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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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HER BİRİMİZ 
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 
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GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

ÖĞRETMEN 
KANDİLE BENZERDİ 

BAŞKASINI IŞITIRKEN 
TÜKENİRDİ

(Yazısı Sayfa 4’te)

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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Palyatif Bakım

ZÜMER SURESİ, 39/18. 
AYETİN KISA BİR ANALİZİ: 
“ONLAR SÖZÜ DİNLER, EN 

GÜZELİNE UYARLAR”
(Yazısı Sayfa 3’te)

Giresun İl Genel Meclisi CHP Grup-
başkanvekili Mehmet Yılmaz, Gire-
sun Özel İdare’nin çok kötü idare 

edildiğini öne sürdü.
Yılmaz “2014 yılından beri  bir mirasyedi 

gibi  iğneden ipliğe kadar İl Özel İdaresinin 
neyi varsa  satılıyor ve hala satılmakta. 
Bizce, CHP Grubu olarak karşı çıktığımız 
ve her defasında ret oyu verdiğimiz bu 
MİRASYEDİ SATIŞLAR, İl Genel Meclisi-
nin ve İl Özel İdaremizin  en büyük negatif 
performansıdır” dedi. 

n SAYFA 2’DE

YILMAZ: OZEL iDARE’NiN SENEYE
NEYiNi SATACAKSINIZ?
CHP İGM Grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz “2014 yılından beri  bir mirasyedi gibi
iğneden ipliğe kadar İl Özel İdaresinin neyi varsa satılıyor ve hala satılmakta” dedi Türk Sağlık-Sen Gi-

resun Şube Baş-
kanlığına İbrahim 

Ekiz,önceki gün yapılan 
kongrede yeniden baş-
kanlığa getirildi.Kongre-
ye Türkiye Kamu-Sen İl 
Başkanı Tacettin Engin 
ile sendika üyeleri büyük 
ilgi gösterdi.Giresun’da 
dik duruşu ve üretkenliği 
ile dikkat Ekiz kongreye 
tek liste ile girdi.

EFSANE BASKAN iBRAHiM
EKiZ GUVEN TAZELEDi

Giresun İl Genel 
Meclisi’nin CHP’li 

üyesi Ömer Cebeci, 
Şebinkarahisar ilçesinde-
ki maden ocağının atık 
deposunun patlaması 
sonrasında dere ve ba-
raja siyanür yayılmasının 
büyük bir çevre felaketi 
olduğunu belirterek, “Bu-
ranın ÇED raporu var mı” 
diye sordu. 

Madenin Atık Deposu-
na  karşı çıkan ve kapatıl-

ması için mücadele eden 
önceki Şebinkarahisar 
ilçe kaymakamının Gire-
sun merkeze cekilerek  
ve tayinin çıkarıldığını 
iddia eden Cebeci, yap-
tığı açıklamada şunları 
söyledi: “ Şebinkarahisar 
Kaymakamı Murat Çağrı 
Erdinç, buraya yapılan 
deponun kaldırılması için 
bir mücadeleye giriyor. 
Deponun üst bölgesinde 
Çağlayan şelalesi var.

Cebeci “Felaketi Gören Kaymakam
Neden Giresun Merkeze Vali
Yardımcısı Olarak Çekildi?

n 4’TE

Oğuztürk’ü Kaybettik...
Giresun’un sevilen sima-

larından Muhittin Oğuztürk 
yaşamını yitirdi. Uzun yıllar 
Namık Kemal ilköğretim Oku-
lu Müdürlüğü yapan Oğuztürk, 

AK Parti’nin değişik kade-
melerinde de görev almıştı. 
Gündem Gazetesi olarak 
Oğuztürk’e rahmet, yakınları-
na ise sabır diliyoruz.

KETEM’den örnek stant
Giresun Üniversitesi 

Eğitim Ve Araştırma 
Hastanesi kansere karşı eğitici 
çalışmalarıyla taktir alıyor…
Bu çerçevede stant açıldı.

Yapılan açıklamada “Kanser 
beraberinde getirdiği sağlık 
sorunlarının yanı sıra, mad-
di ve manevi yönden uzun 
süreli mücadele gerektiren bir 

hastalıktır. Ülkemizde en son 
resmi verilere göre kanser 
sıklığı erkeklerde yüz binde 
259,9 kadınlarda ise yüz binde 
183,2’dir.         n SAYFA 3’TEHER YERDE YANGIN VAR 

NESiM CELiK: NE OLUYOR 
n 4’TE

TBMM Başkanlık 
Divanı Üyesi Gire-

sun Milletvekili Necati Tığlı 
“Giresun’un 47’si arama, 
82’si işletme olmak üze-
re toplam 129 ruhsatla 
256 bin 106 hektar alanı 
maden işletmelerine 
tahsis edilmiş- tir. 
Birçoğunda 
kontrolsüz 
çevre tahriba-
tına sebep 

olan madencilik faaliyetleri 
yürütülüyor, ancak ivedilikle 
buna dur dememiz gere-
kiyor. Şebinkarahisar 10 

arama 14 işletme 
ruhsatıyla bu talan-
dan en fazla zarar 

gören ilçelerimi-
zin başın-

da yer 
alıyor” 
dedi.

Tığlı: Şebinkarahisar Maden 
Şirketlerine Tahsis Edilmiş

n 2’DE

TBMM 
Üyelerine Açık 

Çağrımızdır
Karademir: 

‘Naylon 
Staj’a 
Hayır!

n 3’TE



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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ZÜMER SURESİ, 39/18. AYETİN 
KISA BİR ANALİZİ: “ONLAR SÖZÜ 
DİNLER, EN GÜZELİNE UYARLAR” 

“Onlar (her) sözü dinler, 
en güzeline uyarlar. İşte onlar 
Allah’ın doğru yola ulaştırdığı 
kişilerdir. Öz akıl sahipleri de 
işte sadece onlardır. (Zümer 
Suresi, 39/18)” 

Yüce Allah, Zümer Suresinin 
bu ayetinde doğru yolu bulan-
lardan söz etmektedir. Doğru 
yolu bulan bu kişilerin surenin 
bir önceki 17. ayetinde azgınlık 
edenlere ve sahte tanrılara (ta-
ğut) kulluk etmekten kaçınanlar 
olduğu belirtilmektedir. 

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, 
“Kur’an Meal-Tefsir” kitabında, 
sözünü ettiğim Zümer Suresi, 
39/18. ayetin öncesindeki 17. 
ayette geçen “tağut” kelime-
sinden kastedilenin, görün-
mez (cin) ve görünür (insan) 
şeytanları olmak üzere bütün 
azgınlar ve azgınlıklar olduğu-
nu belirtmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı da 
ayeti tefsirinde “tağut” kelimesi-
ne; Prof. Dr. Mehmet Okuyan’ın 
verdiği anlama paralel bir an-
lam vermiş ve buna ilave olarak 
da “sahte tanrılar” anlamını 
yüklemiştir. 

Sözünü ettiğim ayetin Diya-
net İşleri Başkanlığı tefsirine 
göre; kendi dışında veya içinde 
sahte tanrılar üretip onlara 
tapmaktan kurtularak Allah’a 
yönelen insanlar; içten veya 
dıştan gelebilecek her türlü 
saptırıcı telkinlerden, baskılar-
dan ruhlarını kurtardıkları için 
duydukları, öğrendikleri sözler 
içinde akıl ve sağduyularıyla 
en iyi ve en doğru bulduklarına 
değer verir, ona uyarlar. 

Yani putlara ve azgınlara kul-
luk etmekten kurtulup hidayete 
eren insanların, kendilerine 
söylenebilecek her türlü sözleri 
dinleyip, içinden en doğruyu ve 
en güzeli, dolayısıyla Kur’an’ı 
akıl yoluyla seçtiklerini söy-
leyebiliriz. Sözlerin en güzeli 
En Güzel’in sözüdür, o da 
Kur’an’dır. 

Yorumunu yaptığım Zümer 
Suresi, 39/18. ayetteki “Onlar 
(her) sözü dinler, en güzeli-
ne uyarlar. İşte onlar Allah’ın 
doğru yola ulaştırdığı kişilerdir” 
ifadesinde bir sebep-sonuç 
ilişkisi vardır. Sözün en güzeline 
uymak sebep, Allah’ın doğru 
yola ulaştırması ise sonuçtur. 
Yüce Allah, Meryem Suresi, 
19/76. ayette, hidayete erenle-
rin hidayetini artıracağını beyan 
etmektedir. Yani insan irade 
göstermezse, doğru yola ulaş-
mayı istemezse Yüce Allah bu 
konuda yardım etmez, sapkın-
lıkta olmak isteyeni kendi haline 
bırakır. Kısaca Meryem Suresi, 
19/76. ayette de insanın hidaye-
te ermesi sebep, Yüce Allah’ın 
hidayeti artırması sonuçtur. 

Ayette geçen “her sözü 
dinler, en güzeline uyarlar” ifa-
desiyle, özelde yüzünü şirkten 
doğru yola çevirenlerin anlatıl-
makta olduğu ve genelde ise 
evrensel bir mesaj olarak, dinî 

konularla birlikte bütün konuları 
da kapsadığı yorumunu yap-
mak mümkündür. 

Sözünü ettiğim Zümer Sure-
si, 39/18. ayetin günümüze me-
sajı ne olabilir, diye yorumlar-
sak; Yüce Allah’ın, her konuda 
fikir çokluğunun olabileceğini, 
her düşüncenin dinlenebileceği-
ni ve nihayetinde akıl ve mantık 
çerçevesinde bu düşüncelerin 
içinden en doğrunun seçilebi-
leceğini beyan ettiğini söyleye-
biliriz. 

Yüce Allah, Kur’an’ın bütü-
nünde olduğu gibi bu ayette de 
akla vurgu yapmaktadır. Zira 
her sözü dinleyip en güzeline 
uymak ve sözün doğruluğu 
üzerinde düşünebilmek için aklı 
kullanmak gerekir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
bu ayetle ilgili tefsirinde mü-
fessir Fahreddin Razi’nin aklı 
kullanmayla ilgili görüşlerine 
yer verilir. Fahreddin Razi’nin 
görüşleri şöyle aktarılır: 

“Razi’ye göre duyulan bir 
söz doğru da yanlış da olabilir 
ve bunu ayıracak olan da aklî 
kanıttır. Razi, bu âyetten yola 
çıkarak, aklın en iyi ve en doğru 
olanı ayırt etme konusundaki 
yetkisini iman, ibadet ve hukukî 
uygulamalara kadar bütün 
konulara genellemiş; insanın 
her konuda aklî kanıta, eleştirel 
düşünmeye ve mantıksal çıka-
rıma değer vermesi gerektiği 
yönünde geniş açıklamalar 
yapmıştır. Razi’ye göre bir 
insan akıllı ve kavrayışı güçlü 
değilse belirtilen gerçek bilgileri 
zihninde toplaması da mümkün 
olmaz.” 

Fahreddin Razi’ye göre aklın 
iyi ve doğru olanı ayırt etme 
yetkisi dinî konularla birlikte 
bütün konularda da kullanılabilir 
ve akıl-mantık çerçevesinde 
söylenen sözler dikkate alına-
bilir. 

Prof. Dr. Mehmet Okuyan ise 
“Kur’an Meal-Tefsir” kitabında, 
ayetle ilgili şu yorumu yapmak-
tadır: “Farklı fikirler de dinlen-
meli ki sözler, görüşler arasında 
kıyaslama yapılabilsin, sonun-
da en güzele uyulabilsin” 

Bu konuda Fahreddin Razi 
ve Prof. Dr. Mehmet Okuyan 
ile aynı kanaatte olduğumu 
belirtmek isterim.  

Kanaatim odur ki Zümer Su-
resi, 39/18. ayette Yüce Allah, 
aklın ve mantığın kullanılmasını 
beyan ederek farkı düşünceler 
ve fikirlerin her zaman olabile-
ceğine, bu fikir ve düşüncelerin 
dinlenmesinde bir beis olma-
dığına ve dolayısıyla bir fikir 
özgürlüğüne vurgu yapar. 

Rabbim bizleri aklını ve 
mantığını kullanarak feraset 
sahibi olan kullarından eylesin. 
Bizleri vahyi anlayanlardan, 
yaşayanlardan ve yaşatanlar-
dan eylesin. Kur’an’ın ve Hz. 
Peygamber’in (a.s) rehberliğin-
den ayrılmayan kulları arasına 
katsın.
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AMACIM OLMALI
Olabilsem hızır gibi yetişen, 
Dilde dua, tastik eden baş ilen, 
Allah için, akıtılan yaş ilen, 
Yaşıyorsam, bir amacım olmalı...

Bu can verilen, her nimete muhtaç, 
En büyük ödülün, yaşarken miraç, 
Tüm gönüller Rabbin, rahmetine aç, 
Yaşıyorsam, bir amacım olmalı...

Herkesin duası, beklentisinde, 
Bilse ki azrail, hep ensesinde, 
Zamanın gününde, ya gecesinde, 
Gideceksin, bir amacın olmalı..

İlime aç, aciz, hep istiyoruz, 
Halimiz meydanda, hep istiyoruz, 
Somuttan uzakız, kavramda soyuz, 
İstiyorsak, bir dayanak olmalı...

Rabbine duadır, kulda sermaye, 
Rızayı kazanmak, olmalı gaye, 
Rabbince verilen, en büyük paye, 
Peşinden edilen, dua olmalı..
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)
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(Yazısı Sayfa 3'te)
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

KETEM’den örnek stant
Böylece bir yıl içerisinde 

176.934 kişiye kanser 
teşhisi konulmuştur. 

Dünyada da erkekler arasın-
da en sık görülen kanser türü 
akciğer iken; kadınlarda da 3. 
sırada önemini korumaktadır. 
Akciğer kanseri dünya çapında 
ve ülkemizde kanserden kay-
naklanan ölümlerin en yaygın 
nedeninidir.  Toplumda ve sağ-

lık çalışanlarında farkındalığı 
artırmak, iyi uygulamaları teşvik 
etmek amacıyla hastanemiz 
Zemin Katta Hastane İdarecile-
rimiz, Giresun İl Sağlık Müdür-
lüğü KETEM Birimi ve Giresun 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Öğrenci ve Öğretmen-
lerinin katılımıyla stant açılmış, 
hasta ve yakınlarımıza broşür 
dağıtılmıştır.” denildi.

Giresun Barosu,staj konusun-
da iktidarı uayrdı.Baro Başkanı 
Soner Karademir ,”Naylon Staja 
hayır”dedi

Karademir şöyle konuştu
“Hala TBMM’de yasalaşma 

sürecinde olan “5. Yargı Pa-
keti”nin komisyon görüşmeleri 
sırasında; kamu kurum ve kuru-
luşlarında kadrolu olarak görev 
yapan hukuk fakültesi mezunu 
memurların, görevlerinden 
ayrılmaksızın, memur maaşı 
alarak avukatlık stajını yapabil-
melerine olanak sağlanması için 
girişimde bulunulduğu, ancak 
uzlaşma sağlanamadığı için 
konunun gündeme alınmadığı 
öğrenilmiştir.

Öncelikle, bu girişimi görü-
şülen kanun teklifine ekletme-
yen TBMM üyelerine teşekkür 
ederiz.

Ancak buna karşın AK Parti 
Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 
Meclis’te düzenlediği basın 
toplantısında, “Biz de bu kap-
samda 5. Yargı Paketi ile ister 
kamuda, isterse özel sektörde 
çalışsın, iş hayatına son ver-
meksizin adliye ve avukat yanı 
stajını yapmak suretiyle hukuk 
stajını tamamlamalarına imkan 
veren bir düzenlemeyi hayata 
geçireceğiz. Bu çerçevede özel 
sektörde çalışanlarla ilgili teklifi-
mizin genel çerçevesi şu olacak; 
bir hukuk mezunu gencimiz, 
vatandaşımız, fakülteyi bitir-
dikten sonra stajını yaparken 
çalışıyorsa, mesleğin onuruyla 
bağdaşmayan bir işle meşgul 
değilse, stajın gereklerini yerine 
getirmek suretiyle avukatlık 
stajını yapabilecek. Kamuda 
çalışanlar için ise malum olduğu 
üzere avukatlık stajı iki bölüm-
den oluşuyor; ilk 6 ay mahkeme 
nezdinde staj, ikinci 6 ay da 
avukat yanında staj.

Kamuda çalışanların mahke-
me stajını, iş yerlerinden izin al-
mak suretiyle ücretsiz izinle staj 
yapmalarına imkan sağlıyoruz. 
Bu izinlerin süresini kendi yıllık 

izinlerine saymak suretiyle yine 
gerçekleştirebilecekler. İkinci 6 
ayı ise kendi kurumlarının hukuk 
departmanlarında yapmak su-
retiyle avukatlık stajını tamam-
lamalarına imkan sağlıyoruz” 
açıklamasında bulunmuştur.

Türkiye’de, stajyer avukatla-
rın temel sosyal ve ekonomik 
haklarını düzenleyen yasa ve 
yönetmeliklerin yetersizliği ve 
stajyer avukatların nitelikli bir 
şekilde mesleği öğrenmesinin 
önündeki engeller apaçık orta-
dayken ; her yıl hukuk fakülte-
lerinden binlerce genç mezun 
olurken, hukuk fakültelerinin 
kontenjanları her yıl artırılırken, 
verilen tüm sözlere karşın her 
yıl kontrolsüzce yeni hukuk 
fakülteleri açılırken, ekonomik 
darboğazdan etkilenen avukat-
lar ve tüm bunların yanında bu 
darboğaza doğru itilen stajyer 
avukatlar geçim sıkıntısı çeker-
lerken, avukatlık mesleğinin ve 
stajının barolar tarafından sıklık-
la ve ısrarla dile getirilen bütün 
sıkıntı ve sorunlarını görmezden 
gelerek, popülist bir yaklaşımla 
gündeme getirilen “NAYLON 
STAJ”a hayır diyoruz.

Yapılması gereken; avu-
katların, avukatlık mesleğinin 
dağ gibi sorunlarının, baroların 
görüşleri doğrultusunda çö-
züme kavuşturulması, stajyer 
avukatların tüm staj süresince 
hakim savcı adayları gibi ücret 
almalarına yönelik düzenleme 
yapılmasıdır.

Binlerce avukat adayı genci-
miz, parasız ve işsiz şekilde staj 
yapıp mesleğe hazırlanmaya 
çalışırken, 5. Yargı Paketi içine 
eklenmeye çalışılan uygulama-
ları barolar olarak kabul etmiyor 
ve konunun bir daha hiçbir za-
man gündeme getirilmemesini 
istiyor, milletvekillerini ve siyasi 
parti temsilcilerini, savunma 
mesleğinin sorunlarına kökten, 
makul, kalıcı çözümler aramaya 
davet ediyoruz.”dedi.

KARADEMiR:
‘NAYLON STAJ’A

HAYIR!
TBMM ÜYELERİNE AÇIK ÇAĞRIMIZDIR

Giresun’da jeneratör 
çalan şüpheli tutuklandı
Giresun’un Keşap 

ilçesinde jenera-
tör çaldığı iddia edilen 
bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 
Bayrambey köyünde 
yaşayan H.A, jeneratö-
rün çalınması üzerine 
jandarmaya başvurdu.

İlçe Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri, Giresun 

OYİ Timi ve Giresun 
JASAT dedektifleri-
nin yaptığı çalışmalar 
neticesinde şüpheli Z.A. 
gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlem-
lerinin ardından adli-
yeye sevk edilen Z.A. 
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. 

GİRESUN (AA)

Kelkit Vadisi’nin 
Tümünü Zehirleyecek 
Bir Felaket

Geçtiğimiz günlerde, Giresun 
Şebinkarahisar ilçesinde Nes-
ko Madenciliğin işlettiği maden 
ocaklarında kullanılan siyanür ve 
diğer zehirli atıklarının depolandı-
ğı flotasyon tesislerinde havuz-
ların patlaması sonucu tesisin 
çevresinde bulunan dereye karı-
şan atıklar, derenin devamında 
bulunan Kılıçkaya Barajı’na ulaş-
mıştır. Bölgenin kültürel zengin-
liğinin yanında doğal güzelliğinin 
bir parçası Çağlayan Şelalesi’nin 
hemen altında bulunan maden 
işletmesinde atıklarının depolan-
dığı havuz setlerinin yıkılması so-
nucu dereye ve oradan Kılıçkaya 
Barajı’na ulaşan siyanür ve diğer 
zehirli atıkların bölgenin içme 
suyunun temin edildiği kaynak-
lara karıştığını ve insan sağlığını 
tehdit eden bir zehirle kirlendiğini 
belirten Giresun Milletvekili Neca-
ti Tığlı, “Öncelikle yakınında ki 
köylerimizden Yedikardeş Köyü 
ve diğer yerleşim birimlerinin do-
ğasına, toprağına, suyuna zehir 
karıştı. Ardından atıkların tamamı 
tesisin altında bulunan dereye, 
oranın devamında bulunan Kı-
lıçkaya Barajına ulaştı. Daha bu 
patlama yaşanmadan ağaçlarının 
kuruduğunu, sularının kirlendiğini 
ifade ediyor vatandaşlarımız, bir 
aydır üretim faaliyetlerinin arttığı-
nı belirtiyorlar; fakat denetim yok, 
tedbir yok. Bakanlığa kapasite 

artırımı başvurusu yapmış ama 
onay gelmeden kapasitesini ar-
tırmış zaten, anlaşılan “sen başla 
izinler arkadan gelir”(!) denilmiş.  
Vatandaşlar, patlama ardından 
büyük bir gürültü duyduklarını ve 
deprem olduğunu düşündüklerini 
ifade ediyor. Ama iktidar ne va-
tandaşın sesini ne şikayetini ne 
de patlamayı duymamış olacak 
ki henüz gelen giden olmadığını 
ifade ediyor. Facianın korkunç 
boyutunu ortaya koyan diğer bir 
durum ise, söz konusu sahanın 
sadece Şebinkarahisar İlçemiz-
den değil diğer ilçelerinden gelen 
tüm zehirli maden atıklarının 
depolandığı bir tesis olması.

 Giresun Valiliği tarafından 
maden şirketinin faaliyeti durdu-
ruldu. Biz bunun yeterli olduğunu 
düşünmüyoruz. Her şey kontrol 
altındaymış gibi yapmayın. Do-
ğaya ve insana karşı işlenen bu 
suçun müsebbibi şirket, arsızca 
projenin kapasitesini 3 kat artır-
mak için Bakanlığa başvuruda 
bulunmuş. Belli ki çevreye, insa-
na, doğaya verdiği zarar yetme-
miş, kapasitesini üç kat artırmak 
istemiş” ifadelerini kullandı. 

ÇED Gerekli Değil Diyen-
ler Denetim Yapamaz

CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı, açıklamasında 
şu sorulara da cevap 
verilmesini 
istedi “siyanür 
ve zehirli atık 
karışan Kılıç-
kaya Barajı 

ne olacak? Şirketin, ölçüsüz 
kontrolsüz faaliyetlerinin bir 
faciayı beraberinde getirdiği-
ni görmüyor musunuz? Şimdi 
burada kimi göreve çağırmalıyız? 
Kaç sefer sorumluluklarını yerine 
getirmeye davet ettik ne yapıldı?  
ÇED gerekli değildir raporuyla bu 
faaliyetlere göz yumanlar sorunu 
çözebilir mi? Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı ise 
şirketin kapasitesini üç katına çı-
kardı mı? Şirket zaten kapasite-
sini artırarak çalışmaya başlamış 
bile. Belki de Bakanlık kapasite 
artışı onaylamadan bu felaket 
yaşandı, en az rezaletle atlattık 
diye memnun bile olmuş olabilir” 
çıkışını yaptı.

İnsanlar siyanürlü su mu içe-
cek yetkililer hemen bir açıklama 
yapmalılar. Kılıçkaya Barajı Kelkit 
Vadisinde nerelere içme suyu ve 
tarımsal faaliyetler için su temin 
ediyor asıl cevap bekleyen soru 
budur diye sözlerine devan eden 
CHP’li Tığlı, içme suyunun temin 
edildiği baraja başta siyanür ol-
mak üzere karışan zehirli atıklar 
ne olacak, şirketin faaliyetlerinin 

durdurulması yeterli 
olacak mı? Yapılacak 
analiz ve çıkacak 
sonuçlar ardından 

vatandaşlarımıza 
siyanürlü suyu 
ra- hat rahat 

için bir 
sıkıntı 
yok mu 
diye-

cek-

siniz?” diye sorularına devam 
etti.

Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, “Şirket 2007’de Çevresel 
Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli 
değildir kararıyla işe başlamış, 
2011 ve 2015 tekrar ÇED Gerekli 
Değildir kararı almış ve bölgede 
devasa siyanür havuzları oluş-
turmuş. 2018 yılında da zehirli 
atıklardan kaynaklı benzer bir 
patlama sonucu 8 milyona yakın 
balık öldüğü söyleniyor. Peki o 
günden bugüne hangi denetimi 
yaptınız, hangi tedbirleri aldı-
nız da kapasitesini üç katına 
çıkarmaya karar verdiniz sormak 
isterim. Çernobil nükleer santrali 
faciası ardından radyasyonlu 
çayları içmeye davet eden bir 
yaklaşımdan bugüne hiç mi ders 
çıkarmayacağız.

Durum Acil Kararlar 
Almayı Gerektiriyor

Bu zehirli atıklar suyumuza 
toprağımıza karıştı burada doğ-
rudan ya da dolaylı olarak kaç 
ilçe kaç il zehirli atık soluyacak 
yutacak bunun için felaketin ye-
rel değil ulusal ölçekte bir teyak-
kuz hali gerektirdiğini belirtmek 
istiyorum. Siyanür yüklenmiş 
içme suyu temin edilen baraj 
için ne yapılacağını şu anda 
insanların hangi tedbirleri alma-
ları gerektiğini açıklayacak bir 
iradeye ihtiyacı var. Durum acil 
kararlar almayı gerektiriyor. Bu 
şirketin faaliyetlerinin durdurulup 
adli ve idari soruşturma başla-

tılmasıyla olacak iş değil. Bir ay 
önce Kızılkaya maden ocağından 
kaynaklı çevre felaketine ilişkin 
“hem doğa katliamına kapıyı açıp 
hem denetim yapamazsınız” de-
miştim. Şimdi Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü, Orman Bölge Müdür-
lüğü, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, 
Tarım ve Orman Bakanlığı 12. 
Bölge Müdürlüğü Giresun Şube 
Müdürlüğü, Giresun İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü, Giresun 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 
Giresun İl Özel İdaresi ve İmar 
ve Planlamadan Sorumlu Şube 

Müdürlüğünün olumlu görüşleriy-
le yapılan değerlendirme sonucu 
verilen “ÇED Gerekli Değildir” 
belgesiyle yapılan bu faaliyetle-
rin tümünün durdurularak tümü 
için gerekli denetimler yapılarak 
faaliyet yürütmeleri için bir karar 
bekliyoruz. Bu konu Giresun’un 
İl, İlçe Mülki İdare Amirleri tara-
fından çözüme kavuşturulacak 
bir konu değildir. Bu talimat en 
tepeden geliyor. Konunun ulusal 
bir teyakkuzla acilen kararlar al-
mayı gerektirdiğini düşünüyorum” 
açıklamasını yaptı.
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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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Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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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-
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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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YILMAZ: OZEL iDARE’NiN SENEYE
NEYiNi SATACAKSINIZ?
CHP İGM Grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz “2014 yılından beri  bir mirasyedi gibi
iğneden ipliğe kadar İl Özel İdaresinin neyi varsa satılıyor ve hala satılmakta” dedi

Yılmaz şöyle konuştu, 
“Değerli arkadaşlar, 
her yıl olduğu gibi, 

bundan sonra da yapacağımız 
performans ve bütçe planı 
görüşmelerinde, 2020-2024 
yılları arasını kapsayan 5 yıllık 
Stratejik Planımızı yeniden ko-
nuşmak zorunda kalacağımızı 
hep söyledik, söylüyoruz.

Bizim CHP Grubu olarak , 2 
yıl önce daha hazırlık aşa-
masında, Sivil Toplumun tüm 
bileşenlerinin katılacağı bir 
STRATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI 
toplanması önerimize rağmen 
,bir oldu bitti ile hazırlanmıştı 
bu Stratejik Plan.

Yetersiz ,derinliği olmayan, 
hedefsiz ve plansız plan diye 
red oyu verdiğimiz bu pla-
nı, neden her yıl eleştirmek 
zorunda kalacağımızı hepimiz 
biliyoruz aslında. Her yıl Ka-
sım ayında görüştüğümüz Per-
formans Proğramı ve Bütçe 
Planları da, mutlaka Stratejik 

Plandan doğrudan etkilenmek-
tedir. Çok kötü bir 5 yıllık Stra-
tejik Plan, bundan önce olduğu 
gibi bundan sonraki yıllarda 
da çok kötü Perfor mans ve 
Bütçe Planlarını doğuracaktır. 
Şimdi de 2022 performansı ve 
Bütçesi de böyle sonuçlana 
caktır.

Değerli arkadaşlar, geçen 

yıl 300 Milyondan fazla borç 
batağında olduğu ilan edilen 
İl Özel idaremizin 145 Mil-
yonluk bir bütçeyle nasıl bir 
performans göstereceğini hep 
birlikte göreceğiz. Bu bütçeden 
ne hizmet çıkar ne de yeterli 
yatırım. Ancak borç taksiti 
ödetir. O da tasarruf ve bütçe 
disiplini sağlana bilirse. Kısaca 

Giresun’lunun diliyle karikatüri-
ze edecek olursak, bu per-
formans planı ve buna bağlı 
bütçe ,GİRESUN’UN DİŞİNİN 
KOVUĞUNA YETMEZ.

Değerli arkadaşlar,   2014 
yılından beri  bir mirasyedi 
gibi  iğneden ipliğe kadar İl 
Özel İdaresinin neyi varsa  
satılıyor ve hala satılmakta. 
Bizce ,CHP Grubu olarak karşı 
çıktığımız ve her defasında ret 
oyu verdiğimiz bu MİRASYEDİ 
SATIŞLAR ,İl Genel Meclisinin 
ve İl Özel İdaremizin  en büyük 
negatif performansıdır. En son 
bu mecliste bu içinde bulun-
duğumuz Hizmet Binamızın 
%69’unu bizim ret oyumuza 
rağmen becayiş kararını 
aldınız. Ama sonra binamı-
zın %75’i Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına geçti. Şimdi bu 
becayişten elde ettiğimiz 
gayrimenküller satılıyor. Peki 
gelecek yıllarda daha neyi 
bulup satacaksınız?”

Tığlı: Şebinkarahisar Maden 
Şirketlerine Tahsis Edilmiş

‘Oldukça faydalı 
bir kongre oldu’

TÜRKİYE’nin 3.Büyük 
200 bin üyesiyle İş ko-

lunun en Büyük Sendikası  
olan Öz Sağlık  İş Sendi-
kası’nın 3. Olağan Genel 
Kurulu Büyük Bir Coşkuyla  
ANKARA Kızılcahamam 
da Gerçekleşti. Giresun 
Şube Başkanı Hamza 
Türkmen,kongrenin olduk-
ça faydalı geçtiğini söyledi

Türkmen şöyle konuştu, 
“3. Olağan Genel Kuru-
lu’nda yapılan seçimlerde 
mevcut Genel Başkanımız 
Devlet Sert yeniden seçile-
rek güven tazeledi.

Tek liste halinde gidilen 
seçimlerde Genel Başkan 
Yardımcılıklarına ise Mus-
tafa Özüpek, Süleyman 
Doğan yeniden seçilir-
ken, diğer Genel Başkan 

Yardımcılıklarına Remzi 
Karataş ve Adem Yavuz 
seçildi.

3. Olağan Genel Kurul 
seçimlerinde Sendikamız 
Denetim Kurulu Üyelikleri-
ne Tuba Gülpembelioğlu, 
Tuba Kavaklı ve Orhun 
Arı, Disiplin Kurulu Üyelik-
lerine ise Tanrıverdi Ercan, 
Mücahit Ergün ve Ayşe 
Sevinç seçildi.

Hak İş Konfederasyon 
Üst Kurul Delegasyonu-
nunda Seçildiği Seçimde 
Giresun Şube Başkanımız 
Sayın Hamza Türkmen 
Hak İş Üst Kuruluna 
Delege Olarak Seçilmiştir. 
3.Olağan Genel Kurulumu-
zun Tüm Üyelerimize ve 
Camiamıza Hayırlı Olma-
sını diliyorum.”



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

323 Kasım 
2021 Salı www.giresungundem.com

ZÜMER SURESİ, 39/18. AYETİN 
KISA BİR ANALİZİ: “ONLAR SÖZÜ 
DİNLER, EN GÜZELİNE UYARLAR” 

“Onlar (her) sözü dinler, 
en güzeline uyarlar. İşte onlar 
Allah’ın doğru yola ulaştırdığı 
kişilerdir. Öz akıl sahipleri de 
işte sadece onlardır. (Zümer 
Suresi, 39/18)” 

Yüce Allah, Zümer Suresinin 
bu ayetinde doğru yolu bulan-
lardan söz etmektedir. Doğru 
yolu bulan bu kişilerin surenin 
bir önceki 17. ayetinde azgınlık 
edenlere ve sahte tanrılara (ta-
ğut) kulluk etmekten kaçınanlar 
olduğu belirtilmektedir. 

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, 
“Kur’an Meal-Tefsir” kitabında, 
sözünü ettiğim Zümer Suresi, 
39/18. ayetin öncesindeki 17. 
ayette geçen “tağut” kelime-
sinden kastedilenin, görün-
mez (cin) ve görünür (insan) 
şeytanları olmak üzere bütün 
azgınlar ve azgınlıklar olduğu-
nu belirtmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı da 
ayeti tefsirinde “tağut” kelimesi-
ne; Prof. Dr. Mehmet Okuyan’ın 
verdiği anlama paralel bir an-
lam vermiş ve buna ilave olarak 
da “sahte tanrılar” anlamını 
yüklemiştir. 

Sözünü ettiğim ayetin Diya-
net İşleri Başkanlığı tefsirine 
göre; kendi dışında veya içinde 
sahte tanrılar üretip onlara 
tapmaktan kurtularak Allah’a 
yönelen insanlar; içten veya 
dıştan gelebilecek her türlü 
saptırıcı telkinlerden, baskılar-
dan ruhlarını kurtardıkları için 
duydukları, öğrendikleri sözler 
içinde akıl ve sağduyularıyla 
en iyi ve en doğru bulduklarına 
değer verir, ona uyarlar. 

Yani putlara ve azgınlara kul-
luk etmekten kurtulup hidayete 
eren insanların, kendilerine 
söylenebilecek her türlü sözleri 
dinleyip, içinden en doğruyu ve 
en güzeli, dolayısıyla Kur’an’ı 
akıl yoluyla seçtiklerini söy-
leyebiliriz. Sözlerin en güzeli 
En Güzel’in sözüdür, o da 
Kur’an’dır. 

Yorumunu yaptığım Zümer 
Suresi, 39/18. ayetteki “Onlar 
(her) sözü dinler, en güzeli-
ne uyarlar. İşte onlar Allah’ın 
doğru yola ulaştırdığı kişilerdir” 
ifadesinde bir sebep-sonuç 
ilişkisi vardır. Sözün en güzeline 
uymak sebep, Allah’ın doğru 
yola ulaştırması ise sonuçtur. 
Yüce Allah, Meryem Suresi, 
19/76. ayette, hidayete erenle-
rin hidayetini artıracağını beyan 
etmektedir. Yani insan irade 
göstermezse, doğru yola ulaş-
mayı istemezse Yüce Allah bu 
konuda yardım etmez, sapkın-
lıkta olmak isteyeni kendi haline 
bırakır. Kısaca Meryem Suresi, 
19/76. ayette de insanın hidaye-
te ermesi sebep, Yüce Allah’ın 
hidayeti artırması sonuçtur. 

Ayette geçen “her sözü 
dinler, en güzeline uyarlar” ifa-
desiyle, özelde yüzünü şirkten 
doğru yola çevirenlerin anlatıl-
makta olduğu ve genelde ise 
evrensel bir mesaj olarak, dinî 

konularla birlikte bütün konuları 
da kapsadığı yorumunu yap-
mak mümkündür. 

Sözünü ettiğim Zümer Sure-
si, 39/18. ayetin günümüze me-
sajı ne olabilir, diye yorumlar-
sak; Yüce Allah’ın, her konuda 
fikir çokluğunun olabileceğini, 
her düşüncenin dinlenebileceği-
ni ve nihayetinde akıl ve mantık 
çerçevesinde bu düşüncelerin 
içinden en doğrunun seçilebi-
leceğini beyan ettiğini söyleye-
biliriz. 

Yüce Allah, Kur’an’ın bütü-
nünde olduğu gibi bu ayette de 
akla vurgu yapmaktadır. Zira 
her sözü dinleyip en güzeline 
uymak ve sözün doğruluğu 
üzerinde düşünebilmek için aklı 
kullanmak gerekir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
bu ayetle ilgili tefsirinde mü-
fessir Fahreddin Razi’nin aklı 
kullanmayla ilgili görüşlerine 
yer verilir. Fahreddin Razi’nin 
görüşleri şöyle aktarılır: 

“Razi’ye göre duyulan bir 
söz doğru da yanlış da olabilir 
ve bunu ayıracak olan da aklî 
kanıttır. Razi, bu âyetten yola 
çıkarak, aklın en iyi ve en doğru 
olanı ayırt etme konusundaki 
yetkisini iman, ibadet ve hukukî 
uygulamalara kadar bütün 
konulara genellemiş; insanın 
her konuda aklî kanıta, eleştirel 
düşünmeye ve mantıksal çıka-
rıma değer vermesi gerektiği 
yönünde geniş açıklamalar 
yapmıştır. Razi’ye göre bir 
insan akıllı ve kavrayışı güçlü 
değilse belirtilen gerçek bilgileri 
zihninde toplaması da mümkün 
olmaz.” 

Fahreddin Razi’ye göre aklın 
iyi ve doğru olanı ayırt etme 
yetkisi dinî konularla birlikte 
bütün konularda da kullanılabilir 
ve akıl-mantık çerçevesinde 
söylenen sözler dikkate alına-
bilir. 

Prof. Dr. Mehmet Okuyan ise 
“Kur’an Meal-Tefsir” kitabında, 
ayetle ilgili şu yorumu yapmak-
tadır: “Farklı fikirler de dinlen-
meli ki sözler, görüşler arasında 
kıyaslama yapılabilsin, sonun-
da en güzele uyulabilsin” 

Bu konuda Fahreddin Razi 
ve Prof. Dr. Mehmet Okuyan 
ile aynı kanaatte olduğumu 
belirtmek isterim.  

Kanaatim odur ki Zümer Su-
resi, 39/18. ayette Yüce Allah, 
aklın ve mantığın kullanılmasını 
beyan ederek farkı düşünceler 
ve fikirlerin her zaman olabile-
ceğine, bu fikir ve düşüncelerin 
dinlenmesinde bir beis olma-
dığına ve dolayısıyla bir fikir 
özgürlüğüne vurgu yapar. 

Rabbim bizleri aklını ve 
mantığını kullanarak feraset 
sahibi olan kullarından eylesin. 
Bizleri vahyi anlayanlardan, 
yaşayanlardan ve yaşatanlar-
dan eylesin. Kur’an’ın ve Hz. 
Peygamber’in (a.s) rehberliğin-
den ayrılmayan kulları arasına 
katsın.
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AMACIM OLMALI
Olabilsem hızır gibi yetişen, 
Dilde dua, tastik eden baş ilen, 
Allah için, akıtılan yaş ilen, 
Yaşıyorsam, bir amacım olmalı...

Bu can verilen, her nimete muhtaç, 
En büyük ödülün, yaşarken miraç, 
Tüm gönüller Rabbin, rahmetine aç, 
Yaşıyorsam, bir amacım olmalı...

Herkesin duası, beklentisinde, 
Bilse ki azrail, hep ensesinde, 
Zamanın gününde, ya gecesinde, 
Gideceksin, bir amacın olmalı..

İlime aç, aciz, hep istiyoruz, 
Halimiz meydanda, hep istiyoruz, 
Somuttan uzakız, kavramda soyuz, 
İstiyorsak, bir dayanak olmalı...

Rabbine duadır, kulda sermaye, 
Rızayı kazanmak, olmalı gaye, 
Rabbince verilen, en büyük paye, 
Peşinden edilen, dua olmalı..
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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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
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

KETEM’den örnek stant
Böylece bir yıl içerisinde 

176.934 kişiye kanser 
teşhisi konulmuştur. 

Dünyada da erkekler arasın-
da en sık görülen kanser türü 
akciğer iken; kadınlarda da 3. 
sırada önemini korumaktadır. 
Akciğer kanseri dünya çapında 
ve ülkemizde kanserden kay-
naklanan ölümlerin en yaygın 
nedeninidir.  Toplumda ve sağ-

lık çalışanlarında farkındalığı 
artırmak, iyi uygulamaları teşvik 
etmek amacıyla hastanemiz 
Zemin Katta Hastane İdarecile-
rimiz, Giresun İl Sağlık Müdür-
lüğü KETEM Birimi ve Giresun 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Öğrenci ve Öğretmen-
lerinin katılımıyla stant açılmış, 
hasta ve yakınlarımıza broşür 
dağıtılmıştır.” denildi.

Giresun Barosu,staj konusun-
da iktidarı uayrdı.Baro Başkanı 
Soner Karademir ,”Naylon Staja 
hayır”dedi

Karademir şöyle konuştu
“Hala TBMM’de yasalaşma 

sürecinde olan “5. Yargı Pa-
keti”nin komisyon görüşmeleri 
sırasında; kamu kurum ve kuru-
luşlarında kadrolu olarak görev 
yapan hukuk fakültesi mezunu 
memurların, görevlerinden 
ayrılmaksızın, memur maaşı 
alarak avukatlık stajını yapabil-
melerine olanak sağlanması için 
girişimde bulunulduğu, ancak 
uzlaşma sağlanamadığı için 
konunun gündeme alınmadığı 
öğrenilmiştir.

Öncelikle, bu girişimi görü-
şülen kanun teklifine ekletme-
yen TBMM üyelerine teşekkür 
ederiz.

Ancak buna karşın AK Parti 
Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 
Meclis’te düzenlediği basın 
toplantısında, “Biz de bu kap-
samda 5. Yargı Paketi ile ister 
kamuda, isterse özel sektörde 
çalışsın, iş hayatına son ver-
meksizin adliye ve avukat yanı 
stajını yapmak suretiyle hukuk 
stajını tamamlamalarına imkan 
veren bir düzenlemeyi hayata 
geçireceğiz. Bu çerçevede özel 
sektörde çalışanlarla ilgili teklifi-
mizin genel çerçevesi şu olacak; 
bir hukuk mezunu gencimiz, 
vatandaşımız, fakülteyi bitir-
dikten sonra stajını yaparken 
çalışıyorsa, mesleğin onuruyla 
bağdaşmayan bir işle meşgul 
değilse, stajın gereklerini yerine 
getirmek suretiyle avukatlık 
stajını yapabilecek. Kamuda 
çalışanlar için ise malum olduğu 
üzere avukatlık stajı iki bölüm-
den oluşuyor; ilk 6 ay mahkeme 
nezdinde staj, ikinci 6 ay da 
avukat yanında staj.

Kamuda çalışanların mahke-
me stajını, iş yerlerinden izin al-
mak suretiyle ücretsiz izinle staj 
yapmalarına imkan sağlıyoruz. 
Bu izinlerin süresini kendi yıllık 

izinlerine saymak suretiyle yine 
gerçekleştirebilecekler. İkinci 6 
ayı ise kendi kurumlarının hukuk 
departmanlarında yapmak su-
retiyle avukatlık stajını tamam-
lamalarına imkan sağlıyoruz” 
açıklamasında bulunmuştur.

Türkiye’de, stajyer avukatla-
rın temel sosyal ve ekonomik 
haklarını düzenleyen yasa ve 
yönetmeliklerin yetersizliği ve 
stajyer avukatların nitelikli bir 
şekilde mesleği öğrenmesinin 
önündeki engeller apaçık orta-
dayken ; her yıl hukuk fakülte-
lerinden binlerce genç mezun 
olurken, hukuk fakültelerinin 
kontenjanları her yıl artırılırken, 
verilen tüm sözlere karşın her 
yıl kontrolsüzce yeni hukuk 
fakülteleri açılırken, ekonomik 
darboğazdan etkilenen avukat-
lar ve tüm bunların yanında bu 
darboğaza doğru itilen stajyer 
avukatlar geçim sıkıntısı çeker-
lerken, avukatlık mesleğinin ve 
stajının barolar tarafından sıklık-
la ve ısrarla dile getirilen bütün 
sıkıntı ve sorunlarını görmezden 
gelerek, popülist bir yaklaşımla 
gündeme getirilen “NAYLON 
STAJ”a hayır diyoruz.

Yapılması gereken; avu-
katların, avukatlık mesleğinin 
dağ gibi sorunlarının, baroların 
görüşleri doğrultusunda çö-
züme kavuşturulması, stajyer 
avukatların tüm staj süresince 
hakim savcı adayları gibi ücret 
almalarına yönelik düzenleme 
yapılmasıdır.

Binlerce avukat adayı genci-
miz, parasız ve işsiz şekilde staj 
yapıp mesleğe hazırlanmaya 
çalışırken, 5. Yargı Paketi içine 
eklenmeye çalışılan uygulama-
ları barolar olarak kabul etmiyor 
ve konunun bir daha hiçbir za-
man gündeme getirilmemesini 
istiyor, milletvekillerini ve siyasi 
parti temsilcilerini, savunma 
mesleğinin sorunlarına kökten, 
makul, kalıcı çözümler aramaya 
davet ediyoruz.”dedi.

KARADEMiR:
‘NAYLON STAJ’A

HAYIR!
TBMM ÜYELERİNE AÇIK ÇAĞRIMIZDIR

Giresun’da jeneratör 
çalan şüpheli tutuklandı
Giresun’un Keşap 

ilçesinde jenera-
tör çaldığı iddia edilen 
bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 
Bayrambey köyünde 
yaşayan H.A, jeneratö-
rün çalınması üzerine 
jandarmaya başvurdu.

İlçe Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri, Giresun 

OYİ Timi ve Giresun 
JASAT dedektifleri-
nin yaptığı çalışmalar 
neticesinde şüpheli Z.A. 
gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlem-
lerinin ardından adli-
yeye sevk edilen Z.A. 
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. 

GİRESUN (AA)

Kelkit Vadisi’nin 
Tümünü Zehirleyecek 
Bir Felaket

Geçtiğimiz günlerde, Giresun 
Şebinkarahisar ilçesinde Nes-
ko Madenciliğin işlettiği maden 
ocaklarında kullanılan siyanür ve 
diğer zehirli atıklarının depolandı-
ğı flotasyon tesislerinde havuz-
ların patlaması sonucu tesisin 
çevresinde bulunan dereye karı-
şan atıklar, derenin devamında 
bulunan Kılıçkaya Barajı’na ulaş-
mıştır. Bölgenin kültürel zengin-
liğinin yanında doğal güzelliğinin 
bir parçası Çağlayan Şelalesi’nin 
hemen altında bulunan maden 
işletmesinde atıklarının depolan-
dığı havuz setlerinin yıkılması so-
nucu dereye ve oradan Kılıçkaya 
Barajı’na ulaşan siyanür ve diğer 
zehirli atıkların bölgenin içme 
suyunun temin edildiği kaynak-
lara karıştığını ve insan sağlığını 
tehdit eden bir zehirle kirlendiğini 
belirten Giresun Milletvekili Neca-
ti Tığlı, “Öncelikle yakınında ki 
köylerimizden Yedikardeş Köyü 
ve diğer yerleşim birimlerinin do-
ğasına, toprağına, suyuna zehir 
karıştı. Ardından atıkların tamamı 
tesisin altında bulunan dereye, 
oranın devamında bulunan Kı-
lıçkaya Barajına ulaştı. Daha bu 
patlama yaşanmadan ağaçlarının 
kuruduğunu, sularının kirlendiğini 
ifade ediyor vatandaşlarımız, bir 
aydır üretim faaliyetlerinin arttığı-
nı belirtiyorlar; fakat denetim yok, 
tedbir yok. Bakanlığa kapasite 

artırımı başvurusu yapmış ama 
onay gelmeden kapasitesini ar-
tırmış zaten, anlaşılan “sen başla 
izinler arkadan gelir”(!) denilmiş.  
Vatandaşlar, patlama ardından 
büyük bir gürültü duyduklarını ve 
deprem olduğunu düşündüklerini 
ifade ediyor. Ama iktidar ne va-
tandaşın sesini ne şikayetini ne 
de patlamayı duymamış olacak 
ki henüz gelen giden olmadığını 
ifade ediyor. Facianın korkunç 
boyutunu ortaya koyan diğer bir 
durum ise, söz konusu sahanın 
sadece Şebinkarahisar İlçemiz-
den değil diğer ilçelerinden gelen 
tüm zehirli maden atıklarının 
depolandığı bir tesis olması.

 Giresun Valiliği tarafından 
maden şirketinin faaliyeti durdu-
ruldu. Biz bunun yeterli olduğunu 
düşünmüyoruz. Her şey kontrol 
altındaymış gibi yapmayın. Do-
ğaya ve insana karşı işlenen bu 
suçun müsebbibi şirket, arsızca 
projenin kapasitesini 3 kat artır-
mak için Bakanlığa başvuruda 
bulunmuş. Belli ki çevreye, insa-
na, doğaya verdiği zarar yetme-
miş, kapasitesini üç kat artırmak 
istemiş” ifadelerini kullandı. 

ÇED Gerekli Değil Diyen-
ler Denetim Yapamaz

CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı, açıklamasında 
şu sorulara da cevap 
verilmesini 
istedi “siyanür 
ve zehirli atık 
karışan Kılıç-
kaya Barajı 

ne olacak? Şirketin, ölçüsüz 
kontrolsüz faaliyetlerinin bir 
faciayı beraberinde getirdiği-
ni görmüyor musunuz? Şimdi 
burada kimi göreve çağırmalıyız? 
Kaç sefer sorumluluklarını yerine 
getirmeye davet ettik ne yapıldı?  
ÇED gerekli değildir raporuyla bu 
faaliyetlere göz yumanlar sorunu 
çözebilir mi? Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı ise 
şirketin kapasitesini üç katına çı-
kardı mı? Şirket zaten kapasite-
sini artırarak çalışmaya başlamış 
bile. Belki de Bakanlık kapasite 
artışı onaylamadan bu felaket 
yaşandı, en az rezaletle atlattık 
diye memnun bile olmuş olabilir” 
çıkışını yaptı.

İnsanlar siyanürlü su mu içe-
cek yetkililer hemen bir açıklama 
yapmalılar. Kılıçkaya Barajı Kelkit 
Vadisinde nerelere içme suyu ve 
tarımsal faaliyetler için su temin 
ediyor asıl cevap bekleyen soru 
budur diye sözlerine devan eden 
CHP’li Tığlı, içme suyunun temin 
edildiği baraja başta siyanür ol-
mak üzere karışan zehirli atıklar 
ne olacak, şirketin faaliyetlerinin 

durdurulması yeterli 
olacak mı? Yapılacak 
analiz ve çıkacak 
sonuçlar ardından 

vatandaşlarımıza 
siyanürlü suyu 
ra- hat rahat 

için bir 
sıkıntı 
yok mu 
diye-

cek-

siniz?” diye sorularına devam 
etti.

Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, “Şirket 2007’de Çevresel 
Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli 
değildir kararıyla işe başlamış, 
2011 ve 2015 tekrar ÇED Gerekli 
Değildir kararı almış ve bölgede 
devasa siyanür havuzları oluş-
turmuş. 2018 yılında da zehirli 
atıklardan kaynaklı benzer bir 
patlama sonucu 8 milyona yakın 
balık öldüğü söyleniyor. Peki o 
günden bugüne hangi denetimi 
yaptınız, hangi tedbirleri aldı-
nız da kapasitesini üç katına 
çıkarmaya karar verdiniz sormak 
isterim. Çernobil nükleer santrali 
faciası ardından radyasyonlu 
çayları içmeye davet eden bir 
yaklaşımdan bugüne hiç mi ders 
çıkarmayacağız.

Durum Acil Kararlar 
Almayı Gerektiriyor

Bu zehirli atıklar suyumuza 
toprağımıza karıştı burada doğ-
rudan ya da dolaylı olarak kaç 
ilçe kaç il zehirli atık soluyacak 
yutacak bunun için felaketin ye-
rel değil ulusal ölçekte bir teyak-
kuz hali gerektirdiğini belirtmek 
istiyorum. Siyanür yüklenmiş 
içme suyu temin edilen baraj 
için ne yapılacağını şu anda 
insanların hangi tedbirleri alma-
ları gerektiğini açıklayacak bir 
iradeye ihtiyacı var. Durum acil 
kararlar almayı gerektiriyor. Bu 
şirketin faaliyetlerinin durdurulup 
adli ve idari soruşturma başla-

tılmasıyla olacak iş değil. Bir ay 
önce Kızılkaya maden ocağından 
kaynaklı çevre felaketine ilişkin 
“hem doğa katliamına kapıyı açıp 
hem denetim yapamazsınız” de-
miştim. Şimdi Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü, Orman Bölge Müdür-
lüğü, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, 
Tarım ve Orman Bakanlığı 12. 
Bölge Müdürlüğü Giresun Şube 
Müdürlüğü, Giresun İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü, Giresun 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 
Giresun İl Özel İdaresi ve İmar 
ve Planlamadan Sorumlu Şube 

Müdürlüğünün olumlu görüşleriy-
le yapılan değerlendirme sonucu 
verilen “ÇED Gerekli Değildir” 
belgesiyle yapılan bu faaliyetle-
rin tümünün durdurularak tümü 
için gerekli denetimler yapılarak 
faaliyet yürütmeleri için bir karar 
bekliyoruz. Bu konu Giresun’un 
İl, İlçe Mülki İdare Amirleri tara-
fından çözüme kavuşturulacak 
bir konu değildir. Bu talimat en 
tepeden geliyor. Konunun ulusal 
bir teyakkuzla acilen kararlar al-
mayı gerektirdiğini düşünüyorum” 
açıklamasını yaptı.
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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

223 Kasım 
2021 Salı www.giresungundem.com
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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.
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YILMAZ: OZEL iDARE’NiN SENEYE
NEYiNi SATACAKSINIZ?
CHP İGM Grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz “2014 yılından beri  bir mirasyedi gibi
iğneden ipliğe kadar İl Özel İdaresinin neyi varsa satılıyor ve hala satılmakta” dedi

Yılmaz şöyle konuştu, 
“Değerli arkadaşlar, 
her yıl olduğu gibi, 

bundan sonra da yapacağımız 
performans ve bütçe planı 
görüşmelerinde, 2020-2024 
yılları arasını kapsayan 5 yıllık 
Stratejik Planımızı yeniden ko-
nuşmak zorunda kalacağımızı 
hep söyledik, söylüyoruz.

Bizim CHP Grubu olarak , 2 
yıl önce daha hazırlık aşa-
masında, Sivil Toplumun tüm 
bileşenlerinin katılacağı bir 
STRATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI 
toplanması önerimize rağmen 
,bir oldu bitti ile hazırlanmıştı 
bu Stratejik Plan.

Yetersiz ,derinliği olmayan, 
hedefsiz ve plansız plan diye 
red oyu verdiğimiz bu pla-
nı, neden her yıl eleştirmek 
zorunda kalacağımızı hepimiz 
biliyoruz aslında. Her yıl Ka-
sım ayında görüştüğümüz Per-
formans Proğramı ve Bütçe 
Planları da, mutlaka Stratejik 

Plandan doğrudan etkilenmek-
tedir. Çok kötü bir 5 yıllık Stra-
tejik Plan, bundan önce olduğu 
gibi bundan sonraki yıllarda 
da çok kötü Perfor mans ve 
Bütçe Planlarını doğuracaktır. 
Şimdi de 2022 performansı ve 
Bütçesi de böyle sonuçlana 
caktır.

Değerli arkadaşlar, geçen 

yıl 300 Milyondan fazla borç 
batağında olduğu ilan edilen 
İl Özel idaremizin 145 Mil-
yonluk bir bütçeyle nasıl bir 
performans göstereceğini hep 
birlikte göreceğiz. Bu bütçeden 
ne hizmet çıkar ne de yeterli 
yatırım. Ancak borç taksiti 
ödetir. O da tasarruf ve bütçe 
disiplini sağlana bilirse. Kısaca 

Giresun’lunun diliyle karikatüri-
ze edecek olursak, bu per-
formans planı ve buna bağlı 
bütçe ,GİRESUN’UN DİŞİNİN 
KOVUĞUNA YETMEZ.

Değerli arkadaşlar,   2014 
yılından beri  bir mirasyedi 
gibi  iğneden ipliğe kadar İl 
Özel İdaresinin neyi varsa  
satılıyor ve hala satılmakta. 
Bizce ,CHP Grubu olarak karşı 
çıktığımız ve her defasında ret 
oyu verdiğimiz bu MİRASYEDİ 
SATIŞLAR ,İl Genel Meclisinin 
ve İl Özel İdaremizin  en büyük 
negatif performansıdır. En son 
bu mecliste bu içinde bulun-
duğumuz Hizmet Binamızın 
%69’unu bizim ret oyumuza 
rağmen becayiş kararını 
aldınız. Ama sonra binamı-
zın %75’i Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına geçti. Şimdi bu 
becayişten elde ettiğimiz 
gayrimenküller satılıyor. Peki 
gelecek yıllarda daha neyi 
bulup satacaksınız?”

Tığlı: Şebinkarahisar Maden 
Şirketlerine Tahsis Edilmiş

‘Oldukça faydalı 
bir kongre oldu’

TÜRKİYE’nin 3.Büyük 
200 bin üyesiyle İş ko-

lunun en Büyük Sendikası  
olan Öz Sağlık  İş Sendi-
kası’nın 3. Olağan Genel 
Kurulu Büyük Bir Coşkuyla  
ANKARA Kızılcahamam 
da Gerçekleşti. Giresun 
Şube Başkanı Hamza 
Türkmen,kongrenin olduk-
ça faydalı geçtiğini söyledi

Türkmen şöyle konuştu, 
“3. Olağan Genel Kuru-
lu’nda yapılan seçimlerde 
mevcut Genel Başkanımız 
Devlet Sert yeniden seçile-
rek güven tazeledi.

Tek liste halinde gidilen 
seçimlerde Genel Başkan 
Yardımcılıklarına ise Mus-
tafa Özüpek, Süleyman 
Doğan yeniden seçilir-
ken, diğer Genel Başkan 

Yardımcılıklarına Remzi 
Karataş ve Adem Yavuz 
seçildi.

3. Olağan Genel Kurul 
seçimlerinde Sendikamız 
Denetim Kurulu Üyelikleri-
ne Tuba Gülpembelioğlu, 
Tuba Kavaklı ve Orhun 
Arı, Disiplin Kurulu Üyelik-
lerine ise Tanrıverdi Ercan, 
Mücahit Ergün ve Ayşe 
Sevinç seçildi.

Hak İş Konfederasyon 
Üst Kurul Delegasyonu-
nunda Seçildiği Seçimde 
Giresun Şube Başkanımız 
Sayın Hamza Türkmen 
Hak İş Üst Kuruluna 
Delege Olarak Seçilmiştir. 
3.Olağan Genel Kurulumu-
zun Tüm Üyelerimize ve 
Camiamıza Hayırlı Olma-
sını diliyorum.”
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getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…
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EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
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.
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Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
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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.
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“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
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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 
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(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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İşte bu yüzdendir ki; 
Atatürk öğretmenlere çok 

saygı duyar ve severdi... 
Ve derdi ki; 
“Milletleri kurtaranlar. yalnız 

ve ancak öğretmenlerdir. 
Unutmayınız ki; Cumhur-

başkanı bile sınıfta öğretmen-
den sonra gelir.” derdi... 

Ve yine bir konuşmasında; 
“Öğretmenler!...
Cumhuriyet; fikren, ilmen, 

fenle, bedenen kuvvetli ve 
yüksek seviyeli nesiller ister... 

Yeni nesli bu nitelik ve 
kabiliyette yetiştirmek sizin 
elindedir” diyerek öğretmen-
leri bilimin ve aklın yolunda 
yolculuk yapmaları için teşvik 
ederdi... 

Ve; 
“Dünyanın her tarafında 

öğretmenler insan topluluğu-
nun en özverili ve saygıdeğer 
unsurlarıdır” diyerek; 

“Milletvekillerinin maaşları, 
öğretmenlerin maaşını geç-

mesin” derdi. 
Ki; 
Ne zaman o büyük insan 

aramızdan ayrıldı... 
Bu dünyadan öte dünyaya 

göçtü... 
Öğretmenler gözden düştü 

ve defterleri dürüldü... 
Hem de öylesine hızlı bir 

şekilde dürüldü ki; 
Önce onun düşlerini süsle-

diği Köy Enstitülerini kapattı-
lar... 

Batılı dostlarımızın keyfini 
yerine getirmek için; 

“Eğitim-üretim içindir” 
programını ve felsefesini rafa 
kaldırdılar.. 

Köy Enstitülerinin ‘üretim’ 
felsefesini bıraktılar; 

Çeliğe verilen su biraz daha 
azaltılarak Öğretmen Okulları-
nı kurdular... 

Ancak, bu okullardan da 
istedikleri sonucu alamayınca 
hızlı bir şekilde onu da kapat-
tılar... 

Kapatmaları gerekiyordu... 
Çünkü o günün ‘Öğretmen 

Okulları’ da tıpkı Köy Ensti-
tüleri gibi düzenin çıkarlarına 
uygun bir kafa değil, toplumcu 
düşünceyi ön planda tutan 
‘öğretmenler’ yetiştiriyordu... 

Yani, bu okullardan yetişen 
öğretmenler; 

Bir yandan öğrencisini ya-
rınlara hazırlarken, bir yandan 
da çocuğun velisini -bilmediği 
konularda- aydınlatıyordu... 

Sadece asli görevini yap-
makla kalmıyor; 

Bir yandan kendi ‘mesleki 
örgütlenmesini’ yaparken, bir 
yandan da toplumun bir an 
önce örgütlenmesini istiyor-
du... 

İstiyordu ki; 
Bölük-pörçük, dağınık bir 

şekilde yaşayarak sömürü dü-
zeninin bir parçası olmasın... 

İstiyordu ki; 
Okuttuğu öğrencinin velisi 

eğer işçiyse, emek sömürüsü-
ne tabi tutulmasın... 

Öğretmenin okuttuğu öğ-
rencinin velisi köylü ve tarım 
emekçisiyse; 

Aracılar, tefeciler, faizciler 
ürünlerini yok-pahasına satın 
almaması için ‘üretici çiftçinin’ 
bir an önce kendi aralardın 
da örgütlenmesini istiyordu 
öğretmenler... 

Ve yine istiyordu ki; 
Yüzyıllarıdır kör kuyuların 

içinde batıl ve kör inançlarla 

debelenip duranların bir an 
önce gün ışığına çıkmasını 
istiyordu öğretmenler. 

Kısacası; 
Mesleğinin sadece oku-

ma-yazma öğretmek olmadı-
ğını... 

İçinde yaşadığı toplumun 
sorunlarına da duyarsız kal-
madığı içindir ki; en üst düzey-
deki egemen güçlerle, onların 
en alt kademedeki görevlen-
dirdiği erkler bu tip öğretmen-
lerden rahatsız oluyordu... 

Bu tür öğretmenlerden 
rahatsız olanlar sadece bü-
rokratik sistemin ve düzeneğin 
içinde görevlendirilmişler mi 
rahatsız oluyordu? 

Tabi ki ‘hayır’... 
Toplumun ve çağının 

sorumluluğunu omuzlarında 
hisseden her öğretmenden; 

Çıkarına çomak sokulan 
patronlarda rahatsız oluyor-
du... 

Toprak Ağası da karıncala-

nıyordu! 
Aracının, tefecinin, gerici-

nin ve iktidara muktedir olan 
siyasetçinin yalakalarının da 
bu tür öğretmenlere karnı 
ağrıyordu! 

Ve işaret parmağını öne 
çıkararak; 

“Halkın arasında böy-
le ‘ikilik’ çıkarırsan, soluğu 
Hakkari’de alırsın ha!” diyerek, 
aslında aynı ülkede bir ilin 
mahrumiyetini anlatır ve bir 
şekilde -farkında olmadan- 
kendisi itiraf ederdi hizmetten 
mahrum kalan bir yöreyi tarif 
ederdi... 

Giresun özelinde de bir za-
manlar ‘öğretmenlerin’ sürgün 
yeri, Alucra ve (o tarihlerde 
Alucra’nın bir yerleşkesi olan) 
Mindaval (Çamoluk) a sürgün 
etmekle tehdit edilirdi öğret-
menler... 

Özetlersek; 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 

aramızdan ayrılmasından son-

ra iktidara muktedir olanlar, 
öğretmene gereken değeri 
vermemişlerdir... 

Tam tersine; 
Aydınlıktan yana ve 

toplumcu düşünen öğretmen-
lerden hep rahatsız olmuşlar-
dır... 

Öğretmenler kendi mesleki 
çatısı altında örgütlenmek 
istemiş; 

Örgütlü mücadelenin önü-
nü kesmişlerdir... 

Örgütlenip, özlük hakları 
için meydanlara inmişler; 

Öğretmenin yetiştirdiği 
kolluk güçleriyle engellenmiş-
lerdir.. 

Muktedirlerin emriyle cop-
lanıp dövülmüşlerdir... 

Hücrelere tıkılıp, en acıma-
sız işkencelerden geçirilmiş-
lerdir... 

Sürgünlere gönderip, 
sürüm-sürüm süründürmüş-
lerdir.. 

Son sözü Mustafa Kemal 
Atatürk’ün (üst başlıkta da 
ifade ettiğim gibi) öğretmenler 
için söylediği; 

“Öğretmen bir kandile ben-
zer, kendini tüketerek başka-
larına ışık tutar.” 

Hoş kalın, 
Hoşça kalalım. 
Ve unutmayalım ki; 
Bulunduğunuz yerlere 

öğretmenlerinizin gösterdi-
ği fedakarlıklar sayesinde 
geldiniz...

ÖĞRETMEN KANDİLE BENZERDİ 
BAŞKASINI IŞITIRKEN TÜKENİRDİ

Cebeci “Felaketi Gören Kaymakam Neden
Giresun Merkeze Vali Yardımcısı Olarak Çekildi?

Turizm bölgesi. Çevre şehircilik, 
firma yetkililerini ve diğer kurumla-
rı toplantıya çağırıyor. Bu depo-

nun kaldırılmasını istiyor. Ama sonunda 
Giresun merkeze çekilerek Vali yardımcısı 
olarak görevlendiriliyor. Yerine Alucra Kay-
makamı vekaleten bakıyor. Erdinç daha 
sonra da Çerkeş kaymakamlığına atanıyor. 
Kaymakam Erdinç bu felaketin önceden 
gelebileceğini görmüş bu deponun yerinin 
tehlikeli olduğunu kapatılması gerektiğini 
ifade etmiştir. O’nun tespitleri şimdi doğru 
çıktı. Bugün en büyük çevre felaketini 
yaşamış olduk.

Patlayan depo için Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü ve Mekansal Planlama Genel 
müdürlüğü yetkilileri 
üzerine düşen gö-
revleri yaptı mı, teh-
likeye dair bir rapor 
var mıdır? Burada iç 
içe üç tane depo ya-
pılmış. Bu depoların 
Çevre Şehircilikte 
ÇED raporu var var 
mı, yetkililerden 
kamuoyunu aydın-
latıcı açıklamalar 
bekliyoruz”.

HER YERDE YANGIN VAR 
NESiM CELiK: NE OLUYOR 
İyi Parti Bulancak İlçe Nesim Çelik, ekonominin uçuruma doğru gittiğini öne sürdü

Çelik “Ülkemizde ekonominin 
gidişatının iyi olmadığını, gerçek 
anlamda ifade etmek gerekirse mut-
faklarda yangın var. İğneden ipliğe 
her şeye zam var, petrol zammını 
takip etmek mümkün değil Bulancak 
ta sadece ekmek fiyatı artmadı gibi 
düşünülebilir ama gerçek öğle değil 
fiyat artmadı gramı 300 gramda 250 
grama düştü. Yeni bir fiyat ayarla-
ması akşama sabaha gelebilir çün-
kü un fiyatı her gün artıyor.  Yalnız 
artmayan sadece üreticinin fındığı, 
piyasada açıklanan taban fiyat 
seviyesine bile hala ulaşamadı. Türk 
lirası olağanüstü değer kaybediyor. 

Fakat, çözüm üretecek organ yok. 
Normalde Merkez Bankası’nın fiyat 
istikrarı ile uğraşması gerekirken, 
Merkez Bankası işlevini bırakmış, 
Türk lirasının değer kaybetmesi ve 
dövizin yükselmesine seyirci olarak 
bakan bir kurum. Fiyat istikrarı 
konusunda yasal olarak yetkilendi-
rilen bir kurum nasıl olur da sadece 
seyirci pozisyonda kalır? Müda-
hale edemiyor, müdahale araçları 
yok. Rezervi yok. 128 milyar doları 
buharlaştırdılar. Nereye gitti hala 
belli değil. Net rezervi eksi 35 milyar 
dolar. İhracat yapacağız, ihracattan 
sonra Merkez Bankası’nın rezer-

vi artacak, cari fazla vereceğiz, 
ekonomiyi düzelteceğiz.’ ifadeleri 
tamamen akıl dışı.”dedi

Çelik şöyle konuştu, “Ülkemizin 
içinde bulunduğu ekonomik şartlar 
vatandaşlarımızı etkiliyor. Bu Partili 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
ülkemizi uçuracaktı, tam tersine 
yere çaktığını, fakirlik, yoksulluk an-
lamında büyük bir ekonomik prob-
lemle karşı karşıya bıraktığını her 
kes görmektedir. Bir kişinin kararına, 
hislerine, duygularına, bilgisine, gör-
güsüne bağlı bir hükümet sisteminin 
Ülkemizi getirdiği nokta ortada.

Artık inatlaşmayı bırakın Mil-

letimiz sizlerden çare ve çözüm 
beklemektedir. Bu yangına bir dur 
demelisiniz. Doların 11 lirayı aştığı 
memleketimizde, Dolarla maaş 
almıyorum. Bana ne?’ diyebilen 5 
ve 10 maaşlı saray danışmanlarına 
söyleyecek sözümüz yok. Ama bu 
durumun her kesimi ağır bir şekilde 
etkilediğini görmelisiniz. Ben eko-
nomistim, ben ekonominin kitabını 
yazdım demeniz karın doyurmuyor. 
Vatandaşların kaynamayan kazan-
ları sizden çözüm beklemektedir. 
Yapamıyorsanız, getirin seçimi 
vatandaş kendi problemini sizi gön-
dererek çözsün.”



Ligin ilk haftasında Giresun’da 
renktaşı Yeniyolspor’dan bek-
lenmedik bir yenilgi alan ve ilk 

maçını puansız kapatan Mavi-Beyazlı-
lar, ikinci hafta kendi evlerinde oyna-
dıkları maçı zorlanmadan kazandılar.

Tirebolu İlçe Stadı’nda  oynanan 
maçta baştan 
sona üstün olan 
Tireboluspor, farklı 
skorla kazandığı 
mücadelede ilk 
golünü 19’uzuncu 
dakikada kaptan 
Hasan Namazcı ile 

penaltıdan kaydetti. Ev sahibi ekip 
23’ncü dakikada Mert Can Kuru’nun 
ayağından ikinci golünü attı. Karşı-
laşmanın 40’ncı dakikasında Doğan-
kentspor penaltı kazandı, atışı üst 
üste iki kez kullanan Serhat Kemal’in 
vuruşlarında kaleci Ahmet Ergin 
gole izin vermedi. Baskılı oyununu 
sürdüren Tireboluspor, 45+3’de Çetin 
Akdeniz’in şık kafa golüyle skoru 3-0 
yaptı ve ilk yarı bu sonuçla kapandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki 
takım da bol bol oyuncu değişikliği 
yaparken; ev sahibi ekip Tirebolus-
por, 69’ncu dakikada Ramazan Kaya 

ile geliştirdiği atakta yeni transferler-
den Numan Güven’in golüyle farkı 
4’e çıkardı. İkinci yarıda kendini fazla 
sıkmayan Tireboluspor’da son sözü 
yine kaptan Hasan Namazcı söyledi 
ve maçın gol siftahını yapan tecrübeli 
krampon, 90’ncı dakikada ileri çıktığı 
pozisyonda yaptığı aşırma vuruşla 
karşılaşmanın skorunu tayin eden 
golü attı: 5-0. 

Ligde 3’ncü haftayı bay geçirecek 
olan Tireboluspor, 3’ncü maçını 5 Ara-
lık Pazar günü deplasmanda Yağlıde-
respor ile yapacak. 

(Mahmut BORA-Tirebolu Ekspres)

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

523 Kasım 
2021 Salı www.giresungundem.com

SiZiN KANALINIZ (YOUTUBE) ABONE 
OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
Fatih Karagümrük-Galatasaray

Sivasspor-Giresunspor
Beşiktaş-Trabzonspor

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor
Fenerbahçe-Kayserispor
Gaziantep-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Alanyaspor
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor-Altay

12. HAFTA
Alanyaspor-Beşiktaş

Medipol Başakşehir-Sivasspor
Atakaş Hatayspor-F. TAV Antalyaspor

Galatasaray-Fenerbahçe
Altay-Adana Demirspor

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
İttifak Holding Konyaspor-Ç. Rizespor

Kayserispor-Göztepe
Trabzonspor-Gaziantep

Giresunspor-Yeni Malatyaspor

13. HAFTA
Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Beşiktaş-Giresunspor
Göztepe-Fenerbahçe

Fatih Karagümrük-Trabzonspor
Gaziantep-İttifak Holding Konyaspor

Çaykur Rizespor-Kayserispor
Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor

Adana Demirspor-Kasımpaşa
Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Medipol Başakşehir-Altay

14. HAFTA

Kasımpaşa-Beşiktaş
Alanyaspor-Sivasspor

Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray-Altay

Trabzonspor-Adana Demirspor
Giresunspor-Fatih Karagümrük

İttifak H. Konyaspor-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Gaziantep

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir

15. HAFTA
Çaykur Rizespor-Göztepe

Sivasspor-Galatasaray
Adana Demirspor-Giresunspor

Gaziantep-Fenerbahçe
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-İttifak H. Konyaspor

Beşiktaş- Kayserispor
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

Altay-Atakaş Hatayspor

16. HAFTA
Kasımpaşa-Sivasspor

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
Giresunspor-Altay

Fenerbahçe-Beşiktaş
İttifak H. Konyaspor-F. TAV Antalyaspor

Alanyaspor-Adana Demirspor
Göztepe-Fatih Karagümrük

Kayserispor-Gaziantep
Galatasaray-Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor

17. HAFTA
Beşiktaş-Göztepe

Sivasspor-Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir-Giresunspor
Adana Demirspor-Galatasaray

Atakaş Hatayspor-İttifak H. Konyaspor
Altay-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor-Kayserispor

Gaziantep-Alanyaspor
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

18. HAFTA
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor

Kasımpaşa-Altay
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

Kayserispor-Sivasspor
Giresunspor-Atakaş Hatayspor
Alanyaspor-Fatih Karagümrük

Göztepe-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Gaziantep

Trabzonspor-Medipol Başakşehir
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

19. HAFTA

Süper Lig ilk 
devre fikstürü

ZORLANMADAN 3 PUANI ALDILAR
Giresun Süper Amatör Ligin 
iddialı ekiplerinden Tirebo-
luspor, evinde oynadığı ikinci 
maçında Doğankent karşısın-
da adeta gol şov yaptı: 5-0.

HAKEMLER: Hakan Yıldız HH, Hasan Uzun HH, 
Ceyhun Yavuz HH

TİREBOLUSPOR: Ahmet 3 – A. Karapıçak 3 (Kemal 
2), Hasan 4, Erdoğan 3, Emrah 3 – H. İbrahim 3 (İzzet 
2), Batuhan 3 (Kenan 2), Metin 3 (Numan 2), Ramazan 3 
(Ömürcan 2), Mert Can 3 – Çetin 3.

DOĞANKENTSPOR: Tunahan 1 (Enes 1) – Hikmet 
1 (Buğra 2), Cüneyt 2, Taner 1, İbrahim Can 1 (Serkan 2) 
– Hakan 2, Furkan 3, Yusuf 1 (İsmail 2), Serhat 2, Tolga 
3 – Emir 2.

SARI KARTLAR: Metin, Ramazan, Erdoğan ve Em-
rah (Tirebolu); İbrahim Can ve Emir (Doğankent).

KIRMIZI KART: Erdoğan Dk. 89 Tireboluspor).
GOLLER: Dk. 19 (PA) ve 90 Hasan, dk. 23 Mertcan, 

dk. 45 Çetin, dk. 69 Numan (5-0).

Tireboluspor 
Gücüne 

Güç Kattı 
Süper amatör lig takımlarından 

Tireboluspor transferde son 
dakika bombaları patlattı. Mavi-be-
yazlılar Eynesil Beledieyspor’dan orta 
saha Numan Süren, Termespor’dan 
savunma oyuncusu Barış Yüksel ile 
Espiye Essspor’un orta sahası İzzet 
Önal’I renklerine bağladı. Üç futbol-
cunun da lisans işlemleri yapılırken 
Tireboluspor yöneticisi Mahmut Bora, 
Tireboluspro olarak tek hedeflerinin 
şampiyonluk olduğunu söyledi. Bora 
yeni transferlerin takıma güç katacak-
larına inandığını da ifade etti.

57 gündür
kazanmaya 
hasretler !

Spor Toto Süper Lig’in 13. 
haftasında deplasmanda 

Başakşehir’e 2-1 mağlup olan DG 
Sivasspor, tam 57 gündür galibiyete 
hasret.

Sivas temsilcisi, son galibiyetini bu 
sezonun 7. haftasında oynanan Kara-
gümrük maçında 4-0’lık skorla almış-
tı. Yiğidolar, o maçtan sonra oynadığı 
6 maçın 2’sini kaybederken, 4’ünden 
de sahadan beraberlikle ayrıldı. Son 
10 karşılaşmada kalesinde 8 gol gö-
ren kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri 
ise sadece 6 kez havalandırdı.

Sivasspor’un son 6 maçta aldığı 
skorlar şöyle;Beşiktaş-Sivasspor: 
2-1,Sivasspor- Antalyaspor: 2-2,Si-
vasspor- Adana Demirspor: 1-1,Altay-
Sivasspor: 1-1,Sivasspor- Giresuns-
por: 0-0,Başakşehir-Sivasspor: 2-1.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 
(BAL) 2. Bölge 2. Grubunda 
mücadele eden Görelespor, ligin 

4.haftasında deplasmanda Giresun Derbi-
si sayılan müsabakada  1926 Bulancaks-
por ile karşılaştı.

Görelespor, 1926 Bulancakspor’’u 
2-1’lik skorla geçerek sezonun ilk galibiye-
tini aldı.

Bulancak İlçe Stadı’nda oynanan ve ilk 
yarısı ev sahibi 1926 Bulancakspor’un 5. 
Dakikada Burak’ın kendi kalesine attığı 
golle  Görelespor’un üstünlüğü ile sona 
erdi.Gol sevinci sonrası Bulancak kırmızı 
kart görerek 10 kişi kaldı.

Bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip, puanını 
5’e yükseltti. 1926 Bulancakspor 6 puan-
da kaldı.

GOL DAKİKALARI
(GOL) 5. dakikada Utku’nun köşe 

vuruşunda Bulancakspor kalecisi Süley-

man topa yükselip aldıktan sonra topun 
kontrolünü kaybetti. Ev sahibi takımda 
Burak ters bir vuruşla topu kendi kalesine 
gönderdi: 0-1

(GOL) 47.dakikada savunmanın arkası-
na sarkan Oğuzcan güzel bir golle maçta 
beraberliği sağladı: 1-1.

(GOL) 85.dakikada Burhan savun-
manın hatasını affetmeyerek kalecinin 
üzerinde topu filelerle buluşturdu: 1-2.

EYNESİL BELEDİYESPOR 
TUTULMUYOR

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 
2. Bölge 2. Grubunda namağlup olarak 
yoluna devam eden Eynesil Belediyespor, 
ligin 4. Haftasında deplasmanda Trabzon 
DSİ Karadenizspor’u tek golle geçti. 0-1

Ahmet Suat Özyazıcı Stadı’nda oyna-
nan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona 
erdi. Trabzon DSİ Karadenizspor- Eynesil 
Belediyespor maçının 90 ‘ıncı dakikasın-
da Eynesil Belediyespor Orhan Dilli’nin 
golüyle öne geçti.

Bu sonuçla puanını 10’a yükselten Ey-
nesil Belediye, namağlup yoluna devam 
etti. Turuncu-mavili ekip, gelecek hafta 
sahasında Görelespor ile karşılaşacak

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

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: 623 Kasım 2021 Salı

iLK KEZ GULDULER
Görelespor ligin 4.haftasında dep-
lasmanda Giresun Derbisi sayılan 
karşılaşmada  1926 Bulancaks-
por’’u Burhan Nebioğlu’nun golleri 
ile 2-1’lik skorla geçerek sezonun 
ilk galibiyetini aldı.Eynesil Beledi-
yespor ise deplasmanda DSİ Ka-
radenizspor’u 1-0 mağlup ederek 
yoluna emin adımlarla devam etti

SAHA: Bulancak İlçe
HAKEMLER: Yasin Kalcıoğlu***, Bulut 

Topatar***, Furkan Şekerci***
1926 BULANCAKSPOR: Süleyman**, 

Osman** (Dk.88 Ceyhun), Mustafa Okay**, 
Emre**, Abdullah**, H. Avni**, Yunus**, 
Burak** (Dk.90 Batuhan) Yasin** (Dk.46 
İsa*), Asrın**, Oğuzcan**

GÖRELESPOR: Sadık* (Dk.34 Yunus 
Emre*), Erol***, Recep**, Ferdi**, Olgun* 
(Dk.46 Emrah*), Doğan* (Dk.46 Yılmaz*), 
Oktay**, Kasım** (Dk.67 Yağız*), Mert 
Yıldız***, Utku**, Burhan*** (Dk.90 Kadir)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.47 Oğuzcan 
(1926 Bulancakspor), Dk.90 Mert (Göre-
lespor)

GOLLER: Dk.47 Oğuzcan (1926 Bulan-
cakspor), Dk.5 Burak (K.K)(Görelespor), 
Dk.85 Burhan (Görelespor)
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Hedefi dünya 
şampiyonluğu
Yarı ağır sıklet boksta 

WBF ve GBU kemerleri-
nin sahibi olarak Avrupa-Asya 
şampiyonu olan Giresun 
Alucralı Musa Askan 
Yamak, Almanya’nın 
Münih şehrinde düzen-
lene şampiyonada Rus 
rakibi Siarhei Huliake-
vich nakavt ederek 8. 
galibiyetini elde etti. 
Yamak, hedefinin dünya 

şampiyonlu-
ğu olduğunu 
söyledi.

Son 
karşılaş-
masında 
Almanya’nın 
Münih 
şehrinde 
Rus rakibi 
Siarhei Hu-
liakevich’i 
8. raunda 
nakavt 
ederek 8. 

galibiyetini elde eden Boksör 
Yamak, “Kendi dalında 56 
maçta 43 galibiyeti olan Rus 

rakibim Siarhei Huliakevich 
yenerek 8. galibiyetimi aldım. 
Dünya altın kemer maçı için 12 

galibiyete ihtiyacım 
var. 9. maçımı 2022 
Mart ayında yapa-
cağım. Bu maça 
hazırlık çalışma-
larımın büyük bir 
kısmını Giresun’da 
doğal bir ortamda 
gerçekleştirdim. 
Hemşehrilerimin 
her daim yanımda 
olduğunu biliyorum, 
bu da beni çok 
güzel motive ediyor. 
İnşallah dünya yarı 
ağır sıklet şampi-
yonluğu hedefimde 
altın kemeri kazana-
rak hemşehrilerimi, 
sevenlerimi ve aziz 
milletimi gururlan-
dırırım. Herkese 
teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.


