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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

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

EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

KAŞIKLA 
VERİYORLAR 

KEPÇEYLE 
ALIYORLAR

(Yazısı Sayfa 4’te)

Milletvekili Öztürk; 
Yağlıdere Belediye-
si’ni ziyaret ede-

rek, Belediye Başkanı Yaşar 
İbaş’tan ilçedeki  çalışmalar 
hakkında bilgi aldıklarını belir-
terek misafirperverliklerinden 
dolayı teşekkür etti.

Yağlıdere Belediye Başka-
nı Yaşar İbaş ise,” Her daim 
ilçemize destek veren ve yanı-
mızda olan, Ak Parti Giresun 
Milletvekili ağabeyimiz Cemal 
Öztürk’e ziyaretleri için şah-
sım ve ilçemiz adına teşekkür 
ederiz.’’diye konuştu.

Ziyaretlerde Öztürk’e,-

Yağlıdere ilçe Başkanı Ömer 
Bayram, İl Genel Meclis Üyesi 
Temel Işık, İl Başkan Yardım-
cısı İbrahim Dere, Gençlik Kol-

ları Başkanı Doğan Doğanay, 
Yönetim kurulu üyesi Fehmi 
Turan, Tarık Özdemir, Faruk 
Özdemir eşlik etti.

OZTURK’TEN iBAS’A
ORNEK ZiYARET
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Yağlı-

dere Belediye Başkanı Yaşar İbaş’ı ziyaret etti

Yüksel ve beraberindeki heyet Giresun siyasetinin simge 
isimlerinden Süleyman Yaraman ve Şafak Hisarkaya’yı ziyaret etti

‘YONETEMiYORSUNUZ
GiDiN ARTIK’
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, yeni yılın ilk gününde 
yapılan zamları eleştirdi; “Bari sabahı bekleseydiniz, Elektrik, doğalgaz 

ve akaryakıta zam. Yönetemiyorsunuz, Gidin artık” dedi.

Halkın yeni yılda 
umutlarla değil 
zamlarla gözünü 

açtığına vurgu yapan İYİ 
Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ünzile Yüksel, “Yeni 
yıla fahiş zamlarla uyandık! 
Konutlarda doğalgaza yüzde 
25 zam. Elektriğe yüzde 50 

zam. Motorinde 1 lira 29 ku-
ruş zam. Benzine 61 kuruş 
zam. LPG’ye 78 kuruş zam. 
Halk bıktı fakirleşmekten, 
yıl sonunda cebinde olan 
100 TL, ne yazık ki eridi. 
Ülkeyi yönetemiyorsunuz. 
Aşağıdan yukarıdan yolun 
sonu görünüyor” şeklinde 

konuştu.
Bu arada Yüksel ve bera-

berindeki heyet,Giresun’un 
efsane siyasetçilerini ziyaret 
etti.Yüksel’in ziyaretine 
partinin önemli isimlerinden 
Harun Cici,Fatma Canik 
Karaibrahim ve eğitimci Halil 
Yüksel de eşlik etti.Şair, yazar, yorumcu Gire-

sun dostu, Şebinkarahi-
sar sevdalısı, Bektaş, Kümbet, 
Eğribel, Tamzara, Avutmuş, 
Dikmetaş aşığı, değerli insan, 
ŞÜSİYAD Başkanı Hikmet 
Okuyar tarfından 2021 yılı HİK-
MET OKUYAR “ŞİİRE ÜSTÜN 
HİZMET ÖDÜLÜ” 2021 yılında 
yayın hayatına giren ve aynı 
yıl içinde 2. baskısı da yapılan 
MİMOZALAR ÇİÇEK AÇTI” Şiir 
kitabının  Şairi Ferhat GÜNAY-

DIN’a verildi. 
Giresun Halk Şairi ünvanlı 

Ferhat Günaydın’a ödül ile ilgili 
düşüncelerini sorduğumuzda

“Bu güzel ödüle beni layık 
gördüğü için sayın Hikmet Oku-
yar Bey’e sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Bu tür ödüller benim daha 
güzel şiirler yazmama vesile 
oluyor. 2021 yılı benim için çok 
verimli bir yıl oldu. Aynı yıl içinde 
kitabımı bastırdım. n 2’DE

2021 YILI “HİKMET OKUYAR ŞİİRE ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ”

Mimozalar Çiçek Açtı Şiir Kitabının 
Şairi Ferhat Günaydın’a Verildi

Çelik, “2022 yılı-
nın, milletimiz 

için hiç iyi başlama-
dığını yıl başı sabahı 
herkes gördü, zar zor 
geçinen vatandaşları-
mız için çok kötü oldu.  
Yapılan zamlar iğne-
den ipliğe her şeye 
bir ayar yapılacağının 
göstergesidir. Ülkede 
herkes geçinebilmek 
için nasıl yaparım da 
geçinebilirim yolunu 
aramaya başlamış-

tır. İnsanlarımız için, 
2022 yılının zor bir 
yıl olacağı daha ilk 
günden kendini gös-
termiştir. Belirlenen 
asgari ücret, çalışanın 
eline geçmeden yok 
hükmünde olmuştur. 
Vatandaş “asgari 
ücret artmasa, bu 
zamlar olmasa“ daha 
iyi olurdu diyor. Daha 
ilk günden eski günle-
ri aramaya başladık.”-
dedi. n SAYFA 3’TE

Nesim Çelik’ten Zam isyanı
İyi Parti Bulancak İlçe Başkanı Nesim Çelik, son zamları eleştirdi

Gençlik 
Merkezi 

Köyler’de
n 3’TE
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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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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

biçiyorlar.
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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 
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tedbiri elden bırakmama hususunda 
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Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
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ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
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iş ve işlemlerde , tek başına önce 
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Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.
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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, 
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yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
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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

400.00
200.00
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Giresun 2. Organize 
Sanayi Bölgesi yeni 

yatırımlarla büyüyecek
Bulancak Belediye 

Başkanı ve 2. Organi-
ze Sanayi Bölgesi (OSB) 
Başkan Vekili Recep Yakar, 
ilçedeki sanayi bölgesinin 
yeni yatırımlarla büyümeye 
devam edeceğini belirtti.

Yakar, yaptığı yazılı açık-
lamada, 2. OSB’nin Giresun 
ekonomisine ve istihdamına 
büyük katkı sağladığını 
vurguladı. OSB’nin konumu 
ve kolay ulaşılabilirliği ile 
sanayi yatırımları için cazi-
be merkezi haline geldiğine 
dikkati çeken Yakar, yeni 
yatırımcılarla temas halinde 
olduklarının altını çizdi.

Yakar, Giresun Valisi 
Enver Ünlü ile ayakkabı 
sektöründe faaliyet gösteren 
firmanın 2. OSB’de üretim 
yapması için FLO Genel 
Müdürü Tahir Bayraksoy 
ile istişarede bulundukları-
nı belirterek, “Bu projenin 
hayata geçmesiyle yaklaşık 
200 kişiye iş istihdamı sağ-
lanacak. Görüşme olumlu 
geçti, proje detaylarının 

hızla hayata geçirilmesi 
konusunda mutabık kaldık.” 
ifadelerini kullandı.

AK Parti Giresun Mil-
letvekili Kadir Aydın ile 
Giresun 2. OSB’deki yeni 
fabrikada üretime başlayan 
GİRSAN silah firmasını da 
ziyaret ettiklerini aktaran 
Yakar, şunları kaydetti:

“Hafif silah sanayisi 
alanında ilimizin adını 
dünyaya duyuran GİRSAN 
silah fabrikasını Milletveki-
limiz Aydın ile ziyaret ettik. 
Üretim hatları hakkında 
bilgilenerek bir kez daha 
gururlandık. 30’un üzerinde 
tabanca, 3 çeşit av tüfeği ve 
yerli piyade tüfeği üretebilen 
dev bir kuruluş haline gelen 
GİRSAN Silah AŞ ülkemizin 
önemli savunma sanayi 
kuruluşlarından biri haline 
gelmiştir. GİRSAN sahip-
lerinden Nevzat Cürgül ve 
kardeşlerine nezaket ve 
ilgilerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz.” 

GİRESUN (AA)

2021 YILI “HİKMET OKUYAR ŞİİRE ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ”

Mimozalar Çiçek Açtı Şiir Kitabının 
Şairi Ferhat Günaydın’a Verildi

1. baskısı kısa bir süre 
içinde tükendi, 2. baskı-

sını yaptırdım. Giresun 2. Kitap 
Günleri Fuarı’na katıldım. Kültür 
Bakanlığı’ndan “Halk Şairi” 

ünvanı aldım. Şimdi de Hikmet 
Okuyar “Şiire Üstün hizmet 
ödülü”ne layık görüldüm. Bun-
dan sonra bu ünvan ve ödüllere 
layık olmaya çalışacağım.

İnşallah okuyucularımızı 
2022 yılı içerisinde ikinci bir 
eser ile buluşturma gayreti 
içerisinde olacağım.” ifadelerini 
kullandı.

Tüberküloz (Tbc-Verem) 
hastalığı etkeni tüber-
küloz basili 24 Mart 

1882 tarihinde Robert Koch 
tarafından keşfedilmiştir. Bu ne-
denle Dünya Sağlık Örgütü tara-
fından 1996 yılından itibaren her 
yıl 24 Mart tarihi “Dünya Tüber-
küloz Günü” olarak ilan edilmiş-
tir. Bu kapsamda tüm Dünya’da 
verem hastalığı farkındalığını 
artırmaya yönelik etkinlikler 
düzenlenmesi önerilmektedir. 
Ancak ülkemizde 1947 yılın-
dan beri önemli bir halk sağlığı 
sorunu olan tüberkülozla etkin 
savaş için her yılın ilk pazarı ile 
başlayan hafta VEREM EĞİTİM 
VE PROPAGANDA HAFTASI 
olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 
da 06-12 Ocak 2022 tarihleri 
arasında“75. Verem Eğitim ve 
Propaganda Haftası” olarak tüm 
ülkemizde işlenmektedir. 

Tüberküloz, insanlık tarihi 
kadar eski bir hastalık olmasına 
rağmen halen tüm dünyada bir 
halk sağlığı sorunu olarak öne-
mini korumaktadır. Hipokrat’ın 
‘phytisis’ (erime/tükenme) olarak 
tanımladığı, halk arasında 
‘ince hastalık’ olarak bilinen bu 
hastalıktaetken mikroorganizma 
keşfedildikten sonra hastalığın 
tanı ve tedavisinin önü açılmış, 
1940’lı yıllarda da tedaviye yö-
nelik ilaçlar bulunmuştur. ‘Kral-
ların hastalığı, hastalıkların kralı’ 
olarak tanımlanan tüberküloz 
hastalığı, etkeninin bilinmesine 
ve son 60 yıldır tedavi edilebilir 
ve korunabilir bir hastalık olma-
sına rağmen, halen dünyada en 
yaygın ve ölümcül bulaşıcı has-
talıklardan biri olmaya devam 
etmektedir.

Günümüzde Dünya nüfu-
sunun dörtte biri vücudunda 
tüberküloz mikrobunu taşımak-
tadır. Dünya genelinde her yıl 
yaklaşık 10 milyon kişi tüberkü-
loz hastalığına yakalanmakta ve 
yaklaşık 2 milyon insan tüberkü-
loz nedeni ile hayatını kaybet-
mektedir. Tüberküloz hastalığı, 
Dünya genelinde enfeksiyon 
nedenli ölümlerin başında yer 
almaktadır (1).

Ülkemizde tüberküloz kontro-
lünde “Bin Yıl Kalkınma Hedef-
leri” ve “Tüberkülozu Durdurma 
Stratejisi Hedefleri”ne ulaşılmış 
olup, Dünyada tüberküloz elimi-
nasyonu konusunda belirlenmiş 
hedef olan, 2050 yılına kadar 
küresel tüberküloz insidansının 
milyonda birin altına düşürül-
mesi yönünde çalışmalar hız 
kesmeden sürdürülmektedir.

 Tüberküloz vakalarının başa-
rı ile tedavi edilmesi tüberküloz 
kontrolünde en önemli husus-
lardan birisidir. Bu kapsamda 
hem hastalara tedavi verilmekte 
hem de hastaların ailelerinde 
ve diğer temaslılarında tarama 
yapılmaktadır. Bulaştırıcı olan 
hastaların yakın çevresindekile-
re koruyucu ilaç verilmekte, has-
ta olduğu tespit edilenlere ise 
tedavi başlanmaktadır. Verilen 
tedaviler; Doğrudan Gözetimli 
Tedavi (DGT) ile görevli bir kişi-
nin, hastanın her doz ilacını yut-
tuğunu gözlemlemesi şeklinde 
yapılmaktadır. Dünyada tüber-
küloz kontrolü için DSÖ tarafın-
dan küresel bir kontrol programı, 
ülkemizde ise aynı standartlarda 
bir Ulusal Tüberküloz Kontrol 
Programı uygulanmaktadır. Ulu-
sal Tüberküloz Kontrol Programı 
çalışmaları “Tüberkülozsuz Bir 
Türkiye” oluşturmak amacıyla, 
Doğrudan Gözetimli Tedavi 
Stratejisi (DGTS) ve Stop TB 
Stratejisi çerçevesinde kamunun 
yanında özel sektör, sivil toplum 
örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla 
birlikte yürütülmektedir.

Ülkemizde yıllardır tüberküloz 
hastalığının teşhis ve tedavisi 
ücretsiz olarak yapılmaktadır. 
Tüberküloz ve dirençli tüberkü-
loz hastalarının tedavisinde kul-
lanılan birinci ve ikinci seçenek 
tüberküloz ilaçları, Bakanlığımız-
ca temin edilerek ücretsiz olarak 
hastalara verilmek üzere sağlık 
kuruluşlarına dağıtılmaktadır. 

Tüberküloz her ne kadar en 
sık akciğerleri tutsa da akciğer 
zarı, lenf bezleri, kemikler, böb-
rekler ve beyin zarı gibi diğer 
vücut bölgelerini de etkilemek-
tedir. Hastalık esnasında genel 

olarak ateş, halsizlik, iştahsız-
lık, kilo kaybı, çocuklarda kilo 
alamama ve gece terlemesi ile 
belirtiler görülebilmektedir. Bu 
belirtilerin yanısıra öksürük, bal-
gam, kan tükürme, göğüs-sırt-
yan ağrısı ve nefes darlığı gibi 
solunum sistemine ait belirtiler 
görülebilir. Diğer organları tutan 
verem hastalığında ilgili organa 
ait bulgular olabilir. Çabuk fark 
edilip önlem alınmazsa vücutta 
hayati tehlike oluşturan hasarlar 
kaçınılmaz olabilir ve maalesef 
ölüme yol açabilir.

Tüberküloz hastalığı dirençli 
bir hastalık olması nedeniyle 
tedavisi en az 6 ay sürmek-
tedir. Tedaviye Verem Savaş 
Dispanseri Birimlerinde ya da 
hastanelerde başlanması ve 

ilaçların düzenli olarak alınması 
çok önemlidir. Çünkü tedaviyi 
tamamlamayan kişilerde semp-
tomlar düzelse bile; hastalığın 
tekrar etme, dirençli hale gelme 
ve sağlam bireylere bulaşma 
riski olabilir. Bu nedenle hekimin 
tedaviyi sonlandırmadan ilaçla-
rın bırakılmaması gerekir. İki- üç 
haftadan uzun süren öksürükte 
veremden şüphelenilmeli ve en 
yakın sağlık kuruluşuna başvu-
rulmalıdır.

Daha sağlıklı ve güzel günleri 
temenni eder, siz saygıdeğer 
halkımızın bilgi ve dikkatine 
sunarız. 

Kaynaklar
1. WHO website. https://
www.who.int/health-topics/

tuberculosis

TURKiYE 75. VEREM EGiTiMi
VE PROPAGANDA HAFTASI

HAYRiYE B. AKSOY



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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Nesim Çelik’ten Zam isyanı
İyi Parti Bulancak İlçe Başkanı Nesim Çelik, son zamları eleştirdi

Celik şöyle konuştu, 
“Her gün ülkede 
yeni bir gündemle 

güne başlıyoruz. Memur ve 
işçi alımları ülkede, kanayan 
bir yara haline gelmiş. Artık 
bu durum insanlarımızın içini 
acıtmaktan öte insanlarımı-
zı kanser etmiştir. Bir yerde 
çalışmak için müracaat eden 
kişi torpil için AKP li veya 
TÜGVA lı bir yönetici bulmaya 
çalışmaktadır. Ülkem adına 
ne kadar üzücü bir durum. Bu 
nasıl bir adalet anlayışıdır. Bu 
ülkede hak eden hak ettiği 
yerde çalışamayacak mı? Kul 
hakkının ilmini almış yöneti-
cilerimiz bu hakkın altından 

nasıl kalkacaklardır. 2021 yılı-
nın son günlerinde, öğretmen 
atamaları için yapılan mülakat 
ülkem için utanç tablosudur. 
Aslanı kediye boğdurmak ne 
biçim bir anlayıştır. Eğitim 
Fakültesinden mezun olmuş 
bir öğretmen için, be arkadaş! 
Neyin mülakatını yapıyorsun. 
Bunu yaparken neyi ayıra-
caksın? Ne sakınca gördün? 
Bir planlama yapmadınsa, iyi 
yetiştirme imkânı sunmadınsa, 
kabahat bu öğretmenlerimiz 
demi?  İnsanların duyguları ile 
oynamaktan vazgeçin. Adınıza 

yakışan adaletse, sizden bunu 
bekleriz. Olması gerekeni ya-
pın… Birazcık varsa, vicdanı-
nızın sesini dinleyin. Milletimiz 
size beddua etmekten yoruldu.

Aslında, ülkede her şey çö-
züm bekleyen büyük bir yumağa 
dönmüş… Bunun yolu da sandık 
ve seçimdir. İnsanlarımız daha 
fazla zarar görmeden bu tercihi 
bizi yönetenler millete sunmalı-
dırlar. Bu duygu ve düşüncelerle 
2022 yılının siz vatandaşları-
mıza İYİLİK, SAĞLIK, HUZUR, 
MUTLULUK ve ADALET getir-
mesini dilerim.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakan-
lığına bağlı olarak faa-

liyetlerini sürdürülen Giresun 
Gençlik Merkezi köy okulla-
rındaki gençlere de ulaşmaya 
çalışıyor. Giresun Ülper  Ya-
tılı Bölge Ortaokulunu ziyaret 
eden Giresun Gençlik Merkezi 
gönüllü gençleri öğrencilerle 
çeşitli oyunlar oynarak, genç-
lerin yüzünü güldürdü.

Ülper Yibo bahçesinde ku-

rulan parkurlarda yüz boyama, 
halat çekme, çuval yarışı, akıl 
ve zeka oyunları, matrak gibi 
oyunların yanında voleybol ve 
badminton sporu da gençlere 
tanıtıldı.

Giresun Gençlik Merkezi 
gönüllü gençlerinden Ayşenur 
Tuzcu “Giresun Üniversitesi 
3. Sınıf öğrencisiyim. Gençlik 
Merkezi ile Ülper İbo’ya ziyaret 
ettik. 

Gençlik Merkezleri tarafın-
dan yürütülen Merkezim Her 
Yerde Projesi kapsamında 
Giresun Gençlik Merkezini Ül-
per Yibo’ya taşıdık.  Üniversite 
okurken eğitim gördüğümüz 
yerdeki çocukların yüzünde 
gülümseme olmaya çalışıyo-
ruz” dedi.

Çocukların İyi ki Geldi-
niz sözlerinin kendisini çok 
etkilediğini ifade eden Tuzcu 

Ayşenur Giresun’da okuyan 
bir Üniversite öğrencisi olarak 
bizleri köylerle buluşturan 
Giresun Gençlik Merkezine 
teşekkür ederim. Üniversitede 
okuyan genç arkadaşlarımı 
Gençlik Merkezlerinde gönüllü 
olmaya davet ediyorum. Şek-
linde devam etti.

Ziyaret esnasında çocuklara 
kalem, kitap, anahtarlık gibi 
çeşitli hediyeler verildi.

Gençlik Merkezi Köyler’de
Giresun’un Çamoluk 

ilçesinde kar yağışı 
nedeniyle yüz yüze eği-
time bir gün ara verildiği 
bildirildi.

Çamoluk Kaymakam-
lığından yapılan yazılı 
açıklamada, ilçede etkili 
olan kar yağışından dola-
yı tüm okullarda yarın yüz 

yüze eğitime bir gün süre 
ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim 
öğretime uzaktan eğitim 
sistemi üzerinden devam 
edileceği, engelli ve hami-
le kamu çalışanlarının da 
bir günlüğüne idari izinli 
sayılacakları kaydedildi. 

GİRESUN (AA)

Çamoluk’da kar 
nedeniyle eğitime 
bir gün ara verildi

Giresun’da Uğurca Göleti ekonomiye 2,5 milyon lira katkı verecek
Giresun’un 

Şebinkarahi-
sar ilçesinde 

yapımı ta-
mamlanan 

Uğurca Göleti 
ekonomiye 

yıllık 2,5 mil-
yon lira katkı 
sağlayacak.

DSİ’den yapılan 
yazılı açıkla-

mada, son yıllarda 
modern sulama pro-
jelerinin geliştirilerek 
uygulamaya konulduğu 
belirtildi.

Modern sulama 
ile tarımda sağlanan 
verim artışının üretim 
deseninin çeşitlenme-
sine, çiftçi gelirlerinde 
doğrudan ve dolaylı ar-
tışa neden olduğunun 
altı çizilen açıklamada, 
bu durumun bir yan-

dan kırsal kalkınmanın 
hedeflerinden olan 
yoksulluğun azaltılması 
amacına hizmet ettiği, 
bir taraftan da yaşam 
standardını yükseltti-
ği için göçü önlediği 
vurgulandı.

Açıklamada, DSİ 
Genel Müdürü Kaya 
Yıldız’ın şu ifadelerine 
yer verildi:

“Uğurca Göleti’nin 
sulama inşaatı için ilk 
adımı attık ve sula-
ma inşaatı ihalesini 5 

Kasım 2021 tarihinde 
gerçekleştirdik. Ya-
pım sözleşmesini de 
imzalayıp, yüklenici 
firmaya yer teslimi ya-
pacağız. Temelden 51 
metre yüksekliğe sahip 
Uğurca Göleti’mizde 
depolayacağımız su ile 
birlikte 3 bin 280 dekar 
zirai tarım arazisini 
su ile buluşturacak ve 
böylelikle ekonomimize 
yıllık 2,5 milyon lira 
katkı sağlamış olaca-
ğız.” GİRESUN (AA)

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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400.00
200.00
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Giresun 2. Organize 
Sanayi Bölgesi yeni 

yatırımlarla büyüyecek
Bulancak Belediye 

Başkanı ve 2. Organi-
ze Sanayi Bölgesi (OSB) 
Başkan Vekili Recep Yakar, 
ilçedeki sanayi bölgesinin 
yeni yatırımlarla büyümeye 
devam edeceğini belirtti.

Yakar, yaptığı yazılı açık-
lamada, 2. OSB’nin Giresun 
ekonomisine ve istihdamına 
büyük katkı sağladığını 
vurguladı. OSB’nin konumu 
ve kolay ulaşılabilirliği ile 
sanayi yatırımları için cazi-
be merkezi haline geldiğine 
dikkati çeken Yakar, yeni 
yatırımcılarla temas halinde 
olduklarının altını çizdi.

Yakar, Giresun Valisi 
Enver Ünlü ile ayakkabı 
sektöründe faaliyet gösteren 
firmanın 2. OSB’de üretim 
yapması için FLO Genel 
Müdürü Tahir Bayraksoy 
ile istişarede bulundukları-
nı belirterek, “Bu projenin 
hayata geçmesiyle yaklaşık 
200 kişiye iş istihdamı sağ-
lanacak. Görüşme olumlu 
geçti, proje detaylarının 

hızla hayata geçirilmesi 
konusunda mutabık kaldık.” 
ifadelerini kullandı.

AK Parti Giresun Mil-
letvekili Kadir Aydın ile 
Giresun 2. OSB’deki yeni 
fabrikada üretime başlayan 
GİRSAN silah firmasını da 
ziyaret ettiklerini aktaran 
Yakar, şunları kaydetti:

“Hafif silah sanayisi 
alanında ilimizin adını 
dünyaya duyuran GİRSAN 
silah fabrikasını Milletveki-
limiz Aydın ile ziyaret ettik. 
Üretim hatları hakkında 
bilgilenerek bir kez daha 
gururlandık. 30’un üzerinde 
tabanca, 3 çeşit av tüfeği ve 
yerli piyade tüfeği üretebilen 
dev bir kuruluş haline gelen 
GİRSAN Silah AŞ ülkemizin 
önemli savunma sanayi 
kuruluşlarından biri haline 
gelmiştir. GİRSAN sahip-
lerinden Nevzat Cürgül ve 
kardeşlerine nezaket ve 
ilgilerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz.” 

GİRESUN (AA)

2021 YILI “HİKMET OKUYAR ŞİİRE ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ”

Mimozalar Çiçek Açtı Şiir Kitabının 
Şairi Ferhat Günaydın’a Verildi

1. baskısı kısa bir süre 
içinde tükendi, 2. baskı-

sını yaptırdım. Giresun 2. Kitap 
Günleri Fuarı’na katıldım. Kültür 
Bakanlığı’ndan “Halk Şairi” 

ünvanı aldım. Şimdi de Hikmet 
Okuyar “Şiire Üstün hizmet 
ödülü”ne layık görüldüm. Bun-
dan sonra bu ünvan ve ödüllere 
layık olmaya çalışacağım.

İnşallah okuyucularımızı 
2022 yılı içerisinde ikinci bir 
eser ile buluşturma gayreti 
içerisinde olacağım.” ifadelerini 
kullandı.

Tüberküloz (Tbc-Verem) 
hastalığı etkeni tüber-
küloz basili 24 Mart 

1882 tarihinde Robert Koch 
tarafından keşfedilmiştir. Bu ne-
denle Dünya Sağlık Örgütü tara-
fından 1996 yılından itibaren her 
yıl 24 Mart tarihi “Dünya Tüber-
küloz Günü” olarak ilan edilmiş-
tir. Bu kapsamda tüm Dünya’da 
verem hastalığı farkındalığını 
artırmaya yönelik etkinlikler 
düzenlenmesi önerilmektedir. 
Ancak ülkemizde 1947 yılın-
dan beri önemli bir halk sağlığı 
sorunu olan tüberkülozla etkin 
savaş için her yılın ilk pazarı ile 
başlayan hafta VEREM EĞİTİM 
VE PROPAGANDA HAFTASI 
olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 
da 06-12 Ocak 2022 tarihleri 
arasında“75. Verem Eğitim ve 
Propaganda Haftası” olarak tüm 
ülkemizde işlenmektedir. 

Tüberküloz, insanlık tarihi 
kadar eski bir hastalık olmasına 
rağmen halen tüm dünyada bir 
halk sağlığı sorunu olarak öne-
mini korumaktadır. Hipokrat’ın 
‘phytisis’ (erime/tükenme) olarak 
tanımladığı, halk arasında 
‘ince hastalık’ olarak bilinen bu 
hastalıktaetken mikroorganizma 
keşfedildikten sonra hastalığın 
tanı ve tedavisinin önü açılmış, 
1940’lı yıllarda da tedaviye yö-
nelik ilaçlar bulunmuştur. ‘Kral-
ların hastalığı, hastalıkların kralı’ 
olarak tanımlanan tüberküloz 
hastalığı, etkeninin bilinmesine 
ve son 60 yıldır tedavi edilebilir 
ve korunabilir bir hastalık olma-
sına rağmen, halen dünyada en 
yaygın ve ölümcül bulaşıcı has-
talıklardan biri olmaya devam 
etmektedir.

Günümüzde Dünya nüfu-
sunun dörtte biri vücudunda 
tüberküloz mikrobunu taşımak-
tadır. Dünya genelinde her yıl 
yaklaşık 10 milyon kişi tüberkü-
loz hastalığına yakalanmakta ve 
yaklaşık 2 milyon insan tüberkü-
loz nedeni ile hayatını kaybet-
mektedir. Tüberküloz hastalığı, 
Dünya genelinde enfeksiyon 
nedenli ölümlerin başında yer 
almaktadır (1).

Ülkemizde tüberküloz kontro-
lünde “Bin Yıl Kalkınma Hedef-
leri” ve “Tüberkülozu Durdurma 
Stratejisi Hedefleri”ne ulaşılmış 
olup, Dünyada tüberküloz elimi-
nasyonu konusunda belirlenmiş 
hedef olan, 2050 yılına kadar 
küresel tüberküloz insidansının 
milyonda birin altına düşürül-
mesi yönünde çalışmalar hız 
kesmeden sürdürülmektedir.

 Tüberküloz vakalarının başa-
rı ile tedavi edilmesi tüberküloz 
kontrolünde en önemli husus-
lardan birisidir. Bu kapsamda 
hem hastalara tedavi verilmekte 
hem de hastaların ailelerinde 
ve diğer temaslılarında tarama 
yapılmaktadır. Bulaştırıcı olan 
hastaların yakın çevresindekile-
re koruyucu ilaç verilmekte, has-
ta olduğu tespit edilenlere ise 
tedavi başlanmaktadır. Verilen 
tedaviler; Doğrudan Gözetimli 
Tedavi (DGT) ile görevli bir kişi-
nin, hastanın her doz ilacını yut-
tuğunu gözlemlemesi şeklinde 
yapılmaktadır. Dünyada tüber-
küloz kontrolü için DSÖ tarafın-
dan küresel bir kontrol programı, 
ülkemizde ise aynı standartlarda 
bir Ulusal Tüberküloz Kontrol 
Programı uygulanmaktadır. Ulu-
sal Tüberküloz Kontrol Programı 
çalışmaları “Tüberkülozsuz Bir 
Türkiye” oluşturmak amacıyla, 
Doğrudan Gözetimli Tedavi 
Stratejisi (DGTS) ve Stop TB 
Stratejisi çerçevesinde kamunun 
yanında özel sektör, sivil toplum 
örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla 
birlikte yürütülmektedir.

Ülkemizde yıllardır tüberküloz 
hastalığının teşhis ve tedavisi 
ücretsiz olarak yapılmaktadır. 
Tüberküloz ve dirençli tüberkü-
loz hastalarının tedavisinde kul-
lanılan birinci ve ikinci seçenek 
tüberküloz ilaçları, Bakanlığımız-
ca temin edilerek ücretsiz olarak 
hastalara verilmek üzere sağlık 
kuruluşlarına dağıtılmaktadır. 

Tüberküloz her ne kadar en 
sık akciğerleri tutsa da akciğer 
zarı, lenf bezleri, kemikler, böb-
rekler ve beyin zarı gibi diğer 
vücut bölgelerini de etkilemek-
tedir. Hastalık esnasında genel 

olarak ateş, halsizlik, iştahsız-
lık, kilo kaybı, çocuklarda kilo 
alamama ve gece terlemesi ile 
belirtiler görülebilmektedir. Bu 
belirtilerin yanısıra öksürük, bal-
gam, kan tükürme, göğüs-sırt-
yan ağrısı ve nefes darlığı gibi 
solunum sistemine ait belirtiler 
görülebilir. Diğer organları tutan 
verem hastalığında ilgili organa 
ait bulgular olabilir. Çabuk fark 
edilip önlem alınmazsa vücutta 
hayati tehlike oluşturan hasarlar 
kaçınılmaz olabilir ve maalesef 
ölüme yol açabilir.

Tüberküloz hastalığı dirençli 
bir hastalık olması nedeniyle 
tedavisi en az 6 ay sürmek-
tedir. Tedaviye Verem Savaş 
Dispanseri Birimlerinde ya da 
hastanelerde başlanması ve 

ilaçların düzenli olarak alınması 
çok önemlidir. Çünkü tedaviyi 
tamamlamayan kişilerde semp-
tomlar düzelse bile; hastalığın 
tekrar etme, dirençli hale gelme 
ve sağlam bireylere bulaşma 
riski olabilir. Bu nedenle hekimin 
tedaviyi sonlandırmadan ilaçla-
rın bırakılmaması gerekir. İki- üç 
haftadan uzun süren öksürükte 
veremden şüphelenilmeli ve en 
yakın sağlık kuruluşuna başvu-
rulmalıdır.

Daha sağlıklı ve güzel günleri 
temenni eder, siz saygıdeğer 
halkımızın bilgi ve dikkatine 
sunarız. 

Kaynaklar
1. WHO website. https://
www.who.int/health-topics/

tuberculosis

TURKiYE 75. VEREM EGiTiMi
VE PROPAGANDA HAFTASI

HAYRiYE B. AKSOY



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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Bu sözü her kim söylemiş-
se; 

Ne kadar güzel söylemiş... 
Ne kadar güzel benzet-

miş... 
Neymiş efendim neymiş; 
Asgari ücretler getirilmesi 

gereken en yüksek seviyeye 
getirilmiş.. 

Neymiş efendim; 
Asgari ücretli güle-oynaya 

bol keseden harcasın diye 4 
bin 253 TL gibi dolgun bir üc-
ret vererek bu zamana kadar 
verilmeyen rakamı vermiş... 

Neymiş efendim; 
Bir ay içerisinde füze 

hızıyla zirve yapan ‘dolar’ bir 
saatin içerisinde okus-pokus 
yaparak, bilmem taa nereler-
den-nerelere indirilmiş! 

Ancak indirilmiş indirilme-
sine de; 

Her nedense ‘doların 

yükselişiyle’ birlikte yükselen 
‘zamların’ da dolarla birlikte 
aşağıya çekilmesi ve indiril-
mesi düşünülmemiş... 

Günahlarını almayalım; 
Veya da ‘doları aşağı 

indirmenin’ telaşıyla akıllarına 
gelmemiş! 

Yapılan zamları aşağı çek-
melerinden vazgeçtik; 

Yapılan ‘zamların’ üzerine 
iki günde-bir zamların üzerine 
yeni zamlar ilave etmeseler 
ona da razıyız... 

Örneğin; 
“Doların yükselişiyle birlikte 

‘akaryakıt’ fiyatlarının da 
onunla paralel yükseliyor.” 
dediler... 

Ancak ‘doların değeri’ 
aşağı çekildiği söylenmesine 
rağmen; 

Akaryakıt fiyatları ‘dolarla’ 
birlikte paralel aşağı düşeceği 

yerde, tam tersine yukarıya 
doğru tırmanmaya devam 
ediyor... 

Piyasada tüketim malları 
dersen; 

Onlarda akaryakıta ayak 
uydurup, adeta birbirleriyle 
yarış ediyor! 

Doğalgaza zam... 
Elektriğe zam... 
Ulaşıma zam.. 
İletişime zam.. 
Ekmeğe zam.. 
Tuza zam.. 
Şekere zam... 
Vesaire, vesaire.. 
Gündelik yaşamımızı ‘zam-

lara ‘zamklayarak’ yaşamaya 
başladık adeta... 

Neymiş efendim; 
“Elektriğe yüzde-52 zam 

yapılmış.” 
Yandaş gazeteler ise bu 

zamlara hiç şaşırmamış... 
Hatta ‘zam’ sözcüğü biraz 

itici ve ürkütücü olduğu için 
gazetelerine şöyle başlık 
atmış; 

“Bu bir zam değil, fiyat 
ayarlamasıymış.” 

“Yersen” diyeceğim ama 
diyemiyorum... 

Çünkü bu yalanı-dolanı, 
asparagas haberi ‘yiyen’ 
çok... 

Üstüne-üstlük ‘yiyen’ çok 
olduğu gibi; 

Zam yapan muktedirleri 
körü-körüne savunanlar öy-
lesine çok ve öylesine çok ki; 
sürüsüne bereket! 

Ha, nerede kalmıştık, ne 
diyorduk? 

Tamam anımsadım... 
Elektriğe gelen yüzde-52 

zamlardan söz ediyorduk... 
Sahi, sizce elektriğe niye 

bu kadar zam yaptılar? 
Kışın tam ortasında neden 

‘zammın’ en büyüğünü elekt-
riğe yaptılar? 

Ülkenin dört-bir yanında ne 
kadar akarsuyumuz, derele-
rimiz ve ırmaklarımız varsa, 
hepsini Hidroelektrik Sant-
ralları kurup elektrik üretmek 
için HES Şirketlerinin emrine 
amade edip, suların kullanma 
tapusunu ellerine vermemize 
rağmen; 

Bizler hala elektrik sıkıntısı 

mı çekiyoruz? 
Yoksa dışarıdan hala elekt-

rik enerjisi mi satın alıyoruz? 
Eğer hala dışarıdan elekt-

rik enerjisi satın alıyorsak; 
Kamusal anlamda ortak 

kullandığımız derelerimizi, 
ırmaklarımızı neden HES 
şirketlerine peşkeş çeker gibi 
sattık? 

Neden gürül-gürül akan 
derelerimizi, akarsularımızı 
HES şirketlerinin çıkarı için 
elden çıkardık? 

Neden dere yatakları başta 
olmak üzere, dere-boylarını 
süsleyen güzelim doğamızı 
yok edenlere karşı sessiz 
kaldık? 

Hani HES’ler kurulunca 
elektrik çoğalacaktı? 

Hani HES’ler çoğalınca 
elektrik bollaşacaktı! 

Elektrik bollaşınca; çok-çok 

ucuza yakılacaktı? 
Ne oldu bu vaatler? 
Suyumuzu-selimizi satma-

mıza rağmen hala elektrik 
üretecek ‘Barajları’ mı kura-
madık? 

Yoksa, bizim bilmediğimiz 
işler mi geldi -bir zamanlar- 
gürül gürül akan derelerimi-
zin, akarsularımızın başına? 

Neymiş efendim; 
Elektriğe yüzde-50’nin 

üzerinde zam gelmiş... 
Ne bekliyorduk? 
Veya ne bekliyordunuz? 
Gelecek tabi... 
Maaşlarınıza zam istiyor-

sunuz; 
En yüksek dereceden zam-

lı maaş alıyorsunuz! 
Canınız ne yemek istiyorsa; 
Ağzınızın tadına göre 

yiyip-içiyorsunuz! 
Ancak bir kerecik olsun; 
“Bu değirmenin suyu nere-

den geliyor?” diye sormuyor-
sunuz... 

Onun için ben yapılan 
zamları yadırgamıyorum... 

Hatta ülkemiz insanlarının 
geleceği daha güzel olsun 
diye; 

Bizi yöneten muktedirle-
rimizin daha da fazla zam 
yapmalarını öneriyorum!... 

Anlamayan anlamasın... 
Arif olanlar anlamıştır!...

KAŞIKLA VERİYORLAR 
KEPÇEYLE ALIYORLAR



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

54 Ocak 
2022 Salı www.giresungundem.com
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10.GALATASARAY A.Ş. ..... 19 ..... 7 ...... 6 ..... 6 ...... 24 .....23 ....1 .......27
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UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
UEFA Konferans Ligi Ön Eleme
Alt Lig

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

SiZiN KANALINIZ (YOUTUBE) ABONE 
OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

Altın 
geğerinde 

3 Puan
Altunsu, evinde oynadığı maçta 

grup lideri Örnekspor’u kaptan 
İbrahim Keskin’in kornerden attığı tek 
golle yenerek, önemli bir galibiyete 
imza attı.

Giresun Birinci Amatör Kümede 
yer aldığı C Grubunda zirve mücade-
lesi veren Tirebolu temsilcisi Altunsu, 
haftanın önemli maçında lider Camili 
Örnekspor’u tek golle yenerek, ligdeki 
iddiasını ortaya koydu. Maçta uzun 
süre bir kişi eksik oynayan Sarı-Laci-
vertli takıma altın değerinde 3 puan ka-
zandıran golü 75’nci dakikada kaptan 
İbrahim Keskin kaydetti.

Tirebolu İlçe Stadı’nda soğuk ve 
yağışlı bir havada oynanan maçta, 
karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda 
gol sesi çıkmazken; ev sahibi takım 
Altunsu’da 25’nci dakikada hakeme 
itirazda bulunan Ümit Gündüz, kırmızı 
kart gördü. İkinci yarıda başkanları 
Mustafa Yaşlı’ya yaş günü sürprizi de 
yapmak isteyen Altunsulu oyuncular, bir 
kişi eksik oynamalarına rağmen 75’nci 
dakikada İbrahim Keskin’in kornerden 
attığı golle 1-0 öne geçtiler. Bu gol aynı 
zamanda maçın da skoru olurken; Sarı-
Lacivertli  Altunsu, zorlu mücadelede 
“Uğur – Ali, Erkan, Batuhan, Mesut 
– Berzan, Y. Ziya, İbrakim Keskin, Hü-
seyin Takır, Ümit Gündüz – Muhammet 
Bektaş”tan kurulu 11 ile oynadı. 

4’ncü hafta sonunda puanını 9’a çı-
karan ve lider Örnekspor’a ilk yenilgiyi 
tattıran Altunsu, ligdeki 5’nci maçını 9 
Ocak Pazar günü Bulancak’ta Samugü-
neyspor ile yapacak.

Merkez Hakem Kurulu Hakem Gelişim 
Programları çerçevesince 2021-2022 

Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri 02-07 
Ocak 2022 tarihleri arasında TFF Hasan 
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim 
Tesisleri’nde yapılacak. Seminere hakem, 
yardımcı hakem, gözlemciler ve mentörler 
pandemi dolayısıyla ayrı gruplar halinde 
katılacaklar. Seminerde sezonun ilk yarı-
sında tespit edilen önemli teknik konularla 
ilgili verilecek eğitimlerle birlikte hakem-
lere; UEFA atletik testleri uygulanacak, 
fiziksel ölçümler yapılacak.

Seminerdeki teknik konular MHK Eğitim 
Danışmanı Jaap Uilenberg ve UEFA Yar-
dımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevana-
to tarafından anlatılacak.

Ayrıca Merkez Hakem Kurulu ve Sağlık 
Kurulu tarafından uygulanmaya başlanan 
Mental Gelişim çalışmaları çerçevesince 
Stratejik Düşünme çalışması yer alacak.

UZATMALARDA YIKILDILAR
Giresun Süper Amatör Ligde 7’nci maçını Yağlıdere’de 1957 Espiyespor ile oynayan Tireboluspor, 1-0 
önde götürdüğü mücadeleden son 10 dakikada yediği gollerle puansız ayrıldı ve ikinci yenilgisini aldı.

Giresun Süper Amatör 
Kümede şampiyon-
luk mücadelesi veren 

Tireboluspor, 7’nci maçında 
Yağlıdere’de 1957 Espiyespor’a 
uzatmalarda yediği golle 2-1 mağ-
lup oldu ve ligde ikinci yenilgisini 
alarak taraftarlarını üzdü. 

Maç Yağlıdere Stadı’nda 
oynandı. İlk yarısı golsüz kapa-
nan mücadelede 55’nci dakikada 
Ramazan Kaya’nın golüyle 1-0 
öne geçen Mavi-Beyazlılar, son 
10 dakika içinde üst üste yediği 
gollerle bu önemli mücadeleden 
puansız ayrıldı.Yağışlı ve soğuk 
bir havada oynanan karşılaşmanın 
ilk yarısında tutuk bir oyun çıka-
ran ve ilk yarıyı golsüz kapatan 

Tireboluspor, ikinci yarıya güzel bir 
başlangıç yaparken; 55’de son-
radan oyuna dahil olan Ramazan 
Kaya’nın golüyle 1-0 öne geçti. 
İlerleyen dakikalarda ikinci gol için 
de fırsatlar bulan Mavi-Beyazlılılar 
Ahmet Acar ve Erdoğan Akyüz ile 
yakaladığı pozisyonları değerlen-
diremezken; ev sahibi konumun-
daki Espiyespor, 80’nci dakikada 
Yunus Emre ile girdiği pozisyonda 
beraberliği sağladı: 1-1. Bu golle 
daha da morallenen Espiyespor, 
maça verilen 7 dakikalık uzat-
manın 5’nci dakikasında yine 
Yunus Emre ile yakaladığı fırsatı 
iyi değerlendirdi ve skor bir anda 
2-1 oldu. Tireboluspor’un 90+6’da 
Ahmet Acar ile attığı gol ofsayt 

gerekçesiyle sayılmadı ve böy-
lece maç ev sahibi ekibin 2-1’lik 
üstünlüğüyle sona erdi.Ligde ikinci 
yenilgisini alan ve zirve mücade-

lesinde yara alan Tireboluspor, ilk 
yarının son maçını 9 Ocak Pazar 
günü Bulancak’ta İhsaniyespor ile 
yapacak. 

HAKEMLER: Ertuğrul Yılmaz 2, Onur Tatar 2, Mehmetcan 
Onuk 2.
ESPİYESPOR: Mustafa 2 – İsa 2, Engin 2, Ogün 3, Emre 2 – 

Yusuf 3, Burak 2 (Gaffar 3), Ertuğrul 2 (T. Bekçi 2), Eren 2, Yunus 
Emre 3 – Mustafa 2.
TİREBOLUSPOR: Ahmet 2 – İbrahim 2, Hasan 3, Erdoğan 3, 

A. Hasan 2 – Batuhan 2, Numan 2 (Semih 2), Metin 2, Mert Can 2 
(Kenan ?) – Çetin 2 (Ramazan 3), Ahmet Acar 2.

SARI KARTLAR: Mustafa, Ogün ve Yusuf (Espiye); Hasan, A. 
Acar ve A. Ergin (Tirebolu).
GOLLER: Dk. 55 Ramazan, dk. 80 ve 90+5 Yunus Emre (Espi-

ye: 2 – Tirebolu: 1).

Hilmi Ok Kış 
Semineri 

düzenleniyor



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 64 Ocak 2022 Salı

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

GZT Giresunspor 
ikinci yarının ilk ma-
çında Galatasaray 

ile oynayacağı karşılaşma için 
Antalya’da kampa girdi.GZT 
Giresunspor’da oyunculara 
verilen yeni yıl izini bitti. Mini 
bir tatilin ardından önceki gün 
Antalya’da toplanan Çota-
naklar, akşam yaptıkları tek 
antrenmanla Spor Toto Süper 
Lig’in 20. haftasında, 8 Ocak 
Cumartesi günü Galatasaray 
ile deplasmanda oynayacakla-
rı maçın hazırlıklarına başladı. 
Antrenman öncesi oyuncu-
larıyla saha ortasında bir 
toplantı yapan teknik direktör 
Hakan Keleş, talebeleriyle özel 
bir görüşme gerçekleştirdi. 

Fernando Muslera’nın 
sakatlığının ardından Galata-
saray’a döneceği konuşulan 
kaleci Okan Kocuk da idmana 
katıldı. Giresunspor, Galata-
saray maçının hazırlıklarını 
Antalya’da sürdürüp buradan 

İstanbul’a geçecek. 

BİR İHTİMAL !
Giresunspor ve Rizespor 

başta olmak üzere bir çok 
Süper Lig ekibinin ilgi duyduğu 
tecrübeli futbolcu, kendisini 
renklerine katmak için mesai 
harcayan kulüpler ile görüş-
mek içinTrabzonspor’dan izin 
aldı. Diabate ve Flavio’nun Gi-
resunspor’da kendini yeniden 
bulması,Abdulkadir’in Çotanak 
olma ihtimalini artırıyor

BİRİ ATTI, DİĞERİ 
SÜRELERİ ALDI 

Spor Toto Süper Ligin ilk 
yarısını 22 puanla 14’üncü 
tamamlayan GZT Gire-
sunspor’da en golcü oyuncu 
Diabete oldu. Diabete 6 gol 
atarak takımına katkı sunmaya 
çalıştı.

44 yıl sonra Süper Lig’e 
yükselen GZT Giresunspor, 
ilk devreyi 22 puanla 14. 

basamakta tamamladı. Teknik 
direktör Hakan Keleş’in öğren-
cileri, oynadıkları 19 maçta; 
6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 
mağlubiyet aldı. 19 maçta 19 
gol atan Çotanaklar, kalelerin-
de de 19 gol gördü.

Topladığı 22 puanın 14’ünü 
evinde hanesine yazdıran 
GZT Giresunspor, deplasman 
maçlarında ise 8 puan topladı. 

İç sahada oynadığı 10 maçta; 
4 galibiyet, 2 beraberlik ve 
4 mağlubiyet yaşayan yeşil 
beyazlılar, bu karşılaşmalarda 
11 gol atıp, 9 gol yedi. Dış 
sahada 9 maça çıkan GZT 
Giresunspor, 2 galibiyet, 2 be-
raberlik ve 5 mağlubiyet elde 
ederken 8 gol atıp, kalesinde 
10 gol gördü.

Çotanaklar’ın rakip filelere 

bıraktığı 19 golün 6’sında Dia-
bate’nin imzası olurken, Balde 
ve Doukara 3’er gol, Sergio 
ile Champness de 2’şer golle 
katkı sağladılar.

Bu arada Giresunspor’da 
attığı 6 golle takımın en golcü 
ismi olan Fousseni Diabate, 
yaptığı açıklamada, ikinci dev-
rede vites yükseltmek istedi-
ğini belirtti. 26 yaşındaki Malili 

orta saha oyuncusu, “Şans-
sızlık yaşadığımız maçlarda 
kazanabileceğimiz puanlar 
kaybettik. Umarım sezonun 
kalan yarısında böyle kayıplar 
yaşamadan yükselişe geçebi-
liriz” dedi.

TOPLAM 9 ASİST
Yeşil beyazlılarda en çok 

asist yapan oyuncular ise 2’şer 
asistle Hayrullah Bilazer ve 
Zeki Yavru oldu. Erol Can Ak-
dağ, Aziz Behich, Suleymanov, 
Perez ve Flavio da birer asistle 
ilk yarıyı tamamladı.

EN FAZLA SÜREYİ 
FLAVİO ALDI

Giresunspor’da, 19 hafta 
boyunca en çok süre alan 
oyuncu da Trabzonspor’dan 
kiralık olarak kadroya katılan 
orta saha oyuncusu Flavio 
oldu. 1687 dakikayla zirvede 
olan Brezilyalı oyuncuyu, 1678 
dakika ile Sergio takip etti.

ANTALYA HAVASI BiZE YARASIN
Yeni Yılın ilk karşılaşmasını bu sezon ligde aradığını bulamayan ve Taraftarlarından büyük tepki 
alan Galatasaray’a karşı oynayacak Giresunspor, hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun Ne Zaman Görecek?
Merkez Hakem Kuru-

lu’nun hakem havu-
zunu genişletme çalışmaları 
çerçevesince Süper Lig ve 
A Klasman Hakemliğine terfi 
eden hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyo-
nu’nun resmi internet sitesinde 
yapılan açıklamada; Kadir Sağ-
lam (Ankara), Mustafa Kürşad 
Filiz (İstanbul) ve Çağatay Al-
tay (İstanbul) Spor Toto Süper 
Lig’e terfi eden hakemler oldu.

Spor Toto 1. Lig’e terfi 
eden hakemlerin ise, Tarık 
Güldal (Adana), Eren Öz-

yemişcioğlu (Aydın), Adnan 
Deniz Kayatepe (Balıkesir), 
Mehmet Türkmen (İstanbul), 
Ozan Ergün (İstanbul), Can 
Cengiz (İstanbul), Reşat 

Onur Coşkunses (İzmir), 
Adem Cinek (Ordu), Muham-
met Ali Metoğlu (Rize), Yusuf 
Ziya Gündüz (Sivas) olduğu 
ifade edildi.

Bozbağ 
gelecek 

vaat 
ediyor

Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışmasında 
Giresunspor’un sporcusu Şükrü Paşhan Bozbağ, Türkiye 5’incisi oldu.

Türkiye Yüzme Federas-
yonu tarafından  Gazi-

antep’te düzenlenen Türkiye 
Uzun Kulvar Milli Takım Seç-
me Yarışmasında Giresunspor 
kulübünün sporcusu Şükrü 

Paşhan Bozbağ, Yıldızlar kate-
gorisi 50 metre kelebek stilde 
26,89’luk derecesiyle Türkiye 
5’incisi oldu.

Milli Takım Seçme Yarışma-
sına Giresun’dan Giresunspor 

kulübünün sporcusu Şükrü 
Paşhan Bozbağ’ın yanı sıra 
Giresun Şahinspor kulübü-
nün sporcuları Ali Efe Aygün 
ve Halil Toprak Şensoy da 
katılmıştı.


