunspor iç dünyasında 
ekonomik bir sorun yaşıyor… 

Futbolcuların belki maaşını ve 
belki de primini ödeyemiyor… 

Velhasıl-kerim kamuoyuna 
yansıtılmayan ekonomik bir sıkın-

tı yaşanıyor… 
Ki, muhtemelen öyle… 
Bu konuda sizler ne düşünür-

sünüz onu bilemem ama… 
Sohbetimizin üst başlığında da 

ifade ettiğim gibi benim naçizane 
önerim; 

“Kırgınlık varsa yarına bırakıl-
sın… 

Giresunspor yalnız bırakılma-
sın”

Örneğin; 
Özel Eğitim konusunda Tür-

kiye’nin özel okullar konusunda 
en büyük ‘Özel Eğitim Patronu’ 
Enver YÜCEL Giresunlu… 

Yine ilimiz özelinde hem inşaat 
sektöründe ve hem de ‘Özel 
Kolej’ sahibi Aykut Gezmiş’in hatı-
rı-sayılır ekonomik bir gücü var… 

Yine aklıma gelenlerden; 
Çok değerli işadamımız Öner 

Hekim var… 
Bildiğim kadarıyla TİTANİK 

Otellerin sahibi Aygün’ler de 
Giresunlu… 

Vesaire, vesaire… 
Daha buna benzer birçok işa-

damlarımız ve siyaset erbapları-
mız var… 

Belki benim ismini verdiğim bu 
isimlerde haklı olarak diyecekler-
dir ki; 

“Yahu, bu zamana kadar 
Giresunspor’a her türlü yardımı 
yaptık.” deseler de… 

Ben bir kez daha herkesin du-
yacağı ve bileceği şekilde yardım 
etmelerini önerir veya isterim… 

Umarım; 
Dikkate alıp değerlendirenler 

olur… 
Hoş, hoşça ve esenlik içinde 

kalın…

KIRGINLIK VARSA YARINA BIRAKILSIN 
GİRESUNSPOR YALNIZ BIRAKILMASIN 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Karadeniz’deki 11 ilde 
çeşitli projelere geçen 
yıl 530 milyon lira 

kaynak aktaran Doğu Kara-
deniz Projesi (DOKAP) Bölge 
Kalkınma İdaresi, 2023 hedefini 
1 milyar lira olarak belirledi.

Samsun, Çorum, Amasya, 
Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Gümüşhane, Bayburt, Rize ve 
Artvin olmak üzere 11 ili kapsa-
yan DOKAP, Nisan 2012’den 
bu yana faaliyet gösteriyor.

Kamu kurumları üzerinden 
eylem planına göre hazırla-
nan tarım, hayvancılık, turizm, 
kültür, eğitim projelerine kaynak 
aktaran DOKAP, bölgenin ge-
lişiminin sağlanması amacıyla 
çalışmalar yürütüyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanı Hakan Gültekin, 
AA muhabirine, 2022 yılını çok 
verimli geçirdiklerini söyledi.

Tarım, hayvancılık ve tu-
rizm alanlarında geçen yıl ek 
bütçeler aldıklarını dile getiren 
Gültekin, “Toplamda 530 milyon 
lira bir rakamı, DOKAP bölge-
sinde 11 ilimize kaynak olarak 
aktardık.” dedi.

Gültekin, bütçenin 266 mil-

yon lirasının Yeşil Yol Projesi’ne 
aktarıldığını kaydederek, 264 
milyon lirasının ise turizm, tarım 
ve hayvancılık, eğitim ve kültür 
ile ilgili projelerde kullanıldığını 
belirtti.

- “Üretim ve istihdam odaklı 
projelere kaynak aktarıyoruz”

Hakan Gültekin, özellikle 
tarım ve hayvancılıkla ilgili üre-
tim ve istihdam odaklı projeleri 
önemsediklerini vurgulayarak, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem katma değeri yüksek 
hayvan ürünlerinin hem başta 
tıbbi aromatik bitkiler olmak 
üzere katma değerli ürünlerin, 
bölgede fındık ve çay haricinde 
aronya, salep gibi ürünlerin 
destekleriyle ilgili İl Tarım ve Or-
man müdürlükleri ve büyükşehir 
belediyeleri ile önemli süreç 
yürütüyoruz. Bölgenin kalkın-
masının sağlanması için üretim 
ve istihdam odaklı projelere 
kaynak aktarıyoruz.”

Turizmle ilgili projelerde iç 
ve dış turizme konu olabilecek 
destinasyonların desteklen-
mesini önemsediklerinin altını 
çizen Gültekin, “Klasik sokak 
sağlıklaştırması veya çevre 

düzenlenmesi değil, turizme 
konu olmasını istiyoruz. Yani 
biz imarını yaptık, destinasyonu 
oluşturduk, bu destinasyonun 
hem iç hem de dış turizme 
hitap etmesini istiyoruz.” diye 
konuştu.

Gültekin, uyguladıkları 
projelere değinerek, “Artvin 
Ardanuç’taki Cehennem Deresi 
Kanyonu var, mesela burada 
yaptığımız çalışmalar ciddi ses 
getirdi. Orası biraz iç bölgede 
yani sahille kıyaslandığında 
insan hareketliliği az olan bir 
bölge gibi gözükse de turizme 

ciddi bir hareketlilik getirdi. 
Bunun gibi birçok proje sayabi-
liriz.” dedi.

Ordu’da uygulanan Fındık 
Altı Yumurta Tavukçuluğu 
Projesi kapsamında üreticilere 
eğitim, organik yem fabrikası, 
soğuk hava deposu ve paket-
leme destekleri verdiklerini 
aktaran Gültekin, tüm bunların 
sonucunda şu anda üretilen 
yumurtaların Tarım Kredi Koo-
peratifi marketlerinde satıldığını 
ifade etti.

Bunun yanı sıra Ordu’dan 
Dubai ve Katar’a da yumur-

ta satıldığına dikkati çeken 
Gültekin, bunların 5-6 yıllık bir 
süreç içerisinde gerçekleştiğini 
kaydetti.

“Yerinde üretim ve 
tüketim olsun istedik”

Hakan Gültekin, seracılık 
projeleri ile sebze ve meyve 
üretimine de katkı sağladıklarını 
belirterek, şunları söyledi:

“Sebze ve meyve genelde 
nereden geliyor? Adana, Mersin 
ve Antalya. Biz dedik ki bu böl-
gede yağışlı gün sayısı fazla, 
bunu göz önüne alarak sera-
cılığı bu bölgede geliştirelim, 
yerinde üretim ve tüketim olsun. 
Şimdi birçok ilde hem beledi-
yeler hem de Tarım ve Orman 
müdürlükleri üzerinden vatan-
daşlarımıza sera 
dağıtımı yaptık. 
Vatandaş artık 
seralarda ürettiği 
sebze ve meyve-
lerle marketlerde 
ve piyasada satış 
yapacak potan-
siyeli oluşturdu. 
Bu bizim için 
başlangıç ve 

sonuç açısından değerlendi-
ğimizde üretim var, istihdam 
var, ticari geliri olan bir yapı da 
oluşturduk.”

Bu yıl için 430 milyon civarın-
da rakamın yatırım programında 
onay beklediğini dile getiren Gül-
tekin, “Sayın Cumhurbaşkanımız 
DOKAP’ın, DAP’ın, GAP’ın ve 
KOP’un projelerini önemsedikle-
rini ve proje desteklerini artı-
racaklarını söyledi. DOKAP’ın 
2023 yılı için hedefini 1 milyar 
lira olarak koyduk, ek bütçe-
mizle bu rakamları 11 ilimize 
kazandıracağız. ‘Nitelikli projeleri 
destekleyeceğiz, onları destek-
siz bırakmayacağız.’ şeklinde 
kendimize hedef koyduk.” dedi.

GİRESUN (AA) - 
GÜLTEKİN YETGİN 

Doğu Karadeniz’de kalkınmaya 2023’te 
1 milyar lira destek hedefleniyor

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin: “DOKAP’ın 2023 yılı için 
hedefini 1 milyar lira olarak koyduk, umarım ek bütçemizle bu rakamları 11 ilimize kazandıracağız”



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

514 Ocak 
2023 Cumartesi www.giresungundem.com

Giresun Süper Amatör Lig 
takımlarından Yeniyolspor 
2022- 2023 futbol sezonu 

sonunda şampiyonluk ipini göğüsle-
yeceğine inanıyor. İlk yarıda oynadığı 
11 maçı da kazanan ve 33 puan 
toplayan Mavi-Beyazlılar bu başarısı 
sayesinde tüm rakiplerini mağlup 
etmiş oldu.

Attığı 35 gole karşılık ağlarında 8 
gol gören Yeniyolspor ikinci yarının ilk 
maçını deplasmanda Şebinkarahisar 
Belediyespor’la yapacak. Antrenör 
Adil Tozlu yönetimindeki Yeniyolspor 
ikinci yarıda da ilk yarıdaki muhte-
şem başarısını sürdürmek ve sezon 
sonunda şampiyon olmayı hedefliyor.

YENiYOLSPOR
HEDEFE 

KiLiTLENDi

Derekıyısı lise tayfa Görele 
Anadolu Lisesi’nin Görele 13 
Şubat İlçe Stadı’nda oynadığı 
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 
Okul sporları futbol grup final 
maçında yalnız bırakmadı. 
2022-2023 Eğitim Öğretim 
Yılı Okul sporları futbol grup 
final maçında Tirebolu Anado-
lu Lisesi ile Görele 13 Şubat 
İlçe Stadı’nda oynadığı final 
maçında yalnız bırakmayan 
Derekıyısı lise tayfa adına 

açıklama yapan Erkan Kugu” 
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 
Okul sporları futbol grup final 
maçında Görele 13 Şubat İlçe 
Stadı’nda Tirebolu Anadolu 
Lisesi maçında Derekıyısı lise 
tayfa olarak tribünde yeri-
mizi aldık. Tirebolu Anadolu 
Lisesi’ni 2-1 yenerek adını bir 
üst tura yazdıran Görele Ana-
dolu Lisesi’ni kutlar, bundan 
sonraki maçlarında başarılar 
dileriz” dedi.

Derekıyısı lise tayfa’dan tam destek BiR iLKE iMZA ATILDI!
Giresun Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüğünde 
görev yapan tecrübeli 
Güreş Antrenörü Mustafa 
Kaşyol, ata sporu güreşin 
gelişmesi ve yaygınlaş-
ması amacıyla kolları 
sıvayarak Giresun’da ilk 
ve tek Güreş Kız Takımını 
kurarak bir ilke imza attı.

Güreş Antrenörü Mustafa 
Kaşyol ve Güldane Baştuğ 
yönetiminde, Çotanak Spor 
Kompleksi Güreş Salonun-
da çalışmalarını sürdüren 
2005-2008 doğumlu yakla-
şık 20 sporcu yeni sezonda 
yapılacak olan şampiyona-
larda Gençlik Spor Kulübü 
adına ter dökecek.

Giresun Süper Amatör Lig’e 15 
günlük devre arası tatili veri-

lirken, ikinci yarı karşılaşmaları 15 
Ocak 2023 Pazar günü başlaya-
cak. Lider Yeniyolspor deplasman-
da Şebinkarahisar Belediyespor’la 
karşı karşıya gelecek. Maç 
Şebinkarahisar İlçe Stadı’nda saat 
13.00’te başlayacak.

İkinci sırada bulunan Espiye Es 
Es Gençlikspor Doğankentspor’a 
konuk olacak. Doğankent İlçe 
Stadı’ndaki karşılaşmanın başla-
ma saati 13.OO

Lig üçüncüsü Keşap Bele-
diyespor Tireboluspor’a konuk 
olacak. Tirebolu İlçe Stadı’ndaki 
maç saat 13.00’te oynanacak. 

İlk 4’ün play-off oynayacağı 
ligin 4.basamağında yer alan 
1957 Espiyespor ligden çekilen 
C.Örnekspor karşısında 3-0 hük-
men galip sayılacak. Batlamaspor 
ile Ali Durağı Gençlikspor, kozları-
nı 15 Temmuz Spor Kompleksin-
de paylaşacak.

Süper Amatörde Perde Yeniden Açılıyor

Kayseri’de Başarıyı Arıyorlar
Sutopu Federasyonu 

2022- 2023 sezonu Bü-
yük Erkekler 1.Lig C Grubu’nda 
mücadele edecek olan Giresun 
Gençlikspor sutopu takımı, 12-
15 Ocak 2023 tarihleri arasında 
1.devre müsabakalarını Kayseri 

Olimpik Yüzme Havuzu’nda 
oynayacak.

İlk devre maçlarında takı-
mımız, Dalton Koleji ile  Elazığ 
Gençlikspor’la  oynarkenGire-
sun Gençlikspor, 14 Ocak’ta 
İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü 

ve Adana Yüzme İhtisas’la 15 
Ocak’ta Osmangazi Belediyesi 
ve Selçuklu Belediyesi ile müca-
dele edecek. Gençliksporlu su 
topçular Kayseri’de Antrenörleri 
Vahap Karaaslan yönetiminde 
başarılı olmaya çalışacaklar.



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: 614 Ocak 2023 Cumartesi
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ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

Eynesil Belediye 
Kulübü’nden Tepki!

TFF.3.Lig 2.Grup 
temsilcimiz Am-

berçay Eynesil Beledi-
yespor sosyal medya 
hesaplarından yaptığı 
paylaşımda, Eynesil 
İlçe Stadı’nın halen 
tamamlanmamış ve 
hizmete açılmamasına 
tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açık-
lamada; “ 3. Lig play-off-
larından Şampiyon ola-

rak çıkalı tamı tamına 8 
ay  geçti. Bu pazar günü 
TFF 3.Lig’in ikinci yarısı 
başlayacak ve stadımız 
halen tamamlanmadı. 
Bizim ilçe olarak, takım 
olarak tek bir isteğimiz 
var; maçlarımızı “EVİ-
MİZ” de yani EYNESİL 
İLÇE STADI’nda oyna-
mak. Söyleyeceklerimiz 
bu kadar.” ifadelerine yer 
verildi.

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

Bitexen Giresunspor’a 
hafta sonundaki rakibi 
de ters geliyor.Antal-

yaspor’a geçen sezon evinde 
2-1 mağlup olan Giresunspor 
deplasmandaki karşılaşmadan 
da 4-1’lik yenilgiyle sahadan 
ayrılmak zorunda kaldı.

Antalya’da oynanan 6 lig 
maçının 5’ini Antalyaspor 
kazanırken, bir maç berabere 
sona erdi. Giresunspor Antalya 
deplasmanında 3 puan sevinci 
yaşayamadı.

4 HAFTADIR 
HASRETLER

Antalyaspor oynadığı son dört 
lig maçında galip gelme başarısı 
gösteremedi. İç sahada Ankara-
gücü ve Fenerbahçe’ye yenilen, 

deplasmanda Başak-
şehir’e boyun eğip, 
Hatayspor ile ise bera-
bere kalan Nuri Şahin’in 
talebeleri,Giresunspor 
maçına odaklandı.

HAFTANIN 
HAKEMLERİ

Spor Toto Süper 
Lig’de 19. hafta heyeca-
nı  14 Ocak Cumartesi 
ve 15 Ocak Pazar günü 
oynanacak mücade-
lelerle yaşanacak. Bu 
maçlarda görev alacak 
hakemler, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu’nun (TFF) resmi internet 
sitesinden yapılan açıklamayla 
duyuruldu.

Ligin 19. haftasında oynana-
cak müsa-
bakaları 
yönetecek 
hakemler 
şöyle:

14 Ocak 
Cumartesi 

13.30 
Antalyaspor - 
Giresunspor: 
Yaşar Kemal 
Uğurlu 

16.00 
Adana 
Demirspor - 
Ankaragücü: 
Burak Şeker

16.00 
Konyaspor 
- Beşiktaş: 
Abdulkadir 
Bitigen

19.00 
Trabzonspor 
- Medipol 
Başakşehir: 
Ali Şansalan

15 Ocak 
Pazar

13.30 

Ümraniyespor - İstanbulspor: Ali 
Palabıyık 

16.00 Kasımpaşa - Fatih 
Karagümrük: Çağdaş Altay 

19.00 Gaziantep FK - Fener-
bahçe: Mustafa Kürşad Filiz

DESTEK 
Giresunspor’un İstanbul’daki 

taraftar grubu Marmaralı Çota-
naklar, zorlu Antalya deplasma-
nında takıma destek verecek. 
Marmaralı Çotanaklar grubu 
Cuma akşamı İstanbul’dan 
hareket etti ve bugün  Antalya 
Stadı’ndaki yerlerini alarak ta-
kımlarının yanında olacak.

TEKLİF
Bu sezon Giresunspor forma-

sı altında oynadığı etkili oyun 
ile dikkat çeken Borja Sainz’in 
devre arasında Çotanaklar’a 
veda edebileceği öne sürüldü. 
Ajansspor muhabirlerinden 
Salim Manav’ın haberine göre 
Mısır Ligi’nin güçlü takımların-
dan El Ahly Kahire’nin Borja 
Sainz’i renklerine katmak için 
Giresunspor’a resmi teklifte 
bulunmuş.

LİMİTLER
Spor Toto Süper Lig’de yer 

alan kulüplerin 2022-2023 
sezonu ikinci transfer ve tescil 
dönemi harcama limitleri belli 

oldu.Türkiye Futbol Federasyo-
nu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-
2023 sezonu Süper Lig takım 
harcama limitlerini ikinci transfer 
ve tescil dönemi ile ilgili olarak 
belirledi.Kurul; yüzde 40 sap-
mayla Fenerbahçe için 1 milyar 
587 milyon lira olarak belirler-
ken, Galatasaray’a 1 milyar 
545 milyon, Trabzonspor’a 1 
milyar 42 milyon ve Beşiktaş’a 
981 milyon lira harcama limiti 
verdi.Giresunspor’un limiti ise  
283.403.965 milyon TL olarak 
açıklandı.

UYGULAMA
Bitexen Giresunspor, yeni 

bir uygulamaya imza attı. 
Giresunspor, üyelerine yeni 
bir özellik müjdesi verdi. Artık 
Giresunspor üyeleri, üyeliklerinin 
pasif ya da aktif olduğunu www.
giresunspor.com.tr de yer alan 
‘Aktif üyelik sorgulama’ seçene-
ğinden sorgulayabilecek.

Konuyla alakalı Giresunspor 
Yöneticisi Ercan Ayhan yaptı-
ğı açıklamada, “Şeffaflığın bir 
göstergesidir. Lakin, üyelerimiz 
istediği her gün üyeliğini sorgula-
yabilecek. Giresunspor her daim 
şeffaf olmuştur. Bu uygulama ile 
de bunu göstermiştir. Artık TC 
Kimlik Numaranız ile üyeliğinizi 
sorgulatabileceksiniz” dedi.

Son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle eleştiri oklarının hedefindeki 
Giresunspor, kendisi gibi zor günler geçiren Antalyaspor’a konuk ola-
cak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğur-
lu’nun yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Ok yapacak. 

KOTU GiDiSE 
NOKTAYI 
KOYALIM


