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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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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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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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(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
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(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
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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

HODRİ MEYDAN

Erkan TÜRK
(Yazısı Sayfa 3’te)

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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SANAT BİZDE NEDEN 
LÜKS SAYILIYOR
NEDEN GEREKEN 

DEĞER VERİLMİYOR
(Yazısı Sayfa 4’te)

VALi UNLU’DEN
TAM PUAN
Giresun’da “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” 
filmini adları “Eren” olan 45 liseli izledi

Trabzon’un Maç-
ka ilçesinde 11 
Ağustos 2017’de 

teröristlerle kahraman Meh-
metçik’in girdiği çatışmada 
şehit olan Eren Bülbül ve 
Astsubay Kıdemli Başçavuş 
Ferhat Gedik’in öyküsünü 
anlatan “Kesişme; İyi ki 
Varsın Eren” adlı filmi, Gi-

resun’da 15 yaşında “Eren” 
isimli 45 öğrenci izledi.

Giresun Valisi Enver 
Ünlü, Eren Bülbül’ün doğum 
günü de olan 1 Ocak’ta 
sinemaseverlerle buluşan 
filme, İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü aracılığıyla “Eren” 
adındaki 45 lise öğrencisini 
davet etti.     n SAYFA 3’TE

Otelciler ve Kahveciler Oda-
sı Başkanı ve S.S. Öz Esnaf 
Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Ercan Ayhan, Berberler ve Ku-
aförler Odası Başkanı Ayhan 
Konar, Radyo Türk ve Giresun 
28 TV’ nin başarılı patronu 
Nevzat Akyüz ‘ün de destek 
verdiği programın çekimini 
usta kameraman Hasan (Kurt) 
Yayında yaptı.

Hilal Mutlu Karaibrahim’in 
sorularını açık sözlülükle 
cevaplayan GESOB Başkanı 
Kara, Giresun’ da öncelik-
le hayata geçmesi gereken 
hizmetlerden en önemlilerin-
den birinin Güney Çevre Yolu 
olduğunu söyledi. Bu projenin 
gecikmesinde bazı iç mihrak-
ların rolü olduğunu savunan 
Kara, öyle de olsa bu yolun 
yapılacağına inandıklarını 
kaydetti.

Limanda ki depoların kal-
dırılmak istenmesinin büyük 
bir yanlış olduğunu belirten 
Başkan Kara, “ Trabzon, 

Rize, Samsun, Antalya, İzmir 
ve daha birçok ilde depolar 
limanları içindedir. Hem liman 
çalışsın denilecek hem de 
depolar kalksın denilecek. 
Böyle şey olur mu? Bu li-
mandan nakliyatçılar da dahil 
çeşitli departmanlarda çalışan 
yüzlerce insan (nerelerde kaç 
kişi çalıştığını tek tek saydı) 
ekmek yiyor. Ailelerini de hesa-
ba katarsak bu sayının binlere 
ulaştığını söyleyebiliriz.” dedi. 
Kafes balıkçılığı ile ilgili bir so-
ruyu da cevaplayan Kara, “ Bu 
konuda da engellemeler var” 

diyerek şöyle konuştu:
“ Türkiye denizlerinde ağ 

kafeslerde çipura ve levrek balık 
yetiştiriciliği yapan ve ruhsatlı 
olarak çalışan irili ufaklı 300 do-
layında işletme var. Çoğu da ih-
racat yapıyor. Bazı firmalar Ke-
şap Düzköy ve Görele- Tirebolu 
tarafında bazı bölgelerde kıyı 
ötesi kafes balıkçılığı yapmak 
için girişimde bulunuldu. Birileri, 
“vay efendim deniz kirlenecek” 
diye ayağa kalktı. Oysa bu işlet-
melerde çok sayıda insanımız 
ekmek yiyecek. Kıyılarımızda 
bir çok bölgede kanalizasyonlar 

denize akıyor, kirlenme olmuyor, 
kafes balıkçılığında balıkların 
yemlenmesi denizi kirletecek 
öyle mi? Yapmasınlar Allah 
aşkına. ‘Limandaki depolar 
Giresun’un manzarasını kesiyor, 
kafes balıkçılığı denizi kirlete-
cek’ diyerek nereye varacağız? 
Giresun’ da çok yüksek boyutta 
istihdam sağlayan fabrikamız 
yok. Göç halen devam ediyor. 
Açık yüreklilikle söylüyorum, 
onu engelle, bunu engelle, 
nereye varacağız böyle? Lütfen 
insanların ekmeğiyle oynama-
yalım.”  n SAYFA 2’DE

GESOB Başkanı Kara, Liman aleyhinde atılan adımların Giresun esnafına ciddi zararlar verdiğini belir-
terek, “Limanda ki depoların kaldırılmak istenmesi büyük bir yanlıştır. Trabzon, Rize, Samsun, Antalya, 

İzmir ve daha bir çok ilde depolar limanların içindedir. Hem liman çalışsın denilecek hem de depolar 
kalksın denilecek. Böyle şey olur mu?” diye sordu. Kara, kafes balıkçılığına ise tam destek verdi

‘SiLOLAR VE KAFES BALIKCILIGI
KONUSUNDA YANLIS YAPILIYOR’

Giresun 28 TV’ de, meslektaşımız Hilal Mutlu Karaibrahim’in hazırlayıp sunduğu Hilal’in Pence-
resi’nden programı büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeye devam ediyor. Programın bu haftaki 
konukları Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ile Piraziz’de faaliyet gös-

teren Haşlamacı İlhan Usta işletmesinin genç ve başarılı patronu Şermin Özcan oldu.

Haber : Namık BALTAOĞLU

Ekiz’den 3600 Ek 
Gösterge Çağrısı

Türk Sağlık-sen şube Başkanı 
İbrahim Ekiz,3600 ek gös-

terge talebini yineledi. Ekiz, “Bir 
ekip hizmeti olarak yürütülen sağlık 
hizmetlerinde bizim için tüm meslek 
grupları özel ve değerlidir. n 2’DE

Saadet Partisi Bulancak İlçe Teşkilatı kong-
resi özel bir salonda yapıldı. Kongreye 

Genel Başkan Yardımcısı Av. Bülent Kaya, 
YDK üyesi Dursun Ali Düzenli, İl Başkanı 
Abdulkadir Bektaş, İl Müfettişi Ömer Öztürk ve 
teşkilat mensupları katıldı.        n SAYFA 3’TE

Saadet ‘Bulancak İlçe Kongresi Yapıldı.’

Bulancak’ta Yüksel 
Aslan Güven Tazeledi

Emür’e ziyaret!.. n
 3

’T
E



Kurulduğumuz günden 
bugüne birini diğerinden 

ayırmak, birini diğerine tercih 
etmek gibi bir çalışmamız, 
tavrımız veya duruşumuz 
hiç olmamıştır olmayacaktır.  
Fakat özellikle sosyal medya 
kullanılarak bazı grup ve kuru-
luşların çalışanlar arasında hu-
zursuzluk yaymak ve bundan 
kendi menfaatlerine bir çıkarım 
elde etme gayreti içerisinde 
olduklarını, bunu yaparkende 
sendikamızı yalan, iftira ve algı 
oyunları ile işin içine karıştır-
dıklarını görmekteyiz. Çalı-
şanları bu konularda dikkatli 
olmaya çağırıyor ve bunlara 
asla fırsat vermeyeceğimizi bir 
kez daha ilan ediyoruz.  Bizim 
tarafımız çalışandan haktan ve 
hukuktan yanadır.” dedi.

Ekiz şöyle konuştu: “Mevcut 
haliyle sağlık çalı-
şanları için bir anlam 
ifade etmekten uzak 
fakat kamuoyunda 
ikinci bir maaş algısı 
oluşturma görevini her 
daim üstlenen Döner 
Sermaye Sistemi 
baştan aşağı revize 

edilmeli, çalışan merkezli bir 
yapıya kavuşturularak adalet 
mutlaka tesis edilmelidir. 

3600 Ek Gösterge Türkiye 
Kamu-Sen’in esaslarını kap-
samlı bir çalışma ile belirlediği 
teklif üzerinden tüm kamu 
çalışanlarını kapsayacak bir 
şekilde hayata geçmelidir.

Kamuda, ismi her ne olursa 
olsun kadrolu istihdam dı-
şındaki tüm ucube modeller 
terk edilmelidir. Bu ucube 
istihdam modellerin nedeniyle 
yaşanan tüm mağduriyetlerin 
sonlanması için tüm çalışanlar 
kadrolu olmalıdır. Ayrıca hiz-
metli arkadaşlarımız, yıllardır 
bekledikleri ve hak ettikleri 
memurluk kadrosuna kavuştu-
rulmalıdırlar.

Türk Sağlık-Sen olarak 
kararlı duruşumuzu sürdür-

meye devam ede-
ceğiz.  Çalışanlar 
adına yürüttüğümüz 
mücadeleden asla 
taviz vermeyeceğiz. 
Çalışanların haklı ta-
lepleri için mücadele-
ye ve  sorumlu, ilkeli 
sendikacılık anlayışı 

gereği memleket meselele-
rinde hassasiyet ile durmaya 
devam edeceğiz.  Kamu çalı-
şanlarının mali ve özlük hakla-
rındaki kayıplar, yetkili olarak 
tanımlanan ama etkisiz kalarak 

kamu çalışanları sürekli zarara 
uğratanlara karşı Türkiye Ka-
mu-Sen’in, Türk Sağlık-Sen’in 
yetkili olması zarurettir. Bunu 
gerçekleştirmek adına teşkila-
tımız var gücüyle çalışacaktır.”
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

20,40
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‘Aşk Ve Gayretle Keşap’lı 
Hemşehrilerimize 

Hizmet Ediyoruz’
Keşap Belediye 

Başkanı Mehmet 
Emür yapımı devam eden 
projeleri inceledi. 

Başkan Emür, Gençlik 
merkezi ve kapalı spor 
salonu ile yeni belediye 
hizmet binası çalışmalarını 
denetledi ve çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

Başkan Emür “Vizyon 
projelerimizden Gençlik 
Merkezi ve Kapalı Spor 
Salonu ile Yeni Belediye 

Hizmet Binamızın çalış-
malarını yerinde inceleyip 
bilgi aldık. Çalışmalar hızla 
devam ediyor. Geleceğimi-
zin teminatı olan çocukları-
mızın ve ilçemizde yaşayan 
tüm vatandaşlarımızın talep 
ve önerilerini dinliyoruz. 
Yatırımlarımızı hep bera-
ber belirliyor, projelerimizi 
modern ve gelişmiş Keşap 
üzerine geliştiriyoruz. İlk 
günkü aşkla çalışmaya 
devam.’’ dedi.

Rektör Can’dan 
Başkan Emür’e Ziyaret
Giresun Üniversitesi 

Rektörü Profesör 
Doktor Yılmaz Can, Keşap 
Belediye Başkanı Mehmet 
Emür ziyaret etti.

Başkan Emür “Giresun 
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yılmaz Can makamımı-

za ziyaret gerçekleştirdiler. 
Üniversite-belediye işbirliğini 
çok önemsiyoruz. Bir şehrin 
gelişmesinde de üniversi-
tenin çok önemli bir faktör 
olduğu düşüncesindeyim. 
Nazik ziyareti için kendilerine 
teşekkür ediyorum.”dedi.

GESOB Başkanı Kara, Liman aleyhinde atılan adımların Giresun esnafına ciddi zararlar verdiğini belir-
terek, “Limanda ki depoların kaldırılmak istenmesi büyük bir yanlıştır. Trabzon, Rize, Samsun, Antalya, 

İzmir ve daha bir çok ilde depolar limanları içindedir. Hem liman çalışsın denilecek hem de depolar 
kalksın denilecek. Böyle şey olur mu?” diye sordu. Kara, kafes balıkçılığına ise tam destek verdi

‘SiLOLAR VE KAFES BALIKCILIGI
KONUSUNDA YANLIS YAPILIYOR’

Giresun 28 TV’ de, meslektaşımız Hilal Mutlu Karaibrahim’in hazırlayıp sunduğu Hilal’in Pence-
resi’nden programı büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeye devam ediyor. Programın bu haftaki 
konukları Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ile Piraziz’de faaliyet gös-

teren Haşlamacı İlhan Usta işletmesinin genç ve başarılı patronu Şermin Özcan oldu.
Haber : Namık BALTAOĞLU

Program sırasında 
esnaf ve sanatkarla-
rın pandemi sürecin-

den ve ortaya çıkan ekonomik 
sıkıntılardan nasıl etkilendiği 
şeklindeki bir soruyu cevapla-
yan GESOB Başkanı Ali Kara, 
“esnaflarımızın sıkıntıları çok 
büyük” vurgusu yaparak şöyle 
dedi:

“ Zaten darboğazdan geçen 
esnaf ve sanatkarımız pande-
mi sürecinde sokağa çıkma 
yasağı uygulaması yapılınca 
ve ardından ekonomik kriz de 
çıkınca hepten çaresiz kaldı. 
Haliyle kullandıkları kredilerin 
taksitlerini ödeyemeyen çok 
sayıda esnafımız oldu. Bu ko-
nuda esnafımıza gerekli deste-
ğin yapılmadığını ifade etmek 
isterim. Bu vesileyle değerli 
esnaflarımıza, dostlarımıza ve 
hemşerilerimize selamlarımızı 
gönderiyor, yeni yılın hepimize 
hayırlar getirmesini diliyorum.”

Başkan Kara, sözlerini, Eğ-
ribel Tüneli’nin şimdilik tek tüp 
olarak da olsa açılmasından 
duydukları memnuniyeti dile 
getirerek, emeği geçen herke-
se teşekkür ederek tamamladı.

ŞERMİN ÖZCAN 

NELER DEDİ?
Piraziz’ de faaliyet gösteren 

ve ünü bölgemizde giderek 
yayılan Haşlamacı İlhan Usta 
işletmesinin patronu Şermin 
Özcan da, Hilal Karaibrahim’ 
in soruları cevaplayarak iş 
yerinin dününü ve bu gününü 
anlattı. Özcan, “İşletmemi-
zin kurucusu rahmetli sevgili 
babamız İlhan Özcan bize 
adını verdiği bir marka bıraktı. 
Biz de bölgemizin vazgeçilmez 
lezzeti Haşlamacı İlhan Usta 
markasıyla yolumuza devam 
ediyoruz.” dedi.

İşletme olarak ana ilke-
lerinin müşteri memnuniyeti 
olduğunun altını çizen genç 
müteşebbis Şermin Özcan, 
müşterilerine haşlamanın 

dışında kuru fasulye, nohut, 
fırında tavuk, güveç, kaburga 
kebap, yemekleri ve pilav sun-
duklarını belirterek, “ Piraziz’ 
de bölgemizin vazgeçilmezi 
haline gelen işletmemizi her 
geçen gün yeniliklere kucak 
açarak çok daha iyi yerlere 
getirmeyi hedefliyoruz” vurgu-
su yaptı.

Özcan, şu bilgileri verdi:
“ Biz müessese olarak ba-

bamızın bize öğrettiği esnaflık 
ilke ve prensiplerini rehber 
edinerek, müşterilerimizden 
aldığımız referansla yolu-
muza devam ediyoruz. Tüm 
müşterilerimize müssesemize 
gösterdikleri ilgi nedeniyle 
sonsuz teşekkür ediyor, selam 
ve sevgilerimizi gönderiyo-

ruz. Ve bu güzel program için 
Hilal Hanım’ a sonsuz teşek-
kür ediyor, Herkese iyi yıllar 
diliyorum.” GESOB Başkanı 
Ali Kara ve Haşlamacı İlhan 
Usta’nın lokomotifi Şermin 
Özcan, Radyo Türk ve Gire-
sun 28 TV’nin sahibi Nevzat 
Akyüz’ ü gerek başarılı Radyo 
yayınları gerekse Giresun’ a 
kazandırdığı güzel stüdyo için 
tebrik ederek başarı dileklerini 
ilettiler. Programın sunucusu 
Hilal Mutlu Karaibrahim de 
konuklarına ve Giresun 28 
TV’nin sahibi Nevzat Akyüz’ e 
teşekkür ederek, bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra 
da programında her kesimden 
isimleri konuk etmeye devam 
edeceklerini söyledi.

Ekiz’den 3600 Ek Gösterge Çağrısı

‘Evde Bakım Ve Sağlık 
Hizmetleri Birimi Yoğun 

Bir Yılı Geride Bıraktı’
Belediye Sağlık 

İşleri Müdürlü-
ğü Evde Bakım ve 
Sağlık Hizmetleri 
Birimi 2021 yılını 
faal geçirdi.

Bu kapsamda 
2021 yılı içerisinde; 
4320 özel ve kamu 
kurum kuruluşları ile 
bina ve site dezen-
fekte edildi. Botanik Parkta 
Aralık ayına kadar kurulan 
stantlarda toplam 24 bin 
taksi, dolmuş ve özel araç-
lar dezenfekte edildi. Engelli 
aracı ile 24 bin vatandaşa 
ulaşım hizmeti verildi. Yaşlı 
ve bakıma muhtaç 400 
vatandaşın evlerine gidile-
rek temizlik hizmeti verildi. 
(Mart ve Temmuz arasında 
Covit 19 kapsamında dur-
durulmuştur) 

Toplam 2324 vatan-
daştan gelen dilekçelere 
ivedilikle cevap verildi. 550 
vatandaşa kişisel hijyen 
(banyo, tırnak bakımı ve 
kuaför) hizmeti verildi. (Mart 
ve Temmuz arasında Covit 
19 kapsamında durdurul-
muştur) İkinci el olarak biri-
me teslim edilen tekerlekli 
sandalye, yatak ve yürüteç 
gibi hastaların kullanımına 
ait ürünler ihtiyaç sahipleri-
ne teslim edildi.



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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Ali Zafer Topşir

HODRİ MEYDAN
Oysa ne güzel söylemiş 

şair;
Memleket isterim...
Ne zengin fakir, ne sen 

ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi 

barkı olsun. (Cahit Sıtkı 
TARANCI)

Bugünler bizim için 
biraz kaygı verici ve üzücü 
geçiyor. Ülkemizde yaşanan 
ekonomi olayları ve faiş 
fiyatlar, döviz kurları bilme-
cesi hepsi birbirini bağlıyor 
ve sonuç olarak bundan en 
çokta biz halk etkileniyor!

Bu durumda Ankara ne 
mi yapıyor? İsmini bilme-
mekle beraber tahminlerimi 
söylüyorum ki Merkez ban-
kası temizlikçileri çekpas 
yardımıyla döviz kurlarına 
müdahalede bulunuyor 
sanırım. Çatıda büyük bir 
delikte olduğunu

düşünmekteyim içeri 
ne damlıyor bak onu da 
bilemiyorum! Ya arkadaşım 
bilemiyorum işte bize kim 
ne oyun oynuyor yoksa 
bizimkiler bizim kafamıza 
mı sıkıyor gerçekten bir 
muamma. Çay ocağında ki 
hasan emminin demesine 
bakılırsa

her şey iyi gidiyor karşı-
sında oturan Ahmet dayının 
dertleri sıkıntıları karadenize 
meydan okuyor. Sonuç halk 
yine önünde çay sigara bir-
birini yiyor ve kalp kırmaya 
küfürler savurmaya devam 
ediyor.

Şimdi Hasan emmiyle 
Ahmet dayıya kaç yaşında 
adamlarsınız yapmayın 
demek yerine Ankara’ya 
sesleniyorum kaç yaşında 
adamlarsınız mecliste dö-

vüşmek yerine halkın haline 
bi bakın çıkın o makam 
odalarından karışın halkın 
arasına!

Belki merhem olamaz-
sınız yarasına ama hayran 
kalırız mücadeleci ruhu-
nuza! Milletvekili dedik biz 
size ama hanisiniz kardeşim 
neredesiniz? Siz sadece 
akrabalarınıza ve tanıdıkla-
rınıza mı varsınız?

Acaba Ankara’da adamın 
varsa işini çözdürürsün şif-
resini bir ben mi biliyorum. 
Halkın içinde amcaoğlu dayı 
çocuğu gibi sıfatlarla işlerini 
halledenlerin servetinin 
üzerine servet ekleyenlerin 
çoğu bürokrasinin eli ayağı 
değil midir?

Söylüyorum işte olan yine 
halka oluyor hatice teyze ile 
hasan emminin çocukları 
çekiyor çilesini. Falancanın 
oğlu da kolejden çıkıp gemi 
sahibi oluyor, hayır anlama-
dığım kantinde mi satıyor-
lar? Yoksa diplomalar gemi 
olarak mı veriliyor?

Biz ne zaman hak edene 
hakkını vermeye başlarsak 
adalet terazisini doğru tar-
tarsak işte o zaman birbiri-
mize sövmekten kurtuluruz! 
İçine düştüğümüz bu dipsiz 
kuyudan ak çıkamayız belki 
ama sağ çıkarız Allah’ın 
izniyle.

Bozuluyor toplum 
psikolojisi ve ruh sağlığı. 
Ayarımız kaçıyor ey Anka-
ra... Vatandaş sokakta çok 
tuhaf muhabbetler sohbetler 
içinde kalıyor günde en az 
10 kez! Sözde vatan, millet, 
beka diye bahsetmek çok 
basit icraat görelim birazda!

Buyrun HODRİ MEYDAN!

Erkan TÜRK

HER ŞEY, ONU İSTEYENİN 
SAHİBİ OLUR

“Kendinizi bir başkasının 
bugünkü durumu ile değil, 
kendi daha önceki haliniz ile 
kıyaslayın” diyor Psikolog 
Jordan Peterson. 

Harika bir cümle...   
Refahımızın farkına kendi-

mizi başkasıyla kıyaslayınca 
değil, sıkıntı çektiğimiz önce-
ki zamanlarımızla kıyaslayın-
ca varırız.  

Mesela önceden az para 
kazanıyor olabiliriz, şimdi 
daha iyi bir işimiz ve maaşı-
mız olabilir. Fakat başkasına 
göre ölçme ve değerlendirme 
yaparsak her zaman bizden 
daha iyi şartlarda olan biri 
muhakkak olacaktır. O vakit 
ise kendi hayatımızı tekrar 
yetersiz görebiliriz. 

Kendi hayatımızı başkala-
rının hayatlarıyla kıyaslama 
yapmanın şüphesiz başka bir 
olumsuz tarafı da yok değil. 
Kıyaslama, her zaman elimiz-
dekileri görmezden gelmemi-
ze ve her şeye sahip olma-
mız gerektiğini düşünmemize 
neden olur. Halbuki, her şey, 
onu isteyenin sahibi olur. 

Her şeye sahip olmak 
isteyen çok çalışır. Her şeye 
sahip olmak için çok çalışan 
elindekileri de kaçırır. Sev-
diklerine ve kendine ayıra-
cağı zamanı kaçırır. Yaşamı 
kaçırır. Yaşamı kaçırınca 
da insan mutlu olamaz. Zira 
mutlu olmak her şeye sahip 
olunca değil, elindekilere 
sahip olunca olur.  

Oysa yapılması gereken 
kendimizi eski durumumuzla 
kıyaslamaktır. İşte o zaman 
şu anki durumumuzda daha 
refah içinde olduğumuzu 
görebiliriz. 

Kanaatim odur ki, kıyas-
lama, tatminsizliği doğurur. 
Tatminsizlik, şükürsüzlüğü 
getirir. Şükürsüzlük de MUT-
SUZLUĞA neden olur. 

Biz toplum olarak sanırım 
hakiki şükür duygusu içinde 
değiliz. Şükrediyoruz; ama 
sadece dilimiz şükrediyor, 
zihnimiz ve kalbimiz şükret-
miyor. Halbuki şükrün hakiki 
olabilmesi için dil ile aklın ve 
kalbin beraber şükür duygusu 
içinde olması gerekir.
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Ali Zafer TopşirVALi UNLU’DEN TAM PUAN
Giresun’da “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmini adları “Eren” olan 45 liseli izledi

Ünlü, merkez ve 6 
ilçeden gelen öğren-
cilerle birlikte alışveriş 

merkezindeki sinema salonunda 
filmi izledi.

Vali Ünlü, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 1 Ocak’ın Eren 
Bülbül’ün doğum günü olduğunu 
belirtti. Ünlü, doğum gününde 
Eren Bülbül’ün yaşında olan 
“Eren”lerle filmi izlemeye geldik-
lerini söyledi.

“İyi ki varsın Eren, iyi ki 
doğdun Eren” ifadesini kullanan 
Ünlü, “Erenler tükenmez sloga-
nıyla yeni yılın ilk gününde, Eren 
evladımızın doğum gününde, 
onun kahramanlığını sergileyen 
sinema filminin ilk gösterimini 
izlemenin heyecanını, mutlulu-
ğunu yaşıyoruz.” dedi.

Ünlü, filmin çok güzel ve 

duygulu bir yapım olduğunu 
vurgulayarak şu değerlendirme-
de bulundu: “Gerçekten Türk 
milletinin yetiştirdiği, bağrından 
çıkan kahraman evlatlarının ne 
kadar küçük olurlarsa olsunlar, 
yüreklerinin ne kadar büyük 
olduğunu ne kadar vatanperver 
olduklarını bize gösterdiler. Biz 
de Eren Bülbül’ün izinden, yeni 
Erenlerimizle birlikte inşallah 
yürüyeceğiz. Ferhat Gediklerimi-
ze, Eren Bülbüllerimize ve daha 
nice kahraman evlatlarımıza bu-
radan rahmet ve minnet duyu-
yoruz, ruhları şad olsun. Bu gök 
kubbede, bu ay yıldızlı bayrak 
dalgalandıkça semalarımızda, 
inşallah Türk milleti yeryüzünde 
var olacak, var olmaya devam 
edecek.” 

GİRESUN (AA)

Saadet ‘Bulancak İlçe Kongresi Yapıldı.’
Bulancak’ta Yüksel 

Aslan Güven Tazeledi
İl Başkanı Abdulkadir Bektaş 

kongre konuşmasında, dü-
şürülen kurdan memnun olmamız 
gerekiyormuş gibi algı yapıldığı-
na dikkat çekerek; “ya memnun 
olacağız, ya da dış güçler(!) in 
elemanı olacağız. Bu işin ortası 
yok. AKP yandaşları ‘ya bizdensin 
ya da kara toprağın’ söylemiyle 
hareket ediyorlar. Bizim bu oyuna 
gelmememiz lazım. Toplumu tem-
sil eden bütün siyasi partilerin bir 
araya gelerek bu algıyı kırmaları 
gerekiyor. AKP yandaş sistemi bi-
zim köle gibi çalışıp, bedavadan iş 
gücü sağlamamızı istiyor. Yani Çin 
gibi ucuz iş gücü ile Avrupa’nın 
pazarı olmamızı istiyorlar. Her 
tarafından zenginliğin fışkırdığı bu 
ülkede neden Avrupa ülkeleri gibi 
alım gücü güçlü bir ülke olmuyo-
ruz da, Çin gibi emeği sömürülen 
bir ülke oluyoruz. 

Ümitsizliğe kapılmamıza gerek 
yok. Her tarafından zenginlik 
fışkıran ülkemizi bu ekonomik ve 
siyasal yıkım zihniyetinden hep 

beraber kurtarabiliriz. Üreten, 
kalkınan ve refah düzeyi yüksek 
bir Türkiye’yi bir araya gelerek 
yeniden inşa edebiliriz.” Dedi.

Katılan diğer misafirlerin ko-
nuşmalarının ardından seçimlere 
geçildi. 

Tek liste ile gidilen seçimlerde 
yeniden seçilen Yüksel Aslan’ın 
yönetimi şu kişilerden oluştu; 
İzzet AKDENİZ, Mehmet AYBAR, 
Mustafa OK, Nuri BEREKET, 
Ethem AYDIN, Necati TORAMAN, 
Abdurrahman PEKDEMİR, Mürsel 
KARAKILIÇ, Mehmet Ali ALTUN-
DAĞ, İbrahim PEKDEMİR, Mürsel 
PEKDEMİR, Selami SARIGÜL, 
Mehmet GÜVEN, İzzet YÜCEL, 
Azam KIRBAŞ, Ahmet ALTUN-
DAĞ, Mücahit YÜCEL, İlhami 
BİLGİÇ, Fikret BEYAZ, Hayri 
DİKGÖZ, Ersin VURAL, Musta-
fa KIRBAŞ, Mehmet ŞİMŞEK, 
Ferhat ASLAN, Bahri IŞIKDEMİR, 
Muammer KORKMAZ, Gökhan 
KILIÇ, Lütfi ASLAN, Mustafa 
KIRDEMİR

Siyasi parti ve STK temsilcilerinin de katıldığı kongre 
coşkulu ve kalabalık bir ortamda yapıldı.

Gençlik Kollarından 
Başkan Emür’e Ziyaret
AK Parti Keşap İlçe 

Gençlik Kolları Başkanı 
ve yönetimi Keşap Belediye 
Başkanı Mehmet Emür’ü 
makamında 
ziyaret etti.

Ziyaretten 
duyduğu 
memnuniyeti 
dile getiren 
Başkan 
Emür, “AK 

Parti Keşap Gençlik Kolları 
Başkanı ve yönetim kurulun-
daki kardeşlerimiz makamı-
mıza ziyarette bulundular. 

Çalışmaları-
mız hakkın-
da istişarede 
bulunduk. 
Birlik ve be-
raberliğimizi 
daim olsun.” 
dedi.

Kurulduğumuz günden 
bugüne birini diğerinden 

ayırmak, birini diğerine tercih 
etmek gibi bir çalışmamız, 
tavrımız veya duruşumuz 
hiç olmamıştır olmayacaktır.  
Fakat özellikle sosyal medya 
kullanılarak bazı grup ve kuru-
luşların çalışanlar arasında hu-
zursuzluk yaymak ve bundan 
kendi menfaatlerine bir çıkarım 
elde etme gayreti içerisinde 
olduklarını, bunu yaparkende 
sendikamızı yalan, iftira ve algı 
oyunları ile işin içine karıştır-
dıklarını görmekteyiz. Çalı-
şanları bu konularda dikkatli 
olmaya çağırıyor ve bunlara 
asla fırsat vermeyeceğimizi bir 
kez daha ilan ediyoruz.  Bizim 
tarafımız çalışandan haktan ve 
hukuktan yanadır.” dedi.

Ekiz şöyle konuştu: “Mevcut 
haliyle sağlık çalı-
şanları için bir anlam 
ifade etmekten uzak 
fakat kamuoyunda 
ikinci bir maaş algısı 
oluşturma görevini her 
daim üstlenen Döner 
Sermaye Sistemi 
baştan aşağı revize 

edilmeli, çalışan merkezli bir 
yapıya kavuşturularak adalet 
mutlaka tesis edilmelidir. 

3600 Ek Gösterge Türkiye 
Kamu-Sen’in esaslarını kap-
samlı bir çalışma ile belirlediği 
teklif üzerinden tüm kamu 
çalışanlarını kapsayacak bir 
şekilde hayata geçmelidir.

Kamuda, ismi her ne olursa 
olsun kadrolu istihdam dı-
şındaki tüm ucube modeller 
terk edilmelidir. Bu ucube 
istihdam modellerin nedeniyle 
yaşanan tüm mağduriyetlerin 
sonlanması için tüm çalışanlar 
kadrolu olmalıdır. Ayrıca hiz-
metli arkadaşlarımız, yıllardır 
bekledikleri ve hak ettikleri 
memurluk kadrosuna kavuştu-
rulmalıdırlar.

Türk Sağlık-Sen olarak 
kararlı duruşumuzu sürdür-

meye devam ede-
ceğiz.  Çalışanlar 
adına yürüttüğümüz 
mücadeleden asla 
taviz vermeyeceğiz. 
Çalışanların haklı ta-
lepleri için mücadele-
ye ve  sorumlu, ilkeli 
sendikacılık anlayışı 

gereği memleket meselele-
rinde hassasiyet ile durmaya 
devam edeceğiz.  Kamu çalı-
şanlarının mali ve özlük hakla-
rındaki kayıplar, yetkili olarak 
tanımlanan ama etkisiz kalarak 

kamu çalışanları sürekli zarara 
uğratanlara karşı Türkiye Ka-
mu-Sen’in, Türk Sağlık-Sen’in 
yetkili olması zarurettir. Bunu 
gerçekleştirmek adına teşkila-
tımız var gücüyle çalışacaktır.”

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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‘Aşk Ve Gayretle Keşap’lı 
Hemşehrilerimize 

Hizmet Ediyoruz’
Keşap Belediye 

Başkanı Mehmet 
Emür yapımı devam eden 
projeleri inceledi. 

Başkan Emür, Gençlik 
merkezi ve kapalı spor 
salonu ile yeni belediye 
hizmet binası çalışmalarını 
denetledi ve çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

Başkan Emür “Vizyon 
projelerimizden Gençlik 
Merkezi ve Kapalı Spor 
Salonu ile Yeni Belediye 

Hizmet Binamızın çalış-
malarını yerinde inceleyip 
bilgi aldık. Çalışmalar hızla 
devam ediyor. Geleceğimi-
zin teminatı olan çocukları-
mızın ve ilçemizde yaşayan 
tüm vatandaşlarımızın talep 
ve önerilerini dinliyoruz. 
Yatırımlarımızı hep bera-
ber belirliyor, projelerimizi 
modern ve gelişmiş Keşap 
üzerine geliştiriyoruz. İlk 
günkü aşkla çalışmaya 
devam.’’ dedi.

Rektör Can’dan 
Başkan Emür’e Ziyaret
Giresun Üniversitesi 

Rektörü Profesör 
Doktor Yılmaz Can, Keşap 
Belediye Başkanı Mehmet 
Emür ziyaret etti.

Başkan Emür “Giresun 
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yılmaz Can makamımı-

za ziyaret gerçekleştirdiler. 
Üniversite-belediye işbirliğini 
çok önemsiyoruz. Bir şehrin 
gelişmesinde de üniversi-
tenin çok önemli bir faktör 
olduğu düşüncesindeyim. 
Nazik ziyareti için kendilerine 
teşekkür ediyorum.”dedi.

GESOB Başkanı Kara, Liman aleyhinde atılan adımların Giresun esnafına ciddi zararlar verdiğini belir-
terek, “Limanda ki depoların kaldırılmak istenmesi büyük bir yanlıştır. Trabzon, Rize, Samsun, Antalya, 

İzmir ve daha bir çok ilde depolar limanları içindedir. Hem liman çalışsın denilecek hem de depolar 
kalksın denilecek. Böyle şey olur mu?” diye sordu. Kara, kafes balıkçılığına ise tam destek verdi

‘SiLOLAR VE KAFES BALIKCILIGI
KONUSUNDA YANLIS YAPILIYOR’

Giresun 28 TV’ de, meslektaşımız Hilal Mutlu Karaibrahim’in hazırlayıp sunduğu Hilal’in Pence-
resi’nden programı büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeye devam ediyor. Programın bu haftaki 
konukları Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ile Piraziz’de faaliyet gös-

teren Haşlamacı İlhan Usta işletmesinin genç ve başarılı patronu Şermin Özcan oldu.
Haber : Namık BALTAOĞLU

Program sırasında 
esnaf ve sanatkarla-
rın pandemi sürecin-

den ve ortaya çıkan ekonomik 
sıkıntılardan nasıl etkilendiği 
şeklindeki bir soruyu cevapla-
yan GESOB Başkanı Ali Kara, 
“esnaflarımızın sıkıntıları çok 
büyük” vurgusu yaparak şöyle 
dedi:

“ Zaten darboğazdan geçen 
esnaf ve sanatkarımız pande-
mi sürecinde sokağa çıkma 
yasağı uygulaması yapılınca 
ve ardından ekonomik kriz de 
çıkınca hepten çaresiz kaldı. 
Haliyle kullandıkları kredilerin 
taksitlerini ödeyemeyen çok 
sayıda esnafımız oldu. Bu ko-
nuda esnafımıza gerekli deste-
ğin yapılmadığını ifade etmek 
isterim. Bu vesileyle değerli 
esnaflarımıza, dostlarımıza ve 
hemşerilerimize selamlarımızı 
gönderiyor, yeni yılın hepimize 
hayırlar getirmesini diliyorum.”

Başkan Kara, sözlerini, Eğ-
ribel Tüneli’nin şimdilik tek tüp 
olarak da olsa açılmasından 
duydukları memnuniyeti dile 
getirerek, emeği geçen herke-
se teşekkür ederek tamamladı.

ŞERMİN ÖZCAN 

NELER DEDİ?
Piraziz’ de faaliyet gösteren 

ve ünü bölgemizde giderek 
yayılan Haşlamacı İlhan Usta 
işletmesinin patronu Şermin 
Özcan da, Hilal Karaibrahim’ 
in soruları cevaplayarak iş 
yerinin dününü ve bu gününü 
anlattı. Özcan, “İşletmemi-
zin kurucusu rahmetli sevgili 
babamız İlhan Özcan bize 
adını verdiği bir marka bıraktı. 
Biz de bölgemizin vazgeçilmez 
lezzeti Haşlamacı İlhan Usta 
markasıyla yolumuza devam 
ediyoruz.” dedi.

İşletme olarak ana ilke-
lerinin müşteri memnuniyeti 
olduğunun altını çizen genç 
müteşebbis Şermin Özcan, 
müşterilerine haşlamanın 

dışında kuru fasulye, nohut, 
fırında tavuk, güveç, kaburga 
kebap, yemekleri ve pilav sun-
duklarını belirterek, “ Piraziz’ 
de bölgemizin vazgeçilmezi 
haline gelen işletmemizi her 
geçen gün yeniliklere kucak 
açarak çok daha iyi yerlere 
getirmeyi hedefliyoruz” vurgu-
su yaptı.

Özcan, şu bilgileri verdi:
“ Biz müessese olarak ba-

bamızın bize öğrettiği esnaflık 
ilke ve prensiplerini rehber 
edinerek, müşterilerimizden 
aldığımız referansla yolu-
muza devam ediyoruz. Tüm 
müşterilerimize müssesemize 
gösterdikleri ilgi nedeniyle 
sonsuz teşekkür ediyor, selam 
ve sevgilerimizi gönderiyo-

ruz. Ve bu güzel program için 
Hilal Hanım’ a sonsuz teşek-
kür ediyor, Herkese iyi yıllar 
diliyorum.” GESOB Başkanı 
Ali Kara ve Haşlamacı İlhan 
Usta’nın lokomotifi Şermin 
Özcan, Radyo Türk ve Gire-
sun 28 TV’nin sahibi Nevzat 
Akyüz’ ü gerek başarılı Radyo 
yayınları gerekse Giresun’ a 
kazandırdığı güzel stüdyo için 
tebrik ederek başarı dileklerini 
ilettiler. Programın sunucusu 
Hilal Mutlu Karaibrahim de 
konuklarına ve Giresun 28 
TV’nin sahibi Nevzat Akyüz’ e 
teşekkür ederek, bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra 
da programında her kesimden 
isimleri konuk etmeye devam 
edeceklerini söyledi.

Ekiz’den 3600 Ek Gösterge Çağrısı

‘Evde Bakım Ve Sağlık 
Hizmetleri Birimi Yoğun 

Bir Yılı Geride Bıraktı’
Belediye Sağlık 

İşleri Müdürlü-
ğü Evde Bakım ve 
Sağlık Hizmetleri 
Birimi 2021 yılını 
faal geçirdi.

Bu kapsamda 
2021 yılı içerisinde; 
4320 özel ve kamu 
kurum kuruluşları ile 
bina ve site dezen-
fekte edildi. Botanik Parkta 
Aralık ayına kadar kurulan 
stantlarda toplam 24 bin 
taksi, dolmuş ve özel araç-
lar dezenfekte edildi. Engelli 
aracı ile 24 bin vatandaşa 
ulaşım hizmeti verildi. Yaşlı 
ve bakıma muhtaç 400 
vatandaşın evlerine gidile-
rek temizlik hizmeti verildi. 
(Mart ve Temmuz arasında 
Covit 19 kapsamında dur-
durulmuştur) 

Toplam 2324 vatan-
daştan gelen dilekçelere 
ivedilikle cevap verildi. 550 
vatandaşa kişisel hijyen 
(banyo, tırnak bakımı ve 
kuaför) hizmeti verildi. (Mart 
ve Temmuz arasında Covit 
19 kapsamında durdurul-
muştur) İkinci el olarak biri-
me teslim edilen tekerlekli 
sandalye, yatak ve yürüteç 
gibi hastaların kullanımına 
ait ürünler ihtiyaç sahipleri-
ne teslim edildi.



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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Alper Ali KARA
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İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar,
Bugünkü sohbetimiz; 
Sanat ve Kültür Salonları 

üzerine olacak... 
Yeni bir yıla girmemize 

rağmen... 
Bizler ‘yeni yıldan’ yepyeni 

şeyler beklerken... 
Yaşamımızı yakından bi-

re-bir ilgilendiren tükettiğimiz 
bütün emtia ve ürünlere zam 
gelirken;

“Be adam sıra gele-gele 
Sanat ve Kültür Salonlarına 
mı geldi?” diye düşünenle-
riniz var mıdır, yok mudur? 
bilemem ama... 

Bu ‘sanat salonları’ üzerine 
yapacağımız sohbetimizi; 

Aklıma gelen ve sizlerin de 
çok iyi bildiği birkaç örnekle 
şöyle gerekçelendirebilirim 
diye düşünüyorum... 

Örneğin; 
Taa M.Ö. küçücük ‘site 

devletler’ ve küçücük kent 
yerleşkeleri kurulurken, önce 
orada yaşayacak olanların 
ortak sorunlarını toplanarak 
dile getirecekleri -açık alana- 
bir ‘Arena’ kurup, bir ‘yükselti’ 

üzerine sahne inşa ederler-
miş... 

Ki; 
Salon görevi yapan bu 

alanda toplanıp, ortak sorun-
larını dile getirebilsinler...

Yorgunluklarını sanatsal 
etkinlikler yoluyla giderebil-
sinler... 

Ve yine sizlerde çok iyi 
biliyorsunuz ki; 

2. Dünya savaşının çıban-
başı olan Almanya’da taş-taş 
üstünde kalmayıp, birçok 
yerleşkesi yerle-bir olunca ve 
ilk yaptıkları şey; 

Bombalanan ‘Sanat ve 
Kültür’ merkezlerini yeniden 
inşa etmek olmuştur... 

Bu iki örnek yeter dedikten 
sonra şimdi gelgelelim bizim 
sanat anlayışımıza... 

Veya da; 
Sanat-Kültür Salonlarına 

bakış açımıza... 
Ben bu konuda hiçbir 

yorum yapmadan önce hangi 
‘kuruluşları’ daha kolay kuru-
yoruz? 

Ve daha çok hangi ‘tesis-
leri’ yapmaya öncelik tanıyo-
ruz? 

Önce -çok kısa olmak 
şartıyla- bunu anlatmak isti-
yorum... 

Örneğin; 
Siyasi muktedirlerimiz -oy 

getirisi olacağı için- küçücük 
bir yerleşke görünce “burayı 
ilçe yaptım” diyor... 

Kaymakamlık Binası arka-
dan yapılır diyerek, kayma-
kam tayin ediyor. 

Yine siyasi tercihler üze-
rine; 

Küçücük bir yerleşke 
gördüklerinde “burayı da 
size belde belediyesi yaptık’ 
vatana-millete hayırlı olsun 
diyebiliyor... 

Örneğin; 
Hiçbir ‘birimin’ altyapı-

sı düşünülmeden ve inşa 
edilmeden 81 İl’e resmiyete 
dayalı olarak üniversite kura-
biliyorlar... 

İstedikleri kasabaya, köye 
‘Yüksek Okul’ açabiliyorlar... 

Önce açalım; 
İhtiyaç duyulan binası, aka-

demisyeni arkadan gelebilir 
diyorlar... 

Gecikmeli de olsa gerek-
sinim duyulan binaları inşa 
ediyorlar... 

Ama nedendir bilinmez; 
Kuruluş yapılan ‘İlçelere 

de, beldelere de, üniversitele-
re de’ bir tane Sanat ve Kültür 
Salonu inşa etmeyi akıllarına 
getirmiyorlar...

Örneğin, bunu kolay inşa 
ettikleri tesisleri, yamadıkları 
veya yapmak istemedikleriyle 
istatistiksel olarak ifade ede-
cek olursak; 

Bugün yüz yaşına bir basa-

mak kalan cumhuriyetin; 
Devlet Tiyatrolarının sade-

ce 43 sahnesi var... 
Özel tiyatroların hiçbirinin 

‘sahnesi’ yok... 
81 ilin sadece 30’a yakının-

da Belediye Şehir Tiyatrosu 
var, ancak çoğunun kendine 
ait bir salonu ve sahnesi 
yok... 

Ama diğer taraftan; 
81 ilin ve onlara bağlı olan 

ilçelere 397 ‘Millet Bahçesi’ 
yapılması planlanmış ve bun-
larında 101 tanesi tamamla-
nıp hizmete açılmış... 

Bugün 38 ilimizde devletin 
kendi bünyesinde olan Devlet 
Tiyatrosunun Salonu ve ‘Sah-
nesi’ yok... 

Ama diğer tarafta; 
Son 20 yılda 23 İle, seyirci 

kapasiteleri 20 milyondan 60 
milyona varan çağın en mo-
dern stadyumları yapılıverdi... 

Stadı olmayan il ve ilçelere 

de en kısa zamanda yapıla-
cağı söyleniyor... 

Yine istatiksel verilere 
göre; 

Ülkemizde 20 bin dolayın-
da ‘Halı Saha’ olduğu belirti-
liyor... 

Diğer tarafta; 
Ülkemizde toplam 1213 

Halk Kütüphanesi... 
Üniversiteler bünyesinde 

606 Kütüphane bulunmakta-
dır... 

Ha, kitap okuma alışkanlığı 
konusunda dünya ülkeleri 
arasında kaçıncı sırada oldu-
ğumuzu merak ediyorsanız, 
onu da söyleyelim; 

Kitap okuma alışkanlığı 
olan ülkeler arasında 86. 
sıradayız... 

Ne oldu? 
Moraliniz mi bozuldu, yok-

sa sıkıldınız mı? 
Tamam o zaman... 
Daha fazla canınızı sık-

madan şöyle özetleyerek 
sonlandıralım bu ‘salon ve 
sanat’ içerikli sohbetimizi; 

“Güneş girmeyen yere, 
doktor girer” benzetmesi 
yapıyorsak eğer... 

Bu sözü sanat üzerine 
evirecek olursak; 

“Sanat girmeyen yere, 
şiddet girer.” diyebiliriz diye 
düşünüyorum... 

Bu konuda da yanılıyor 
muyum? bilmem... 

Ancak hala ‘yanılıyorsun’ 
diye düşünenler varsa; 

Günlük işlenen cinayetlere 
ve şiddet olaylarının rakamla-
rına baksınlar bir zahmet!... 

Son söz; 
Sevgili dostlar, 
Değerli canlar... 
Ruhumuzu dinlendirme-

den, fiziksel yorgunluğumuzu 
atamayız... 

Ve her iki yorgunluğumuzu 
da atabilmemiz için; 

Sanat etkinliklerine 
gereksinimimiz var... 

Sanat etkinliklerini 
yapabilmemiz içinde; 

Sanat ve Kültür 
Salanlarımızın olması 
gerekir... 

Ve üstelik bunlar; 
hiçte lüks değildir... 

Soluduğumuz hava 
ve gündelik beslenme-
miz kadar gereklidir... 

Bu nedenle siz sayfa 
okurlarım ve arkadaşla-
rımdan ricam; 

Yaşadığımız kent, 
kasaba ve yerleşkelerde 
‘Kültür ve Sanat Salonu’ 
açılmasını hep birlikte 
talep edelim... 

Hatta ve hatta bu 
konuda siyasal keyfiye-
timizi bir kenara bırakıp, 
hep birlikte hareket edip 
ve birlikte düşünelim; 

Yönettiği kente ‘kültür 
ve sanat salonlarını’ 
lüks görenleri ‘başkan’ 
seçmeyelim... 

Eğer ‘milletvekili’ ol-
mak isteyenler, sanattan 
bir-haberse... 

Sanata ve sanat 
salonlarına omuzdan 
bakıyorsa... 

Küçümsüyorsa... 
Burun kıvırıyorsa... 
Bu tür adaylara 

‘vekillik’ yüzü gösterme-
yelim... 

NOKTA... 
Buyurun... 
Şimdi söz sırası 

sizin...

SANAT BİZDE NEDEN LÜKS SAYILIYOR
NEDEN GEREKEN DEĞER VERİLMİYOR



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar,
Bugünkü sohbetimiz; 
Sanat ve Kültür Salonları 

üzerine olacak... 
Yeni bir yıla girmemize 

rağmen... 
Bizler ‘yeni yıldan’ yepyeni 

şeyler beklerken... 
Yaşamımızı yakından bi-

re-bir ilgilendiren tükettiğimiz 
bütün emtia ve ürünlere zam 
gelirken;

“Be adam sıra gele-gele 
Sanat ve Kültür Salonlarına 
mı geldi?” diye düşünenle-
riniz var mıdır, yok mudur? 
bilemem ama... 

Bu ‘sanat salonları’ üzerine 
yapacağımız sohbetimizi; 

Aklıma gelen ve sizlerin de 
çok iyi bildiği birkaç örnekle 
şöyle gerekçelendirebilirim 
diye düşünüyorum... 

Örneğin; 
Taa M.Ö. küçücük ‘site 

devletler’ ve küçücük kent 
yerleşkeleri kurulurken, önce 
orada yaşayacak olanların 
ortak sorunlarını toplanarak 
dile getirecekleri -açık alana- 
bir ‘Arena’ kurup, bir ‘yükselti’ 

üzerine sahne inşa ederler-
miş... 

Ki; 
Salon görevi yapan bu 

alanda toplanıp, ortak sorun-
larını dile getirebilsinler...

Yorgunluklarını sanatsal 
etkinlikler yoluyla giderebil-
sinler... 

Ve yine sizlerde çok iyi 
biliyorsunuz ki; 

2. Dünya savaşının çıban-
başı olan Almanya’da taş-taş 
üstünde kalmayıp, birçok 
yerleşkesi yerle-bir olunca ve 
ilk yaptıkları şey; 

Bombalanan ‘Sanat ve 
Kültür’ merkezlerini yeniden 
inşa etmek olmuştur... 

Bu iki örnek yeter dedikten 
sonra şimdi gelgelelim bizim 
sanat anlayışımıza... 

Veya da; 
Sanat-Kültür Salonlarına 

bakış açımıza... 
Ben bu konuda hiçbir 

yorum yapmadan önce hangi 
‘kuruluşları’ daha kolay kuru-
yoruz? 

Ve daha çok hangi ‘tesis-
leri’ yapmaya öncelik tanıyo-
ruz? 

Önce -çok kısa olmak 
şartıyla- bunu anlatmak isti-
yorum... 

Örneğin; 
Siyasi muktedirlerimiz -oy 

getirisi olacağı için- küçücük 
bir yerleşke görünce “burayı 
ilçe yaptım” diyor... 

Kaymakamlık Binası arka-
dan yapılır diyerek, kayma-
kam tayin ediyor. 

Yine siyasi tercihler üze-
rine; 

Küçücük bir yerleşke 
gördüklerinde “burayı da 
size belde belediyesi yaptık’ 
vatana-millete hayırlı olsun 
diyebiliyor... 

Örneğin; 
Hiçbir ‘birimin’ altyapı-

sı düşünülmeden ve inşa 
edilmeden 81 İl’e resmiyete 
dayalı olarak üniversite kura-
biliyorlar... 

İstedikleri kasabaya, köye 
‘Yüksek Okul’ açabiliyorlar... 

Önce açalım; 
İhtiyaç duyulan binası, aka-

demisyeni arkadan gelebilir 
diyorlar... 

Gecikmeli de olsa gerek-
sinim duyulan binaları inşa 
ediyorlar... 

Ama nedendir bilinmez; 
Kuruluş yapılan ‘İlçelere 

de, beldelere de, üniversitele-
re de’ bir tane Sanat ve Kültür 
Salonu inşa etmeyi akıllarına 
getirmiyorlar...

Örneğin, bunu kolay inşa 
ettikleri tesisleri, yamadıkları 
veya yapmak istemedikleriyle 
istatistiksel olarak ifade ede-
cek olursak; 

Bugün yüz yaşına bir basa-

mak kalan cumhuriyetin; 
Devlet Tiyatrolarının sade-

ce 43 sahnesi var... 
Özel tiyatroların hiçbirinin 

‘sahnesi’ yok... 
81 ilin sadece 30’a yakının-

da Belediye Şehir Tiyatrosu 
var, ancak çoğunun kendine 
ait bir salonu ve sahnesi 
yok... 

Ama diğer taraftan; 
81 ilin ve onlara bağlı olan 

ilçelere 397 ‘Millet Bahçesi’ 
yapılması planlanmış ve bun-
larında 101 tanesi tamamla-
nıp hizmete açılmış... 

Bugün 38 ilimizde devletin 
kendi bünyesinde olan Devlet 
Tiyatrosunun Salonu ve ‘Sah-
nesi’ yok... 

Ama diğer tarafta; 
Son 20 yılda 23 İle, seyirci 

kapasiteleri 20 milyondan 60 
milyona varan çağın en mo-
dern stadyumları yapılıverdi... 

Stadı olmayan il ve ilçelere 

de en kısa zamanda yapıla-
cağı söyleniyor... 

Yine istatiksel verilere 
göre; 

Ülkemizde 20 bin dolayın-
da ‘Halı Saha’ olduğu belirti-
liyor... 

Diğer tarafta; 
Ülkemizde toplam 1213 

Halk Kütüphanesi... 
Üniversiteler bünyesinde 

606 Kütüphane bulunmakta-
dır... 

Ha, kitap okuma alışkanlığı 
konusunda dünya ülkeleri 
arasında kaçıncı sırada oldu-
ğumuzu merak ediyorsanız, 
onu da söyleyelim; 

Kitap okuma alışkanlığı 
olan ülkeler arasında 86. 
sıradayız... 

Ne oldu? 
Moraliniz mi bozuldu, yok-

sa sıkıldınız mı? 
Tamam o zaman... 
Daha fazla canınızı sık-

madan şöyle özetleyerek 
sonlandıralım bu ‘salon ve 
sanat’ içerikli sohbetimizi; 

“Güneş girmeyen yere, 
doktor girer” benzetmesi 
yapıyorsak eğer... 

Bu sözü sanat üzerine 
evirecek olursak; 

“Sanat girmeyen yere, 
şiddet girer.” diyebiliriz diye 
düşünüyorum... 

Bu konuda da yanılıyor 
muyum? bilmem... 

Ancak hala ‘yanılıyorsun’ 
diye düşünenler varsa; 

Günlük işlenen cinayetlere 
ve şiddet olaylarının rakamla-
rına baksınlar bir zahmet!... 

Son söz; 
Sevgili dostlar, 
Değerli canlar... 
Ruhumuzu dinlendirme-

den, fiziksel yorgunluğumuzu 
atamayız... 

Ve her iki yorgunluğumuzu 
da atabilmemiz için; 

Sanat etkinliklerine 
gereksinimimiz var... 

Sanat etkinliklerini 
yapabilmemiz içinde; 

Sanat ve Kültür 
Salanlarımızın olması 
gerekir... 

Ve üstelik bunlar; 
hiçte lüks değildir... 

Soluduğumuz hava 
ve gündelik beslenme-
miz kadar gereklidir... 

Bu nedenle siz sayfa 
okurlarım ve arkadaşla-
rımdan ricam; 

Yaşadığımız kent, 
kasaba ve yerleşkelerde 
‘Kültür ve Sanat Salonu’ 
açılmasını hep birlikte 
talep edelim... 

Hatta ve hatta bu 
konuda siyasal keyfiye-
timizi bir kenara bırakıp, 
hep birlikte hareket edip 
ve birlikte düşünelim; 

Yönettiği kente ‘kültür 
ve sanat salonlarını’ 
lüks görenleri ‘başkan’ 
seçmeyelim... 

Eğer ‘milletvekili’ ol-
mak isteyenler, sanattan 
bir-haberse... 

Sanata ve sanat 
salonlarına omuzdan 
bakıyorsa... 

Küçümsüyorsa... 
Burun kıvırıyorsa... 
Bu tür adaylara 

‘vekillik’ yüzü gösterme-
yelim... 

NOKTA... 
Buyurun... 
Şimdi söz sırası 

sizin...

SANAT BİZDE NEDEN LÜKS SAYILIYOR
NEDEN GEREKEN DEĞER VERİLMİYOR

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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2022 YILI SÜRÜCÜSÜZ VE AKARYAKITSIZ 

HİZMET ARACI KİRALAMA
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCILIKLARI

2022 Yılı Sürücüsüz ve Akaryakıtsız Hizmet Aracı Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2021/921264
1-İdarenin
a) Adresi : Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı 261 28200 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542151672 - 4542151559
c) Elektronik Posta Adresi : giresun@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Adet Sürücüsüz ve Akaryakıtsız Araç Kiralama İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 315 (ÜçyüzOnBeş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Teyyaredüzü, Atatürk Blv. No: 261 Merkez/GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 24.01.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a 
kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu İhalede Kamu Ve Özel Sektörde Her Türlü Personel Taşıma Ve Hizmet Aracı Kiralama İşi 
Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
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iKi 
KEZ 
KIZARDIK!

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk devresinde fut-
bolcular 767 sarı, 50 kez de kırmızı kart gördü. Kır-
mızı kartların 30’u ise çift sarı karttan gösterildi.

Fraport TAV Antalyaspor, 
sezonun ilk devresinde 
hiç kırmızı kart gör-

meyerek en centilmen takım 
olurken, Fatih Karagümrük 
ise 2’si çift sarı karttan olmak 
üzere 7 kez kırmızı kartla 
zirvede yer aldı. Karagümrük’ü 
4’er kırmızı kartla Sivasspor, 
Beşiktaş ve Göztepe, 3’er kez 
Çaykur Rizespor, Fenerbah-
çe, Trabzonspor, Alanyaspor, 
Kayserispor, 2’şer kez Yeni 

Malatyaspor, Altay, Gazian-
tep FK, GZT Giresunspor, 
Hatayspor ve Galatasaray 
takip etti. Medipol Başakşehir, 
Adana Demirspor, Konyaspor 
ve Kasımpaşa ise 1’er kırmızı 
kart gördü.

EN AZ SARI RİZE VE 
SİVASSPOR’A

Süper Lig’de hakemler 
tarafından en az sarı kart 
gösterilen takımlar Çaykur 

Rizespor ve Sivasspor oldu. 
İki takım hakemler tarafın-
dan 30’ar kez sarı kartla 
cezalandırıldı. Fraport TAV 
Antalyaspor ise 44 kez sarı 
gört gördü. Ligde hakemler 
tarafından en çok sarı kart 
gösterilen takım ise 51 kez 
ile Kasımpaşa oldu. İstanbul 
temsilcisini 47 kez ile Göz-
tepe, 46 kez ile Hatayspor 
ve 45 kez ile de Galatasaray 
takip etti.

EN COK DEFANS KART GORDU!
Süper Lig’de hakemler tarafından 

en çok defans oyuncularına kart 
gösterildi. 817 kartın 297’si savunma 
oyuncularına çıktı. Hakemler; savunma 
oyuncularına 270 sarı, 17 çift sarı, 10 
da kırmızı kart çıkarttı. Defans oyuncu-
ları toplam 27 kez hakemler tarafından 
oyundan atılarak, ligin en çok kırmızı 
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oyuncular olarak da ilk sırada yer aldı. 
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hakemler 8’i çift sarı karttan olmak üzere 
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Sadık, Kalesinde 
güven verdi!..
Bölgesel Amatör Ligde 

Giresun’u temsil eden ekip-
lerden Görelespor’un alt yapısından 
yetişerek A Takıma yükselen ve 
bu sezon Yeşil-Beyaz’lı ekibimizin 
kalesini koruyan başarılı file bekçisi 
Sadık Köse başarılı performansı ile 
göz dolduruyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör 
Ligine (BAL) 2. Bölge 2. Grup-
ta mücadele eden temsilcimiz 
Görelespor’un ligin ilk devresinde 
oynadığı maçlarda kalesinde adeta 
devleşen ve oynadığı 7 maçta ka-
lesinde sadece 3 gol gören başarılı 
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performansı ile göz doldururken, 
ikinci yarı için umut verdi.



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.
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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.
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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

Yıllarını basketbola vermiş,İb-
rahim Gümüş ve Barış Çivek 
koordinatörlüğünde tamamı 

Giresunlulardan oluşan genç bir takım 
ile EBBL ligine katılmaya 
karar veren Giresun’un 
eski basketbolcuları,Camili 
Örnek spor Başkanı Salih 
Özkan’ın  desteğini alarak 
bir çatı altında toplandı-
lar. Yeşilgiresun Belediye 
Sporun liglerden çekilmesi 
ile şehirde oluşan basket-
bol boşluğunu yeni yetişen 
genç isimlerle doldurmayı düşünen 
Camili Örnekspor,  2022 yılının Mart 
ayında başlaması beklenen lig için 
çalışmalarını sürdürüyor.

Kurulan takımın antrenörlüğünü  
İbrahim Gümüş ,  Yardımcı Antrenörlü-
ğünü ise Hüseyin  Topuz  yapacak .

 Erkeklerde basketbol ateşinin tek-
rar yanması adına bir adım 
attıklarını kaydeden İbrahim 
Gümüş” Barış kardeşimiz 
takıma abilik yapacak. 
senelerden bu yana bas-
ketbolun içinde olan bir kişi. 
Tecrübelerini takıma yansıta-
cak. Kendisine inanıyorum. 
Gençlerimizde yetenekli. 
Bu ligde ilk defa mücadele 

vereceğiz.Bunun için çok çalışmamız  
gerektiğinin bilincindeyiz. İlerleyen 
günlerde aramıza yeni isimlerde katı-
lacak. O zaman daha güçlü bir takım 

ortaya çıkacak. Bu şehir basketbolu 
çok seviyor,bu sevgiye karşı durma-
mız olanaksızdı. Bundan dolayı kolları 
sıvadık ve takımı kurduk. Başarı mer-
divenlerini hep birlikte çıkacağız ve 
Giresun’u en iyi şekilde temsil edece-
ğiz” dedi.

Camili Örnekspor’un kadrosunda şu 
oyuncular yer alıyor :

Barış Çivek ( kaptan)
Doğukan Yavuz
Emirhan Şimşek
Atakan Çiftçi
Ömer Can Konal
Emre Karamustafaoğlu 
Atakan Oturak
Doğukan Akçay
Atakan Demirci

Erkekler basketbolda bir açığı kapatmak adına  kurulan Camili Örnekspor, 
Mart ayında başlayacak lig için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor

BEKLE BiZi EBBL

Galatasaray mesaisi başladı
Ziraat Türkye Kupası’nda An-

talyaspor le oynadığı karşılaş-
manın ardından mini  izne çıkan 
Yeşlbeyazlılar, Galatasaray maçı 
hazırlıklarına dün itibarı ile başladı.

Geçtiğimiz Hafta Salı günkü dok-
san dakika-
nın ardından 
dört gün 
dinlenen 
Çotanaklar, 
dün  An-
talya’da 
toplandı ve 

ikinci yarın ilk haftasında Galatasa-
ray ile oynayacağı maçın hazırlık-
larının startını verdi. Teknik adam 
Hakan Keleş, çok zorlu bir ikinci 
devrenin kendilerini beklediğini 
belirterek, İstanbul deplasmanından 

iyi sonuçla 
dönmek 
adına 
sahada her 
şeyi ortaya 
koymaya ça-
lışacaklarını 
kaydetti.

Giresunlu Arzu Gök, 
2022’de gerçekleş-

tirilecek dünya ve Avrupa 
şampiyonalarında da 
birincilik hedefliyor

Ankara’da 4-15 Aralık’ta 
düzenlenen Kadınlar 3 
Bant Bilardo Şampiyo-
nası’nda altın madalya 
kazanan Arzu Gök, rtık dh 
büyük düşünmeye başladı.

Gök, yaklaşık 12 yıl 
önce arkadaşları aracılı-
ğıyla tanıştığı bilardoyla 
profesyonel olarak ilgi-
lenmeye başladı. Kendini 
geliştiren ve birçok turnu-
vaya katılan Gök, genel 
klasmanda 8 Türkiye 
üçüncülüğünün ardından 
Ankara’da büyük başarıya 
imza atmıştı.

Arzu Gök hedefini büyüttü


