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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 
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İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

ERGÜNSA 
Orman Ürünleri İnşaat Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0454 222 0 444 - 222 0 355 Fax: 0454 222 0 328 Gsm: 0533 693 58 45
Aksu Mah. Pazar Cad. No: 74 GİRESUN

- 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
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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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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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GİRESUNDA 
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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 
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

KİMİNE AZ 
KİMİNE ÇOK 
SİSTEMİN 

ADALETİ YOK 
(Yazısı Sayfa 4’te)

‘Keşap’ta 
Çalışmalar 

Tam Hız’
n 3’TE

‘Çözüm birimi 
hummalı 
çalışıyor”

n 2’DE

Ekiz, “Kahraman 
ve fedakâr sağ-

lık çalışanları 2020 gibi 
2021 yılını da salgına 
karşı verdikleri mücadele 
ile geçirdi. Bu mücadele 
sırasında şehit oldular, 
virüse yakalandılar.  Sağlık 
şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, virüse yakalanan 
tüm sağlık çalışanlarına 

acil şifalar diliyoruz. 
2021’de sağlık çalışan-

larının yaptıkları fedakârlık 
herkesin gündemi oldu. 
Fakat mesele sağlık 
çalışanlarının sorunlarını 
çözmeye, taleplerini yerine 
getirmeye gelince herkes 
aynı hassasiyeti gösterme-
di; ortak bir tavır sergilen-
medi.” dedi. n 2’DE

EKiZ: Sağlık Çalışanlarının 
Beklentileri Karşılanmalıdır

Türk Sağlık-Sen şube Başkanı İbrahim Ekiz, sağlık 
çalışanlarının haksızlığa uğratıldığını öne sürdü

Tığlı: Yeni Soygun Yöntemi 
Kademeli Fatura Uygulaması
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Giresun Milletvekili Necati Tığlı; “Zamlı 

Elektrik Zamları Neden Aralık Ayı Faturalarına Yansıtıldı” diye sordu

Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “AKP 
iktidarının yine yapacağını yaptığını 

ve kış günü vatandaşın cebinde ne var 
ne yok elektrik faturası adı altında da-
ğıtım şirketlerine aktarmak için ve 
adına da kademeli elektrik uygu-
laması diyerek   yine bir soygun 
yöntemi icat ettiğini” söyledi.

Kademeli tarife uygulamasına 
geçilmesi hedefinin “dar gelirli 
vatandaşların korun-

ması ve enerji kullanımında tasarruf ve 
verimliliğin artırılması” olarak açıkla-
masını da eleştiren Tığlı, “Eğer bu talan 

düzenini kuran iktidar tüketiciyi 
korumak istiyorsa gitsin 

dağıtım şirketlerine “neden 
Aralık ayına ait en az 22-25 
günlük fatura bedelini 2022 

zamlarıyla fiyatlandırıyorsu-
nuz desin” çıkışını yaptı.

n SAYFA 2’DE

Logar Kapaklarındaki Tehlike!
Giresun’un otoban ve otobanın hemen kenarındaki şehiriçi yolunun durumu gayet iyiyken; 

sahil dışındaki birçok şehiriçi yollarının durumu sürücüleri zor durumda bırakıyor.

Özellikle doğalgaz alt yapı çalışmaları 
başta olmak üzere birçok alt yapı ça-

lışmasının yapıldığı Giresun şehiriçi yolla-
rındaki asfalt yamama işlemlerinin yeterli 
kalitede yapılmadığı yorumları yapılırken; 
yapılan asfalt tamirat işlemleri sırasında 
yükselen asfalt seviyesini göz ardı ederek 
logar kapaklarını asfalt seviyesine yükselt-
me işlemi yapılmaması kazalara davetiye 
çıkartıyor. n SAYFA 3’TE

KURSUN’DAN CAN’A ZiYARET n
 3

’T
E

Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, 
29 Ocak’ta 

Giresun’a geliyor. Dün 
Erdoğan ile görüşen 
Giresun’un ağabeyi ve 
lideri Cemal Öztürk, 
Erdoğan’ı ilimize davet 
etti. Öztürk’ü kırmayan 
Erdoğan, 29 Ocak’ta 
Giresun’a geleceğini 
söyledi. Öztürk’ün top-
lumun tüm kesimleri ile 
adil ve içten diyaloglar 
kurması, Erdoğan’dan da 
tam not aldı. 

BAKANLIK 
MÜJDESİ 
GELİR Mİ?. 

Öte yandan Erdo-
ğan’ın, Öztürk’ü Bakan 
yapması halinde Gire-
sun’da yeni bir heyeca-
nın kapılarının aralana-
cağı ifade ediliyor. 

ÖZTÜRK ZİYARETİ 
DUYURDU

Erdoğan’ın Giresun 
ziyaretini sayfasından 
duyuran Öztürk, “Cum-

hurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başkanlığında AK Parti 
Genel Merkezinde bir 
değerlendirme toplantısı 
yaptık. 

Zat-ı Âlilerini Gi-
resun’a davet ettim. 
İnşallah, 29 Ocak 2022 
Cumartesi tarihinde Gire-
sun’da olacaklar. 

Hasretle bekliyoruz. 
Giresunlular olarak 

kendisini ilimizde ağır-
lamaktan büyük şeref 
duyacağız.” dedi.

CEMAL OZTURK DAVET ETTi
ERDOGAN KABUL ETTi...

‘Sorunlar ortadan birer 
birer kaldırılıyor’

n 3’TE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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EĞRİBEL TÜNELİNE 
(SONSUZ TEŞEKKÜR)
Alucra, Çamoluk ve Karahisar ,
Dağlar kar tutunca, bizlere küser, 
Tünel onlar için, en büyük eser ,
Emek verenlere, bin kez teşekkür ...

Nice yürek yandı, ne canlar buydu, 
Gıresuna uzak, sanki bir köydü,
Açılan tüneli, ölen de duydu,
Emek verenlere bin kez teşekkür...

Rahmetle andığım, Harun Şerbetçi,
Ruhu eğribelde, kalan nöbetçi,
Hizmetler kalıyor, biz emanetçi,
Emek verenlere, bin kez teşekkür...

Yapılacakları, bekliyor gözler,
Eksik tamamlansın, kalb bunu özler,
Boşa gitmeyecek,verilen sözler,
Emek verenlere bin kez teşekkür...

Eğribel, Asarcık, bayram, panayır,
Sevinçten oynuyor, dağ, tepe, çayır,
Tünel bu bölgeye, en büyük hayır,
Emek verenlere, sonsuz teşekkür...

Avutmuşun dutu, bağın üzümü,
Plânlı çalışma, işin çözümü,
Kesmeden dinleyin, benim sözümü,
Emek verenlere, bin kez teşekkür...

Çamoluk uzaktı, artık yaklaştı,
Arda boğazına, bir umut saçtı,
Ekinciyle, çetni tam kucaklaştı,
Emek verenlere sonsuz teşekkür...

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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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(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

Keşap Belediyesi Fen 
İşleri ve Su İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri  tam hız 

çalışıyor.Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür, Hamam 
Sokak, Fındıklı Mahallesi ve 
Atatürk Caddesi’nde inceleme-
lerde bulundu.

Başkan Emür “Fen İşleri 
Ekiplerimizin çalışmalarını 
inceledik. Hamam Sokak’ta 
kilitli parke olan yolların bozulan 
kısımlarının tamir ve yenilemesi 
yapılıyor. Su İşleri Müdürlüğü 

ise; Fındıklı Mahallesi Kaşaltı 
Mevki, Uğurca Mahallesi Kıran 
Mevki, Bozkurt Mahallesi Fatih 
Caddesi ve Atatürk Caddesi hat 
onarım ve akıllı sayaç montaj 
çalışmaları gerçekleştiriliyor. 
Program dahilinde mahallele-
rimizdeki yürüttüğümüz çalış-
malarımızı tamamlayarak diğer 
mahallelerimizdeki çalışmalara 
başlayacağız. Çalışarak ve yeni 
projeler üreterek her geçen gün 
yenilenerek ilçemize hizmet 
etmeye devam edeceğiz” dedi.

‘Keşap’ta Çalışmalar Tam Hız’

Logar Kapaklarındaki Tehlike!
Giresun’un otoban ve otobanın hemen kenarındaki şehiriçi yolunun durumu gayet iyiyken; 

sahil dışındaki birçok şehiriçi yollarının durumu sürücüleri zor durumda bırakıyor.
Adeta mayın tarlasını 

andıran şehiriçi yol-
larındaki asfalttan düşük 
seviyedeki logar kapaklarına 
aracının tekerleğini düşürmek 
istemeyen sürücüler zig-zag-
lar çizerek araçlarını sürmek 
zorunda kalıyorlar. Yapılan bu 
tehlikeli zig-zaglar sırasında 
karşıdan gelen araçlarla burun 
buruna gelen araç sürücüleri 

kaza tehlikeleri atlatıyorlar.
Yayalar için de tehlike 

oluşturan bu durumdan dolayı 
aracını zig-zag yaparak süren 
araç sürücüleri, istemeden de 
olsa aracını yayaların üzerine 
sürmek zorunda kalarak ciddi 
yaralanmalara ve ölümlere 
davetiye çıkarıyorlar.

Haber: Fatma BULDUK 
UĞURLU

Giresun İl Koordinatörü 
Kurşun, ilin en önemli 

geçim kaynağı olan fındık tarımın-
da karşılaşılan problemlere ışık 
tutacak tespitler üzerine fikirlerini 
ifade etti. GRÜ rektörü Can da, 
Üniversitenin de uzun süredir üze-
rinde çalıştığı ve Giresun için çok 
önemli olan fındık alanında YÖK 
Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisas-
laşma Programı’na alındığını ve 
“Fındıkta İhtisas Üniversitesi” kap-
samına alındığı müjdesini verdi.

Kurşun, “Bu haber, Kurumu-
muzu fındık işleme ve pazarlama 
konusundaki teknik eksikliklerin 
giderilmesi ile doğrudan ilgilendir-
mekte; ayrıca fındık arazilerinde 
ara tarım olarak tıbbi ve aromatik 
bitkilerin ekilmesi, yem bitkileri 
tarımının yapılması, kışlık seb-
zelerin üretilmesi konularında da 
dolaylı olarak ilgilendirmektedir. 
Yatırımcıların sahada karşılaşa-
bilecekleri problemler üzerine 
çözüm içerikli akademik çalışma-
lar bekliyoruz.” dedi.

Kurşun, bu çalışmalardan 
birkaçını şöyle sıraladı:

 “Fındık üretiminde ivedilikle 
makineli tarıma geçilmeli ve İl 
Koordinatörlüğümüzün makine 
parklarına olan hibe desteğini de 

dikkate alarak fındıkta dikim, güb-
releme, ilaçlama, her türlü bakım 
ve hasat işlemlerinin bölge şartları 
gözetilerek yenilikçi tasarımlarla 
desteklenerek prototip makine 
çalışmalarının üniversitemiz ile 
koordineli bir şekilde yapılmasını 
talep ediyoruz. Yalnız bir örnek 
makine tasarımında dahi ulaşıla-
cak başarı, ilimizde binlerce dekar 
arazinin makineli tarıma geçmesi-
ne vesile olacak, fındıktaki verim 
artışı ilimiz ekonomisine önemli 
finansal katkı sağlayacaktır. Ça-
lışmalarla fındık tarımı ile ilgilenen 
binlerce vatandaşımızın refahına 
katkı sunulacaktır.

Üniversitemizin gayretlerini, 

kalkınma iktisadı konusunda hali 
hazırda yatırımcıların önünde 
bulunan idari kısıtlamalar, hisseli 
araziler, mera mevzuatı, orman 
kanunu, hazine arazileri, kamu 
kaynaklarının yatırımcılar adına 
kullanımını artıracak güvenli ve 
kolay uygulamaların yaygınlaştırıl-
ması, bilgi ve becerilerin çalışan-
lara aktarılması adına ilimizde 
oluşacak üretim sinerjisi açısından 
çok kıymetli buluyoruz.

Bu bağlamda, ilimiz için TK-
DK’nın hibe destekleri ile birlikte 
özellikle ilk girişimlerin üniversi-
temiz tarafından teşvik edilmesi 
bekliyoruz.

Bunun yanı sıra üniversitenin 

yatırımcılar için tahsis edeceği 
arsalardaki yap işlet devret modeli 
ile TKDK yatırımlarına konu ola-
cak projeler, üniversiteye mülkiyet 
açısından bir kazanım, yatırım 
yapacak işletmeler ile üniversite 
arasında staj ve uygulamalı eğitim 
protokolleri Giresun’a ve üniversi-
teye önemli kazanımlar sağlaya-
caktır.”

Görüşmede, özellikle ihtisas-
laşma sonrasında Giresun’daki 
kamu ve özel kuruluşlarla oluş-
turulabilecek ortak çalışmaları 
heyecanla beklediklerini dile 
getiren Prof. Dr. Yılmaz Can, 
bölgede yapılan turizm faali-
yetlerine de değinerek; “Turizm 
işletmecilerine iletişim becerile-
rinin geliştirilmesi adına Üniver-
sitemizin ilgili birimleri tarafından 
eğitimler verilebilir” dedi. Kurşun, 
“TKDK tarafından desteklenen 
ilgili yatırım alanlarında, üniver-
sitemizin de rehberlik edebile-
ceği konuları üniversitenin ilgili 
birimlerine iletmeyi çok önem-
siyoruz. Ayrıca kamu kurumları 
ile örnek bir iş birliği yapılması 
adına bu ziyaretin hem TKDK 
hem de üniversitemiz için önemli 
olduğunu düşünüyoruz.” ifadeleri 
ile sözlerini noktaladı.

KURSUN’DAN CAN’A ZiYARET
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, Giresun 
Üniversitesi (GRÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ı makamında ziyaret etti. Pandemi dönemi nedeniyle ertele-

nen bu ziyarette Giresun İl Koordinatörlüğü ve GRÜ’nün ortaklaşa çalışabileceği konulara değinildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından yayımlanan Bü-

yükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık 
İşletmelerine Yönelik Yatırımların 
Desteklenmesine İlişkin Uygula-
ma Esasları Tebliği kapsamında; 
Giresun ilimizde hayvancılık 
projesi yürüten 20 yetiştiricimizin 
yem karma ve hazırlama maki-

nesi, süt sağım makinesi ve oto-
matik suluk yatırımlarına yüzde 
50 hibe desteği verildi.Yapılan 
açıklamada “

Proje ile 2021 yılında işlet-
mesi en az bir yıldır aktif olan, 
Bakanlığımız kayıt sistemlerine 
kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi 
yetiştiricilere, büyükbaş için en 

az 10 baş ve en fazla 50 baş 
anaç kapasiteli, küçükbaş için 
en az 100 baş ve en fazla 300 
baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl 
yapımı ve/veya kapasite artırımı/
rehabilitasyonu, hayvan barınağı 
amaçlı çadır alımı ile makine, alet 
ve ekipman alımlarına yönelik 
yatırımları hibe desteğinden 

faydalandırılmıştır.
İlimizde bu koşulları yerine 

getirerek projelerini tamamlayan 

20 yetiştiricimize, satın almış 
oldukları toplam 726 bin 153 TL 
tutarındaki makine ekipmana kar-
şılık 362 bin 350 TL hibe ödemesi 
yapılmıştır.

Ayrıca Güney Doğu Anadolu 
Projesi, Doğu Anadolu Projesi, 
Doğu Karadeniz Projesi ve Kon-
ya Ovası Projesi Kapsamındaki 

İllerde Hayvancılık Yatırımlarının 
Desteklenmesine İlişkin Uygu-
lama Esasları Tebliği kapsamın-
da; 2021 yılında ahır inşaatını 
tamamlayan 2 yetiştiricimize 
yapmış oldukları toplam 501 bin 
685 TL tutarındaki yatırıma karşı-
lık 164 bin 537 TL hibe ödemesi 
yapılmıştır.”denildi

Giresun’da Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği Verildi
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

20,40
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‘Çözüm Birimi 
Hummalı Çalışıyor’

Giresun Belediye-
si Çözüm Birimi 

ekipleri, şehir genelindeki 
yolları daha modern hale 
getirmek için parke taşı 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Yürütülen çalışmalar 
kapsamında cadde ve 
sokaklar yeni görünümüne 
kavuşuyor.

Bu kapsamda ekipler ta-
rafından, Nizamiye Mahal-
lesi Anafor Sokak, Hacı-
hüseyin Mahallesi Kuyulu 
Sokak, Çınarlar Mahallesi 
Ali Yazıcı Sokak, Kapu Ma-
hallesi Bekirpaşa Caddesi 
ve Fevziçakmak Mahallesi 
Işık Sokak’ta parke çalış-
ması yürütülüyor. 

Ayrıca, Hacısiyam 

Mahallesi İnönü Caddesi, 
Seldeğirmeni Mahallesi 
Kabacakuz Sokak, Fevzi-
çakmak Mahallesi Uğurlu 
Sokak, Aksu Mahallesi 
Gazi Mustafa Kemal Bulva-
rı, Teyyaredüzü Mahallesi 
Şehit Tuğgeneral Bahtiyar 
Aydın Caddesi ve Hacıhü-
seyin Mahallesi Fevzipaşa 
Caddesi’nde kaldırım parke 
çalışması yapılıyor.

Çözüm Birimi tarafından 
yapılan açıklamada: “Va-
tandaşlarımızın taleplerini 
dinliyor, çözüme kavuştu-
ruyoruz. Giresun’umuza 
hizmetlerin en güzelini 
sunmak için çalışmalarımızı 
aralıksız bir şekilde sürdü-
receğiz” denildi.

‘SORUNLAR ORTADAN 
KALDIRILIYOR’

Giresun Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İşleri Müdürlü-
ğü, yıllardır değişmeyen ve 
sürekli arıza yapan borular-
dan kaynaklanan aksaklık-
ları vatandaşa yansıtmamak 
için gece gündüz çalışıyor. 
Müdürlüğe bağlı ekipler, bir 
yandan yeni yolların altyapı 
borularını yerleştirirken bir 
yandan da mevcut borular-
da yaşanan veya yaşana-
bilecek sorunları tespit edip 
değiştiriyor. 

Şehrin dört bir yanında 
çalışma başlatan Su ve 
Kanalizasyon İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, sadece ana 
yol ve caddelerde değil ara 
sokaklarda da içme suyu ve 

kanal sorunlarını ortadan 
kaldırıyor.

Bu kapsamda;  Gemiler-
çekeği Mahallesi Gedikkaya 
Caddesi ve Sagae Caddesi 
ile Küçükköy Mahallesi 80 
Nolu Sokak’ta yağmursuyu 
hattı çalışması, Aydınlar 
Mahallesi 77 Nolu Sokak, 
Aksu Mahallesi Mehmet 
İzmen Caddesi ve Nizamiye 
Mahallesi Türkan Sokak’ta 
kanalizasyon hattı çalışma-
sı, Kavaklar Mahallesi 110 
Nolu Sokak, Aksu Mahallesi 
Pazar Caddesi,  Gaziler Ma-
hallesi Mehmet Işık Caddesi 
ve Güre Mahallesi Bağcılar 
Sokak’ta ise içme suyu hattı 
çalışması yürütülüyor.

EKiZ: Sağlık Çalışanlarının 
Beklentileri Karşılanmalıdır
Türk Sağlık-Sen 
şube Başkanı İb-
rahim Ekiz, sağlık 
çalışanlarının hak-
sızlığa uğratıldığını 
öne sürdü

Ekiz şöyle konuştu: “Hatırla-
nacağı gibi Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ), Sağlık Bakanı Sayın Dr. 
Fahrettin Koca’nın önerisini kabul 
ederek, 2021 yılını tüm dünyada 
“Uluslararası Sağlık Çalışanları 
Yılı” ilan etmişti. 

Bizde Türk Sağlık-Sen olarak 
sağlık çalışanları yılı ilan edilme-
sinin alkışlarla değil, çalışanların 
haklarında yapılacak iyileştir-
meler ile bir anlam bulacağını 
kaydetmiştik.

Fakat ne yazık ki sağlıkçılar 
yılı sağlık çalışanları için hayırla 
yad edilecek, olumlu gelişmeleri 
kapsayacak bir yıl olarak anıl-
maktan çok uzak kaldı. 

Sağlık çalışanlarının temel 
talepleri olan ücretlerde artış, 
döner sermaye sisteminin sağlık 
çalışanları lehine düzenlenme-
si, 3600 Ek göstergenin hayata 
geçmesi, sözleşmelilere kadro 
verilmesi, şiddetin önlenmesi, 
kreş gibi acil taleplerin karşılan-
ması noktasında çalışanlar adına 
kayda değer olumlu bir gelişme 
olmadı.

Aile Hekimlerimizin sorunları 
çözülmedi. Üniversite hastanele-
rinde kronikleşen sorunlara çare 

üretilmedi. Devletin şifa eli Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  
çalışanları görmezden gelinmeye 
devam edildi. 

Sağlık çalışanları yılında Sağ-
lık Bakanlığı çalışanlar için gere-
ğini yapmadı. Yetkili ama etkisiz 
sendika imzaladığı toplu sözleş-
me ile hiçbir şey kazandırmadığı 
gibi imzalanan toplu sözleşmenin 
3 ayda erdiğini gördük. 

Ek zam ile refah payının za-
ruret olduğu ve hayata geçmesi 
gerektiği noktasındaki tavrımızın 
ne kadar haklı ve yerinde olduğu 
bir kez daha ortaya çıktı. 

Kısacası 2021 yılı alım gü-
cümüzün düştüğü ve maaşların 
eridiği, enflasyona yenik düştüğü-
müz bir yıl oldu.

2021 yılının yol açtığı tahribatı 
gidermek için 2022 yılından bek-
lentimiz ücretlerde makul bir artış 
yapılması, kapsayıcı, nitelikli, 
makul, sürdürülebilir ve mağdu-
riyetleri sonlandıracak bir ücret 
politikasının hayata geçmesi 
gerekmektedir. 

2021’in son ayında doktorla-
rımızın ücretlerinde ek ödeme-
den mahsuplaşma ile bir artış 
öngören ancak aile hekimleri, 
üniversitelerde, Adli Tıp’ta ve 
başka kamu kurumlarında görev 
yapan doktorları bile kapsam dışı 
bırakan bir düzenleme TBMM’ye 
gelmişti. Biz de ücretlerin artışı 
ile ilgili yapılacak düzenlemenin 
doğru olduğunu fakat sağlık çalı-
şanlarının tamamını kapsamadığı 
için eksik yanlarının bulunduğunu 
belirtmiştik.

Doktorlarımız için ücret artışı-
nın zaruret olduğunu, bu zaru-
retin aynı zamanda tüm sağlık 
çalışanları içinde geçerli olduğu-
nu ifade ettik. 

Yeni yılda beklentimiz 
TBMM’de öncelikli olarak bu 
meselenin ele alınması,  doktor-
larımızın, sağlık çalışanlarımızın 
ücretlerinde ek ödemeden mah-
suplaşma olmadan net bir artışın 
gerçekleşmesi, özlük haklarının 
iyileştirilmesidir.

Bu konuda bizde ısrarlı taki-
bimizi sürdürecek, bunda önce 
olduğu gibi tüm platformlarda, 
çalışanların yüzünü güldürecek 
bir düzenlemenin yapılması için 
mücadele edeceğiz. 

Döner sermaye sistemi, çalı-
şanları merkeze alacak şekilde 
yeniden düzenlenmeli ve emekli-
liğe yansıtılmalıdır.

Nöbet ücretleri ve diğer 
ödemeler günümüz şartlarına ve 
verilen hizmetin niteliğine uygun 
bir hale getirilmelidir. 

3600 ek gösterge tüm çalı-
şanları kapsayacak bir şekilde 

hayata geçmelidir. Covid-19 
nedeniyle hayatını kaybeden 
sağlık çalışanları şehit statüsüne 
alınmalı, geride kalan aileleri 
mağdur olmamalıdır. 

Kadrolu istihdam dışındaki tüm 
ucube modeller terk edilmeli, tüm 
çalışanlar kadrolu olmalıdır. 

Sağlık kurum ve kuruluşların-
da ehliyet ve liyakat hâkim kılın-
malı; sadece devlete ve millete 
sadakat esas alınmalıdır.

Her hastaneye bir kreş mutla-
ka yapılmalıdır.

Sağlıkta şiddetin önüne geçil-
mesi için ağır yaptırımlar gelme-
lidir. İstisnasız tutuklu yargılama, 
tüm sağlık kurum ve kuruluş-
larının sıfır toleranslı alan ilan 
edilmesi ve şiddet uygulayanlara 
kamu sağlık hizmetin acil haller 
dışında belirli bir süre ücretli 
olması gibi düzenlemeler hayata 
geçmelidir.

Zaruret olan bu talepler için 
Türk Sağlık-Sen olarak müca-
delemizi sürdüreceğiz. Türk 
Sağlık-Sen’e gönül verenler için 
her bir sağlık çalışanı başımız 
tacıdır. Derdi derdimiz; meselesi 
meselemizdir. Sorunların çözü-
mü, çalışanların taleplerinin hayat 
bulması için tüm platformlarda 
girişimlerde bulunmaya devam 
edeceğiz. 

Yeni yılın milletimize, ülkemize 
ve dünyaya başta sağlık, barış ve 
huzur getirmesini temenni eder,-
Çalışanlarımızın sorunlarının 
çözüldüğü, taleplerin karşılandığı 
ve daha iyi bir çalışma hayatının 
olduğu güzel bir yıl dileriz.”dedi

Tığlı: Yeni Soygun Yöntemi 
Kademeli Fatura Uygulaması
TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi, Giresun Milletve-
kili Necati Tığlı; “Zamlı 
Elektrik Zamları Neden 
Aralık Ayı Faturalarına 
Yansıtıldı” diye sordu

 “Aralık Ayı Tüketimi Neden 
2022 Yılı Zamlı Tarifesinden 
Alınıyor”

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi, Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı; “Aralık ayında kul-
landıkları elektrik tüketimlerini, 
2022 zamlarına göre ödeyerek 
mağdur olan vatandaşların, 
mağduriyetlerinin gide-
rilmesi için dağıtım şir-
ketlerinden tüketiciye 
para iade yapılması 
için herhangi bir 
çalışma yapmayı 
düşünüyor mu-
sunuz?” diye de 
Bakan’a sordu.

Giresun Millet-
vekili Necati 
Tığlı’nın 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez’e soruları 
şöyle: 

• Ortalama 25 ile 28-29 gün-
de okunan elektrik sayaçları-
nın okunması neden yılın ilk 
günlerine bırakılmıştır? Tüm 
yıl boyunca sayaç okuma 
bedeli altında biraz daha fazla 
pay almak için fatura okuma 
tarihini 25 günlere kadar indi-
ren ve yıl içine 13 fatura sığdı-
ran dağıtıcı firmalar hakkında 
neden bir işlem yapmaktan 
kaçınıyorsunuz?

 • Aralık ayının en az 25 
günlük kısmını, Aralık 

ayı için bilinen 
kilovat bedeline 

göre elekt-
rik kullanan 
tüketicinin, 
zammın uygu-
lanmaya baş-
layacağı Ocak 

ayının ilk 3-5 
gününde okun-
ması ve Aralık 

ayında kullandığı 
elektriğin de zamlı 

tarifeden 
fatura 

edilmesi karşısında dağıtım 
şirketleri hakkında hiçbir şey 
yapmayacak mısınız?

 • Aralık ayında kullandıkları 
elektrik tüketimlerini, 2022 
zamlarına göre ödeyerek 

mağdur olan vatandaşların, 
mağduriyetlerinin giderilmesi 
için dağıtım şirketlerinden 
tüketiciye para iade yapılması 
için herhangi bir çalışma yap-
mayı düşünüyor musunuz?



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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EĞRİBEL TÜNELİNE 
(SONSUZ TEŞEKKÜR)
Alucra, Çamoluk ve Karahisar ,
Dağlar kar tutunca, bizlere küser, 
Tünel onlar için, en büyük eser ,
Emek verenlere, bin kez teşekkür ...

Nice yürek yandı, ne canlar buydu, 
Gıresuna uzak, sanki bir köydü,
Açılan tüneli, ölen de duydu,
Emek verenlere bin kez teşekkür...

Rahmetle andığım, Harun Şerbetçi,
Ruhu eğribelde, kalan nöbetçi,
Hizmetler kalıyor, biz emanetçi,
Emek verenlere, bin kez teşekkür...

Yapılacakları, bekliyor gözler,
Eksik tamamlansın, kalb bunu özler,
Boşa gitmeyecek,verilen sözler,
Emek verenlere bin kez teşekkür...

Eğribel, Asarcık, bayram, panayır,
Sevinçten oynuyor, dağ, tepe, çayır,
Tünel bu bölgeye, en büyük hayır,
Emek verenlere, sonsuz teşekkür...

Avutmuşun dutu, bağın üzümü,
Plânlı çalışma, işin çözümü,
Kesmeden dinleyin, benim sözümü,
Emek verenlere, bin kez teşekkür...

Çamoluk uzaktı, artık yaklaştı,
Arda boğazına, bir umut saçtı,
Ekinciyle, çetni tam kucaklaştı,
Emek verenlere sonsuz teşekkür...

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

Keşap Belediyesi Fen 
İşleri ve Su İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri  tam hız 

çalışıyor.Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür, Hamam 
Sokak, Fındıklı Mahallesi ve 
Atatürk Caddesi’nde inceleme-
lerde bulundu.

Başkan Emür “Fen İşleri 
Ekiplerimizin çalışmalarını 
inceledik. Hamam Sokak’ta 
kilitli parke olan yolların bozulan 
kısımlarının tamir ve yenilemesi 
yapılıyor. Su İşleri Müdürlüğü 

ise; Fındıklı Mahallesi Kaşaltı 
Mevki, Uğurca Mahallesi Kıran 
Mevki, Bozkurt Mahallesi Fatih 
Caddesi ve Atatürk Caddesi hat 
onarım ve akıllı sayaç montaj 
çalışmaları gerçekleştiriliyor. 
Program dahilinde mahallele-
rimizdeki yürüttüğümüz çalış-
malarımızı tamamlayarak diğer 
mahallelerimizdeki çalışmalara 
başlayacağız. Çalışarak ve yeni 
projeler üreterek her geçen gün 
yenilenerek ilçemize hizmet 
etmeye devam edeceğiz” dedi.

‘Keşap’ta Çalışmalar Tam Hız’

Logar Kapaklarındaki Tehlike!
Giresun’un otoban ve otobanın hemen kenarındaki şehiriçi yolunun durumu gayet iyiyken; 

sahil dışındaki birçok şehiriçi yollarının durumu sürücüleri zor durumda bırakıyor.
Adeta mayın tarlasını 

andıran şehiriçi yol-
larındaki asfalttan düşük 
seviyedeki logar kapaklarına 
aracının tekerleğini düşürmek 
istemeyen sürücüler zig-zag-
lar çizerek araçlarını sürmek 
zorunda kalıyorlar. Yapılan bu 
tehlikeli zig-zaglar sırasında 
karşıdan gelen araçlarla burun 
buruna gelen araç sürücüleri 

kaza tehlikeleri atlatıyorlar.
Yayalar için de tehlike 

oluşturan bu durumdan dolayı 
aracını zig-zag yaparak süren 
araç sürücüleri, istemeden de 
olsa aracını yayaların üzerine 
sürmek zorunda kalarak ciddi 
yaralanmalara ve ölümlere 
davetiye çıkarıyorlar.

Haber: Fatma BULDUK 
UĞURLU

Giresun İl Koordinatörü 
Kurşun, ilin en önemli 

geçim kaynağı olan fındık tarımın-
da karşılaşılan problemlere ışık 
tutacak tespitler üzerine fikirlerini 
ifade etti. GRÜ rektörü Can da, 
Üniversitenin de uzun süredir üze-
rinde çalıştığı ve Giresun için çok 
önemli olan fındık alanında YÖK 
Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisas-
laşma Programı’na alındığını ve 
“Fındıkta İhtisas Üniversitesi” kap-
samına alındığı müjdesini verdi.

Kurşun, “Bu haber, Kurumu-
muzu fındık işleme ve pazarlama 
konusundaki teknik eksikliklerin 
giderilmesi ile doğrudan ilgilendir-
mekte; ayrıca fındık arazilerinde 
ara tarım olarak tıbbi ve aromatik 
bitkilerin ekilmesi, yem bitkileri 
tarımının yapılması, kışlık seb-
zelerin üretilmesi konularında da 
dolaylı olarak ilgilendirmektedir. 
Yatırımcıların sahada karşılaşa-
bilecekleri problemler üzerine 
çözüm içerikli akademik çalışma-
lar bekliyoruz.” dedi.

Kurşun, bu çalışmalardan 
birkaçını şöyle sıraladı:

 “Fındık üretiminde ivedilikle 
makineli tarıma geçilmeli ve İl 
Koordinatörlüğümüzün makine 
parklarına olan hibe desteğini de 

dikkate alarak fındıkta dikim, güb-
releme, ilaçlama, her türlü bakım 
ve hasat işlemlerinin bölge şartları 
gözetilerek yenilikçi tasarımlarla 
desteklenerek prototip makine 
çalışmalarının üniversitemiz ile 
koordineli bir şekilde yapılmasını 
talep ediyoruz. Yalnız bir örnek 
makine tasarımında dahi ulaşıla-
cak başarı, ilimizde binlerce dekar 
arazinin makineli tarıma geçmesi-
ne vesile olacak, fındıktaki verim 
artışı ilimiz ekonomisine önemli 
finansal katkı sağlayacaktır. Ça-
lışmalarla fındık tarımı ile ilgilenen 
binlerce vatandaşımızın refahına 
katkı sunulacaktır.

Üniversitemizin gayretlerini, 

kalkınma iktisadı konusunda hali 
hazırda yatırımcıların önünde 
bulunan idari kısıtlamalar, hisseli 
araziler, mera mevzuatı, orman 
kanunu, hazine arazileri, kamu 
kaynaklarının yatırımcılar adına 
kullanımını artıracak güvenli ve 
kolay uygulamaların yaygınlaştırıl-
ması, bilgi ve becerilerin çalışan-
lara aktarılması adına ilimizde 
oluşacak üretim sinerjisi açısından 
çok kıymetli buluyoruz.

Bu bağlamda, ilimiz için TK-
DK’nın hibe destekleri ile birlikte 
özellikle ilk girişimlerin üniversi-
temiz tarafından teşvik edilmesi 
bekliyoruz.

Bunun yanı sıra üniversitenin 

yatırımcılar için tahsis edeceği 
arsalardaki yap işlet devret modeli 
ile TKDK yatırımlarına konu ola-
cak projeler, üniversiteye mülkiyet 
açısından bir kazanım, yatırım 
yapacak işletmeler ile üniversite 
arasında staj ve uygulamalı eğitim 
protokolleri Giresun’a ve üniversi-
teye önemli kazanımlar sağlaya-
caktır.”

Görüşmede, özellikle ihtisas-
laşma sonrasında Giresun’daki 
kamu ve özel kuruluşlarla oluş-
turulabilecek ortak çalışmaları 
heyecanla beklediklerini dile 
getiren Prof. Dr. Yılmaz Can, 
bölgede yapılan turizm faali-
yetlerine de değinerek; “Turizm 
işletmecilerine iletişim becerile-
rinin geliştirilmesi adına Üniver-
sitemizin ilgili birimleri tarafından 
eğitimler verilebilir” dedi. Kurşun, 
“TKDK tarafından desteklenen 
ilgili yatırım alanlarında, üniver-
sitemizin de rehberlik edebile-
ceği konuları üniversitenin ilgili 
birimlerine iletmeyi çok önem-
siyoruz. Ayrıca kamu kurumları 
ile örnek bir iş birliği yapılması 
adına bu ziyaretin hem TKDK 
hem de üniversitemiz için önemli 
olduğunu düşünüyoruz.” ifadeleri 
ile sözlerini noktaladı.

KURSUN’DAN CAN’A ZiYARET
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, Giresun 
Üniversitesi (GRÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ı makamında ziyaret etti. Pandemi dönemi nedeniyle ertele-

nen bu ziyarette Giresun İl Koordinatörlüğü ve GRÜ’nün ortaklaşa çalışabileceği konulara değinildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından yayımlanan Bü-

yükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık 
İşletmelerine Yönelik Yatırımların 
Desteklenmesine İlişkin Uygula-
ma Esasları Tebliği kapsamında; 
Giresun ilimizde hayvancılık 
projesi yürüten 20 yetiştiricimizin 
yem karma ve hazırlama maki-

nesi, süt sağım makinesi ve oto-
matik suluk yatırımlarına yüzde 
50 hibe desteği verildi.Yapılan 
açıklamada “

Proje ile 2021 yılında işlet-
mesi en az bir yıldır aktif olan, 
Bakanlığımız kayıt sistemlerine 
kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi 
yetiştiricilere, büyükbaş için en 

az 10 baş ve en fazla 50 baş 
anaç kapasiteli, küçükbaş için 
en az 100 baş ve en fazla 300 
baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl 
yapımı ve/veya kapasite artırımı/
rehabilitasyonu, hayvan barınağı 
amaçlı çadır alımı ile makine, alet 
ve ekipman alımlarına yönelik 
yatırımları hibe desteğinden 

faydalandırılmıştır.
İlimizde bu koşulları yerine 

getirerek projelerini tamamlayan 

20 yetiştiricimize, satın almış 
oldukları toplam 726 bin 153 TL 
tutarındaki makine ekipmana kar-
şılık 362 bin 350 TL hibe ödemesi 
yapılmıştır.

Ayrıca Güney Doğu Anadolu 
Projesi, Doğu Anadolu Projesi, 
Doğu Karadeniz Projesi ve Kon-
ya Ovası Projesi Kapsamındaki 

İllerde Hayvancılık Yatırımlarının 
Desteklenmesine İlişkin Uygu-
lama Esasları Tebliği kapsamın-
da; 2021 yılında ahır inşaatını 
tamamlayan 2 yetiştiricimize 
yapmış oldukları toplam 501 bin 
685 TL tutarındaki yatırıma karşı-
lık 164 bin 537 TL hibe ödemesi 
yapılmıştır.”denildi

Giresun’da Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği Verildi
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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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talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

20,40

400.00
200.00
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‘Çözüm Birimi 
Hummalı Çalışıyor’

Giresun Belediye-
si Çözüm Birimi 

ekipleri, şehir genelindeki 
yolları daha modern hale 
getirmek için parke taşı 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Yürütülen çalışmalar 
kapsamında cadde ve 
sokaklar yeni görünümüne 
kavuşuyor.

Bu kapsamda ekipler ta-
rafından, Nizamiye Mahal-
lesi Anafor Sokak, Hacı-
hüseyin Mahallesi Kuyulu 
Sokak, Çınarlar Mahallesi 
Ali Yazıcı Sokak, Kapu Ma-
hallesi Bekirpaşa Caddesi 
ve Fevziçakmak Mahallesi 
Işık Sokak’ta parke çalış-
ması yürütülüyor. 

Ayrıca, Hacısiyam 

Mahallesi İnönü Caddesi, 
Seldeğirmeni Mahallesi 
Kabacakuz Sokak, Fevzi-
çakmak Mahallesi Uğurlu 
Sokak, Aksu Mahallesi 
Gazi Mustafa Kemal Bulva-
rı, Teyyaredüzü Mahallesi 
Şehit Tuğgeneral Bahtiyar 
Aydın Caddesi ve Hacıhü-
seyin Mahallesi Fevzipaşa 
Caddesi’nde kaldırım parke 
çalışması yapılıyor.

Çözüm Birimi tarafından 
yapılan açıklamada: “Va-
tandaşlarımızın taleplerini 
dinliyor, çözüme kavuştu-
ruyoruz. Giresun’umuza 
hizmetlerin en güzelini 
sunmak için çalışmalarımızı 
aralıksız bir şekilde sürdü-
receğiz” denildi.

‘SORUNLAR ORTADAN 
KALDIRILIYOR’

Giresun Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İşleri Müdürlü-
ğü, yıllardır değişmeyen ve 
sürekli arıza yapan borular-
dan kaynaklanan aksaklık-
ları vatandaşa yansıtmamak 
için gece gündüz çalışıyor. 
Müdürlüğe bağlı ekipler, bir 
yandan yeni yolların altyapı 
borularını yerleştirirken bir 
yandan da mevcut borular-
da yaşanan veya yaşana-
bilecek sorunları tespit edip 
değiştiriyor. 

Şehrin dört bir yanında 
çalışma başlatan Su ve 
Kanalizasyon İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, sadece ana 
yol ve caddelerde değil ara 
sokaklarda da içme suyu ve 

kanal sorunlarını ortadan 
kaldırıyor.

Bu kapsamda;  Gemiler-
çekeği Mahallesi Gedikkaya 
Caddesi ve Sagae Caddesi 
ile Küçükköy Mahallesi 80 
Nolu Sokak’ta yağmursuyu 
hattı çalışması, Aydınlar 
Mahallesi 77 Nolu Sokak, 
Aksu Mahallesi Mehmet 
İzmen Caddesi ve Nizamiye 
Mahallesi Türkan Sokak’ta 
kanalizasyon hattı çalışma-
sı, Kavaklar Mahallesi 110 
Nolu Sokak, Aksu Mahallesi 
Pazar Caddesi,  Gaziler Ma-
hallesi Mehmet Işık Caddesi 
ve Güre Mahallesi Bağcılar 
Sokak’ta ise içme suyu hattı 
çalışması yürütülüyor.

EKiZ: Sağlık Çalışanlarının 
Beklentileri Karşılanmalıdır
Türk Sağlık-Sen 
şube Başkanı İb-
rahim Ekiz, sağlık 
çalışanlarının hak-
sızlığa uğratıldığını 
öne sürdü

Ekiz şöyle konuştu: “Hatırla-
nacağı gibi Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ), Sağlık Bakanı Sayın Dr. 
Fahrettin Koca’nın önerisini kabul 
ederek, 2021 yılını tüm dünyada 
“Uluslararası Sağlık Çalışanları 
Yılı” ilan etmişti. 

Bizde Türk Sağlık-Sen olarak 
sağlık çalışanları yılı ilan edilme-
sinin alkışlarla değil, çalışanların 
haklarında yapılacak iyileştir-
meler ile bir anlam bulacağını 
kaydetmiştik.

Fakat ne yazık ki sağlıkçılar 
yılı sağlık çalışanları için hayırla 
yad edilecek, olumlu gelişmeleri 
kapsayacak bir yıl olarak anıl-
maktan çok uzak kaldı. 

Sağlık çalışanlarının temel 
talepleri olan ücretlerde artış, 
döner sermaye sisteminin sağlık 
çalışanları lehine düzenlenme-
si, 3600 Ek göstergenin hayata 
geçmesi, sözleşmelilere kadro 
verilmesi, şiddetin önlenmesi, 
kreş gibi acil taleplerin karşılan-
ması noktasında çalışanlar adına 
kayda değer olumlu bir gelişme 
olmadı.

Aile Hekimlerimizin sorunları 
çözülmedi. Üniversite hastanele-
rinde kronikleşen sorunlara çare 

üretilmedi. Devletin şifa eli Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  
çalışanları görmezden gelinmeye 
devam edildi. 

Sağlık çalışanları yılında Sağ-
lık Bakanlığı çalışanlar için gere-
ğini yapmadı. Yetkili ama etkisiz 
sendika imzaladığı toplu sözleş-
me ile hiçbir şey kazandırmadığı 
gibi imzalanan toplu sözleşmenin 
3 ayda erdiğini gördük. 

Ek zam ile refah payının za-
ruret olduğu ve hayata geçmesi 
gerektiği noktasındaki tavrımızın 
ne kadar haklı ve yerinde olduğu 
bir kez daha ortaya çıktı. 

Kısacası 2021 yılı alım gü-
cümüzün düştüğü ve maaşların 
eridiği, enflasyona yenik düştüğü-
müz bir yıl oldu.

2021 yılının yol açtığı tahribatı 
gidermek için 2022 yılından bek-
lentimiz ücretlerde makul bir artış 
yapılması, kapsayıcı, nitelikli, 
makul, sürdürülebilir ve mağdu-
riyetleri sonlandıracak bir ücret 
politikasının hayata geçmesi 
gerekmektedir. 

2021’in son ayında doktorla-
rımızın ücretlerinde ek ödeme-
den mahsuplaşma ile bir artış 
öngören ancak aile hekimleri, 
üniversitelerde, Adli Tıp’ta ve 
başka kamu kurumlarında görev 
yapan doktorları bile kapsam dışı 
bırakan bir düzenleme TBMM’ye 
gelmişti. Biz de ücretlerin artışı 
ile ilgili yapılacak düzenlemenin 
doğru olduğunu fakat sağlık çalı-
şanlarının tamamını kapsamadığı 
için eksik yanlarının bulunduğunu 
belirtmiştik.

Doktorlarımız için ücret artışı-
nın zaruret olduğunu, bu zaru-
retin aynı zamanda tüm sağlık 
çalışanları içinde geçerli olduğu-
nu ifade ettik. 

Yeni yılda beklentimiz 
TBMM’de öncelikli olarak bu 
meselenin ele alınması,  doktor-
larımızın, sağlık çalışanlarımızın 
ücretlerinde ek ödemeden mah-
suplaşma olmadan net bir artışın 
gerçekleşmesi, özlük haklarının 
iyileştirilmesidir.

Bu konuda bizde ısrarlı taki-
bimizi sürdürecek, bunda önce 
olduğu gibi tüm platformlarda, 
çalışanların yüzünü güldürecek 
bir düzenlemenin yapılması için 
mücadele edeceğiz. 

Döner sermaye sistemi, çalı-
şanları merkeze alacak şekilde 
yeniden düzenlenmeli ve emekli-
liğe yansıtılmalıdır.

Nöbet ücretleri ve diğer 
ödemeler günümüz şartlarına ve 
verilen hizmetin niteliğine uygun 
bir hale getirilmelidir. 

3600 ek gösterge tüm çalı-
şanları kapsayacak bir şekilde 

hayata geçmelidir. Covid-19 
nedeniyle hayatını kaybeden 
sağlık çalışanları şehit statüsüne 
alınmalı, geride kalan aileleri 
mağdur olmamalıdır. 

Kadrolu istihdam dışındaki tüm 
ucube modeller terk edilmeli, tüm 
çalışanlar kadrolu olmalıdır. 

Sağlık kurum ve kuruluşların-
da ehliyet ve liyakat hâkim kılın-
malı; sadece devlete ve millete 
sadakat esas alınmalıdır.

Her hastaneye bir kreş mutla-
ka yapılmalıdır.

Sağlıkta şiddetin önüne geçil-
mesi için ağır yaptırımlar gelme-
lidir. İstisnasız tutuklu yargılama, 
tüm sağlık kurum ve kuruluş-
larının sıfır toleranslı alan ilan 
edilmesi ve şiddet uygulayanlara 
kamu sağlık hizmetin acil haller 
dışında belirli bir süre ücretli 
olması gibi düzenlemeler hayata 
geçmelidir.

Zaruret olan bu talepler için 
Türk Sağlık-Sen olarak müca-
delemizi sürdüreceğiz. Türk 
Sağlık-Sen’e gönül verenler için 
her bir sağlık çalışanı başımız 
tacıdır. Derdi derdimiz; meselesi 
meselemizdir. Sorunların çözü-
mü, çalışanların taleplerinin hayat 
bulması için tüm platformlarda 
girişimlerde bulunmaya devam 
edeceğiz. 

Yeni yılın milletimize, ülkemize 
ve dünyaya başta sağlık, barış ve 
huzur getirmesini temenni eder,-
Çalışanlarımızın sorunlarının 
çözüldüğü, taleplerin karşılandığı 
ve daha iyi bir çalışma hayatının 
olduğu güzel bir yıl dileriz.”dedi

Tığlı: Yeni Soygun Yöntemi 
Kademeli Fatura Uygulaması
TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi, Giresun Milletve-
kili Necati Tığlı; “Zamlı 
Elektrik Zamları Neden 
Aralık Ayı Faturalarına 
Yansıtıldı” diye sordu

 “Aralık Ayı Tüketimi Neden 
2022 Yılı Zamlı Tarifesinden 
Alınıyor”

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi, Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı; “Aralık ayında kul-
landıkları elektrik tüketimlerini, 
2022 zamlarına göre ödeyerek 
mağdur olan vatandaşların, 
mağduriyetlerinin gide-
rilmesi için dağıtım şir-
ketlerinden tüketiciye 
para iade yapılması 
için herhangi bir 
çalışma yapmayı 
düşünüyor mu-
sunuz?” diye de 
Bakan’a sordu.

Giresun Millet-
vekili Necati 
Tığlı’nın 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez’e soruları 
şöyle: 

• Ortalama 25 ile 28-29 gün-
de okunan elektrik sayaçları-
nın okunması neden yılın ilk 
günlerine bırakılmıştır? Tüm 
yıl boyunca sayaç okuma 
bedeli altında biraz daha fazla 
pay almak için fatura okuma 
tarihini 25 günlere kadar indi-
ren ve yıl içine 13 fatura sığdı-
ran dağıtıcı firmalar hakkında 
neden bir işlem yapmaktan 
kaçınıyorsunuz?

 • Aralık ayının en az 25 
günlük kısmını, Aralık 

ayı için bilinen 
kilovat bedeline 

göre elekt-
rik kullanan 
tüketicinin, 
zammın uygu-
lanmaya baş-
layacağı Ocak 

ayının ilk 3-5 
gününde okun-
ması ve Aralık 

ayında kullandığı 
elektriğin de zamlı 

tarifeden 
fatura 

edilmesi karşısında dağıtım 
şirketleri hakkında hiçbir şey 
yapmayacak mısınız?

 • Aralık ayında kullandıkları 
elektrik tüketimlerini, 2022 
zamlarına göre ödeyerek 

mağdur olan vatandaşların, 
mağduriyetlerinin giderilmesi 
için dağıtım şirketlerinden 
tüketiciye para iade yapılması 
için herhangi bir çalışma yap-
mayı düşünüyor musunuz?



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

46 Ocak 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

EMiRALiOĞULLARI HALI YIKAMA
* Koltuk Yıkama  * Store Perde  * Ev  * Ofis  * İnşaat  *Dükkan 

Temizliği itina ile yapılır

Adres: Gemiler Çekeği Mah. Sütlaç Mevkii Çakmak Sk. GiRESUN 0454 666 01 11
0545 506 28 28

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Sözde; 
Aynı gemide gidiyoruz... 
Söylenildiğine göre; 
Birlikte ağlayıp, birlikte 

gülüyoruz! 
Kimilerine göre; 
Birlikte oturup, birlikte 

kalkıyoruz! 
Söz meclisten dışarı; 
Milli gelirden eşit pay 

alıyoruz! 
Yaratanımıza hamt olsun 

ki; 
Kimisine az verip, kimisine 

fazla verip de kimseyi bir-
birine imrendirmiyoruz! 

Elhamdülillah; 
Şimdilik kazasız-bela-

sız... 
Gürültüsüz-patırtısız... 
Kuzu-kuzu yaşayıp; 
Kuzuların sessizliği içe-

risinde geçinip gidiyoruz.. 
Efendim; 

Bu kadar gevezelikten son-
ra şimdi asıl konunun özüne 
dönecek olursak, bugünkü 
sohbet konumuz ‘zam’ üzeri-
ne olacak.. 

Ne zammı mı? 
Ne zammı olacak canım; 
Hani bir-iki gün önce 

TÜİK’in enflasyon ölçümleri 
göz önünde tutularak bilu-
mum emeklilerin maaşlarına 
‘zam’ yapıldı ya, onun üzerine 
sohbet yapalım istiyorum... 

Hayır, hayır... 

Biz emekli öğretmen-
lerin maaşlarına yapılan 
‘zamlardan’ filan söz 
etmeyeceğim... 

Ne yalan söyleyelim; 
Allah devletemize-mil-

letimize zeval verme-
sin... 

Yüce rabbim hazine-
mize bereket versin biz 
halimizden memnunuz... 

Benim kafama takılan 
ve sizlerle paylaşmak istedi-
ğim şey; 

Hani 17 Aralık 2021 
tarihinde enflasyon ve hayat 
pahalılığı hesaba katılarak 
‘asgari ücreti’ 4 bin 253 TL’ye 
çıkarmışlardı ya... 

Ardından daha üç gün 
geçmeden; 

Elektriği ve iğneden-ipliğe 
yüzde-ellinin üzerinde zam 
yaparak, kaşıkla verdiklerini 
kepçeyle geri almışlardı ya... 

Hani ‘emeklilerinde’ 
maaşlarını düzeltmeye söz 

vermişler; 
Ve ‘yeni yılın’ üçüncü 

günüde belli oranlarda 
memur emeklilerinin 
maaşlarına zam yapmış-
lardı ya... 

Ve 1500 TL dolayında 
olan en düşük emekli 
maaşına da 1000 TL 
ilave ederek 2500 TL’ye 

çıkarmıştılar ya.. 
İşte benim aklım burada 

çatallaşıyor... 
Basit bir toplama-çıkarma 

işlemi yaparak diyorum ki; 
“Yahu, asgari ücretlileri 

-açlık sınırından kurtarmak 
için- ücretlerini 2 bin 900 
küsur liradan 4 bin 253 TL’ye 
çıkarıp; 

Hayat pahalığından ve enf-
lasyon bataklığından kurtar-
mayı ölçü alıyorsunuz da... 

1500 TL gibi en düşük 
maaş alan emeklinin maa-
şını 2500 TL’ye çıkarılınca, 
bunlarda ‘açlık sınırından’ 
veya enflasyon bataklığından 
kurtarılmış mı oluyor? 

(Ki; bu rakam asgari ücret-
linin önceki aldığı 2900 Küsur 
TL bile değil) 

İşte bende -matematiksel 
olarak- tamda burada bataklı-
ğa düşüyorum... 

Kafam iyice çatal-
laştığı için işin içinden 
çıkamıyorum... 

Ve bu yüzden sizler-
den yardım istiyorum... 

Biraz sonra sohbe-
timizi bitirirken sizlerle 
bir ‘fıkra’ paylaşacağım 
ama... 

Fıkrayı anlatman 
önce ‘yönetsel erkleri-
mizin’ veya saygıdeğer 

muktedirlerimizin ‘emekliler 
hakkında’ şöyle düşünüyorlar-
dır diye tahmin ediyorum; 

“Yahu, emekliler zamlı 
maaşı ne yapacaklar? 

Öte dünyaya götürüp de, 
kendilerine saray mı yaptıra-
caklar?” 

Kaldı ki; 
Kendilerine bu dünyada bir 

mekan kuramamışlar... 
Üstelik kefenin de cebi 

yok ki; öteki dünyaya para 
taşısınlar! 

Hadi diyelim ki taşımayı 
başardılar; 

Bu dünyada başarama-
dıklarını, o dünyada nasıl 
başaracaklar!? 

Vesaire, vesaire... 
Yönetsel büyüklerimiz, her-

halde böyle düşünüyorlardır 
diye tahmin ediyorum... 

Ve sohbetimizi az önce 
söz verdiğim (birçoğunuzun 

bildiği) emekliler için şu uyar-
lanmış fıkrayla sohbetimizi 
bitirmek istiyorum...

Fıkra bu ya; 
İki emekli bir ‘parkta’ otur-

muş sohbet ediyorlar.... 
Bir yandan sohbet edip, bir 

yandan da önlerinde dolaşan 
güvercinlere yem atıyorlar... 

Birinci ihtiyar emekli; 
“Şu güvercinlere ne zaman 

yem atsam, birdenbire siya-
setçileri hatırlıyorum” diyor... 

İkinci emekli ihtiyar; 
“Neden?” diye merak edip 

soruyor... 
Birinci emekli şöyle yanıt-

lıyor; 
“Yerde dolaşırken, elimiz-

den yiyorlar. 
Havalanınca kafamıza 

sıçıyorlar!” 
Bir sonraki sohbette görüş-

mek üzere; 
Hoş kalın, 
Hoşça kalalım, 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım.. 
Ve bunların olabilmesi 

içinde; 
Yakamızdan bir türlü düş-

meyen ‘pandemi’ belasının 
bir başka cinsi veya ‘varyantı’ 
daha mı çıkmış ne!... 

Gerçek bilim adamlarının 
uyarılarına ve tavsiyelerine 
uyalım...

KİMİNE AZ KİMİNE ÇOK 
SİSTEMİN ADALETİ YOK



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

46 Ocak 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

EMiRALiOĞULLARI HALI YIKAMA
* Koltuk Yıkama  * Store Perde  * Ev  * Ofis  * İnşaat  *Dükkan 

Temizliği itina ile yapılır

Adres: Gemiler Çekeği Mah. Sütlaç Mevkii Çakmak Sk. GiRESUN 0454 666 01 11
0545 506 28 28

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 
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Ali Zafer Topşir

Sözde; 
Aynı gemide gidiyoruz... 
Söylenildiğine göre; 
Birlikte ağlayıp, birlikte 

gülüyoruz! 
Kimilerine göre; 
Birlikte oturup, birlikte 

kalkıyoruz! 
Söz meclisten dışarı; 
Milli gelirden eşit pay 

alıyoruz! 
Yaratanımıza hamt olsun 

ki; 
Kimisine az verip, kimisine 

fazla verip de kimseyi bir-
birine imrendirmiyoruz! 

Elhamdülillah; 
Şimdilik kazasız-bela-

sız... 
Gürültüsüz-patırtısız... 
Kuzu-kuzu yaşayıp; 
Kuzuların sessizliği içe-

risinde geçinip gidiyoruz.. 
Efendim; 

Bu kadar gevezelikten son-
ra şimdi asıl konunun özüne 
dönecek olursak, bugünkü 
sohbet konumuz ‘zam’ üzeri-
ne olacak.. 

Ne zammı mı? 
Ne zammı olacak canım; 
Hani bir-iki gün önce 

TÜİK’in enflasyon ölçümleri 
göz önünde tutularak bilu-
mum emeklilerin maaşlarına 
‘zam’ yapıldı ya, onun üzerine 
sohbet yapalım istiyorum... 

Hayır, hayır... 

Biz emekli öğretmen-
lerin maaşlarına yapılan 
‘zamlardan’ filan söz 
etmeyeceğim... 

Ne yalan söyleyelim; 
Allah devletemize-mil-

letimize zeval verme-
sin... 

Yüce rabbim hazine-
mize bereket versin biz 
halimizden memnunuz... 

Benim kafama takılan 
ve sizlerle paylaşmak istedi-
ğim şey; 

Hani 17 Aralık 2021 
tarihinde enflasyon ve hayat 
pahalılığı hesaba katılarak 
‘asgari ücreti’ 4 bin 253 TL’ye 
çıkarmışlardı ya... 

Ardından daha üç gün 
geçmeden; 

Elektriği ve iğneden-ipliğe 
yüzde-ellinin üzerinde zam 
yaparak, kaşıkla verdiklerini 
kepçeyle geri almışlardı ya... 

Hani ‘emeklilerinde’ 
maaşlarını düzeltmeye söz 

vermişler; 
Ve ‘yeni yılın’ üçüncü 

günüde belli oranlarda 
memur emeklilerinin 
maaşlarına zam yapmış-
lardı ya... 

Ve 1500 TL dolayında 
olan en düşük emekli 
maaşına da 1000 TL 
ilave ederek 2500 TL’ye 

çıkarmıştılar ya.. 
İşte benim aklım burada 

çatallaşıyor... 
Basit bir toplama-çıkarma 

işlemi yaparak diyorum ki; 
“Yahu, asgari ücretlileri 

-açlık sınırından kurtarmak 
için- ücretlerini 2 bin 900 
küsur liradan 4 bin 253 TL’ye 
çıkarıp; 

Hayat pahalığından ve enf-
lasyon bataklığından kurtar-
mayı ölçü alıyorsunuz da... 

1500 TL gibi en düşük 
maaş alan emeklinin maa-
şını 2500 TL’ye çıkarılınca, 
bunlarda ‘açlık sınırından’ 
veya enflasyon bataklığından 
kurtarılmış mı oluyor? 

(Ki; bu rakam asgari ücret-
linin önceki aldığı 2900 Küsur 
TL bile değil) 

İşte bende -matematiksel 
olarak- tamda burada bataklı-
ğa düşüyorum... 

Kafam iyice çatal-
laştığı için işin içinden 
çıkamıyorum... 

Ve bu yüzden sizler-
den yardım istiyorum... 

Biraz sonra sohbe-
timizi bitirirken sizlerle 
bir ‘fıkra’ paylaşacağım 
ama... 

Fıkrayı anlatman 
önce ‘yönetsel erkleri-
mizin’ veya saygıdeğer 

muktedirlerimizin ‘emekliler 
hakkında’ şöyle düşünüyorlar-
dır diye tahmin ediyorum; 

“Yahu, emekliler zamlı 
maaşı ne yapacaklar? 

Öte dünyaya götürüp de, 
kendilerine saray mı yaptıra-
caklar?” 

Kaldı ki; 
Kendilerine bu dünyada bir 

mekan kuramamışlar... 
Üstelik kefenin de cebi 

yok ki; öteki dünyaya para 
taşısınlar! 

Hadi diyelim ki taşımayı 
başardılar; 

Bu dünyada başarama-
dıklarını, o dünyada nasıl 
başaracaklar!? 

Vesaire, vesaire... 
Yönetsel büyüklerimiz, her-

halde böyle düşünüyorlardır 
diye tahmin ediyorum... 

Ve sohbetimizi az önce 
söz verdiğim (birçoğunuzun 

bildiği) emekliler için şu uyar-
lanmış fıkrayla sohbetimizi 
bitirmek istiyorum...

Fıkra bu ya; 
İki emekli bir ‘parkta’ otur-

muş sohbet ediyorlar.... 
Bir yandan sohbet edip, bir 

yandan da önlerinde dolaşan 
güvercinlere yem atıyorlar... 

Birinci ihtiyar emekli; 
“Şu güvercinlere ne zaman 

yem atsam, birdenbire siya-
setçileri hatırlıyorum” diyor... 

İkinci emekli ihtiyar; 
“Neden?” diye merak edip 

soruyor... 
Birinci emekli şöyle yanıt-

lıyor; 
“Yerde dolaşırken, elimiz-

den yiyorlar. 
Havalanınca kafamıza 

sıçıyorlar!” 
Bir sonraki sohbette görüş-

mek üzere; 
Hoş kalın, 
Hoşça kalalım, 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım.. 
Ve bunların olabilmesi 

içinde; 
Yakamızdan bir türlü düş-

meyen ‘pandemi’ belasının 
bir başka cinsi veya ‘varyantı’ 
daha mı çıkmış ne!... 

Gerçek bilim adamlarının 
uyarılarına ve tavsiyelerine 
uyalım...

KİMİNE AZ KİMİNE ÇOK 
SİSTEMİN ADALETİ YOK

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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7.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 19 ..... 8 ...... 4 ..... 7 ...... 30 .....28 ....2 .......28
8.A. ALANYASPOR ............. 19 ..... 8 ...... 4 ..... 7 ...... 29 .....31 ....-2 ......28
9.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ..... 19 ..... 8 ...... 4 ..... 7 ...... 24 .....26 ....-2 ......28
10.GALATASARAY A.Ş. ..... 19 ..... 7 ...... 6 ..... 6 ...... 24 .....23 ....1 .......27
11.V. F. KARAGÜMRÜK ..... 19 ..... 7 ...... 6 ..... 6 ...... 26 .....27 ....-1 ......27
12.D. GRUP SİVASSPOR ..... 19 ..... 6 ...... 8 ..... 5 ...... 26 .....20 ....6 .......26
13.Y. KAYSERİSPOR ........... 19 ..... 6 ...... 6 ..... 7 ...... 27 .....28 ....-1 ......24
14.GZT GİRESUNSPOR ...... 19 ..... 6 ...... 4 ..... 9 ...... 19 .....19 ....0 .......22
15.F. TAV ANTALYASPOR .. 19 ..... 6 ...... 4 ..... 9 ...... 21 .....27 ....-6 ......22
16.ALTAY .............................. 19 ..... 5 ...... 3 ..... 11 ....23 .....32 ....-9 ......18
17.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 19 ..... 5 ...... 2 ..... 12 .... 17 .....34 ....-17 ....17
18.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 19 ..... 3 ...... 6 ..... 10 .... 19 .....28 ....-9 ......15
19.GÖZTEPE A.Ş. ................. 19 ..... 3 ...... 6 ..... 10 .... 18 .....28 ....-10 ....15
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 19 ..... 4 ...... 3 ..... 12 .... 16 .....34 ....-18 ....15

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

Salih, Takımını 
Sırtlıyor

Görelespor’un alt yapısından yetişen ve 
Trabzonspor’a transfer olan ve Trab-

zonspor U19 takımında oynayan ve son dö-
nemde performansını arttıran Salih Kavrazlı, 
Trabzonspor U19 takımı Gaziantep FK’yı 
5-0 yenerken, müthiş bir gole imza attı.

19 yaşındaki hemşerimiz Salih Kavrazlı 
frikikten attığı gol ise izleyenleri mest etti. 
Hatayspor maçında da frikikten gol atan Sa-
lih Kavrazlı son dönemdeki performansıyla 
da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Genç futbolcu son 4 maçta 6 gol 1 asiste 
imza atarken bu sezon toplam 9 maçta U19 
takımında forma giyerken 7 gol 2 asist yaptı.

Somuncu ‘Zor Ama 
Başaracağız’

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi Türki-
ye Kupası eleme gruplarının belirlendiği 

Türkiye Kupası’nda B Grubunda mücadele 
edecek olan ve temsilcimiz Görele’nin Sultan-
ları Görele Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve 
THF Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Somuncu” 
Zor bir Grup’ta yer aldıklarını ama başaracak 
güçte olduklarını “söyledi.

Süper Lig’inden 3, 1. Lig’inden ise 2 takımın 
bulunduğu B Grubunda mücadele edecek olan 
ve temsilcimiz Görele’nin Sultanları Göre-
le Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve THF 
Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Somuncu” Zor bir 
grup; Süper Lig’de orta sıralarda çekişen biz, 
Anadolu Üniversitesi ve Yenimahalle Bele-
diyesi; bir alt liginde süper lig geçmişi fazla 
olan Aksaray ve Sivas grupta yer alıyor. Ligde 
Yenimahalle mağlubiyeti ile ilkyarıyı sonlandır-
mıştık. Bu sefer Türkiye Kupası’nda Yenimahal-
le Belediyesi’ni yenip 2. Yarıya öyle başlamak 
istiyoruz. Çeyrek finale grup birincisi olarak 
çıkmak istiyoruz ve bu güçte bizde var” dedi.

2021 – 2022 Hentbol Se-
zonu Kadın - Erkek Süper 
Lig ve 1. Lig takımlarının 

katıldığı ve eleme gruplarının 
belirlendiği Türkiye Kupası Kura 
Çekim Töreni, Ankara THF Spor 
Kompleksi’nde yapıldı.

Kura çekim törenine THF Baş-
kan Vekili Kenan Gökmen, Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve temsilcimiz 
Görele’nin Sultanları Görele Bele-
diyesi Spor Kulübü Cihan Somun-
cu, THF Genel Sekreteri Gökmen 
Teyran ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kadınlar Türkiye Kupası’nda 
kura çekimine katılan toplam 20 
takım, 4 grupta mücadele edecek 
ve eleme gruplarında maçları 22 – 
26 Ocak 2022 tarihlerinde oynana-
cak. Kastamonu Belediyesi Spor 
Kulübü’nün yer alacağı grubun 
müsabakaları ise Şampiyonlar Ligi 
maç programına göre farklı tarih-
lerde oynanabilecek.

B Grubunda Sivas 
Belediyespor’un ev sahipliğinde 
yapılacak maçlarda Görele Be-
lediyesi, Yenimahalle Belediyesi, 

Anadolu Üniversitesi, Aksaray 
Belediyesi ve Sivas Belediyesi ile 
karşılaşacak İlk iki sırada yer ala-
cak takımlar çeyrek finalist olacak.

Kura çekimi sonucunda eşleş-
meler şöyle:

Kadınlar:
A Grubu (Mardin): İzmir Bü-

yükşehir Belediyespor, Antalya 
Anadolu, Tekirdağspor,

Mersin Büyükşehir Belediyes-
por, Kızıltepe Spor Lisesi

B Grubu (Sivas): Yenimahalle 
Belediyespor, Görele Belediyespor, 

Anadolu
Üniversitesi, Aksaray Belediyes-

por, Sivas Belediyespor
C Grubu (Adana): Kastamonu 

Belediyespor, Konyaaltı Belediyes-
por, Araç

Belediyespor, İzmir Gençlik 
Merkezi, Beta Transformatör Ada-
sokağı

D Grubu (Yozgat): Yalıkavaks-
por, Üsküdar Belediyespor, EGO 
Spor, Kırşehir

Belediyespor, Yozgat Aile ve 
Sosyal Politikalar

GORELE BELEDiYESPOR
KUPADA iLERLEMEK iSTiYOR
Görele’nin Sultanları Görele Belediyesi Spor Kulübü Kadınlar Türkiye Kupasında 

Süper Lig’den 3, 1. Ligden ise 2 takımın bulunduğu B Grubunda yer aldı.

Giresun 1. Amatör Lig’de mücadele 
eden Ören Belediyespor’un Kulüp 

Başkanı Bekir Süreyya Özarslan ve Teknik 
Sorumlu Fuat Emeksiz Amber Çay San. 
Tic. A.Ş’yi ziyaret ederek katkılarından 
dolayı teşekkür etti.

Giresun 1. Amatör Lig’de mücadele 
eden Ören Belediyespor’a sponsor olan 
Amber Çay San. Tic. A.Ş’yi ziyaret eden 
Ören Belediyespor Kulüp Başkanı Bekir 
Süreyya Özarslan ve Teknik Sorumlu Fuat 
Emeksiz Amber Çay San. Tic. A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Kara ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Habip Usta’ya, plaket ve 
takımın yeni sezon forması hediye etti.

Öte yandan Giresun 1. Amatör Lig’de 
mücadele eden Ören Belediyespor  
Eynesil İlçe Stadyumunda  Pazar günü  
oynayacağı Pirazizspor maçı hazırlıklarını 
Teknik Sorumlu Fuat Emeksiz yönetiminde 
sürdürdü. 

Ören 
Belediye’den 

Teşekkür...



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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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 DEĞERLENDiRDiLER44 yıldır Süper Lig’e 
hasret olan Çotanaklar, 
2020-21 sezonunda 

yakaladığı başarının ardından 
kırdığı rekorlarla Süper Lig’in 
kapısını tekrar araladı, Beşik-
taş’ı da yuvasında bozguna 
uğrattı ve ilk devrede 22 puan 
topladı. Hangi takımların küme 
düşüceğinin belli olacağı İkinci 
devre çok çetin geçecek.

Geride bıraktığımız 2021 
yılında GZT Giresunspor, başta 
TFF 1. Lig şampiyonluğu olmak 
üzere birçok başarıya imza 
atarak adından söz ettirmeyi ba-
şardı. 2020 yılı Ağustos ayında 

başlayan ve 1970 ruhuyla isim-
lendirilen süreç, Teknik Direktör 
Hakan Keleş’in büyük gayretiyle 
birlikte yeşil beyazlılar için bir 
dönüm noktası oldu.

TFF 1. Lig’de 2020-21 
sezonuna 3-1’lik Balıkesirspor 
mağlubiyetiyle başlayan Gi-
resunspor, Bandırmaspor ile 
oynadığı maçtan galip ayrılarak 
16 hafta sürecek olan yenil-
mezlik serisini başlattı. Çota-
naklar yenilmezlik serisinin 5. 
haftasında Eskişehirpor’u 2-0 
mağlup ederek galibiyet serisine 
başladı. TFF 1. Lig’in ilk yarısı 
sona erdiğinde galibiyet serisini 

5 maça yenilmezlik serisini de 
10 maça çıkaran Giresunspor, 
ilk yarıyı 35 puanla lider olarak 
tamamladı.

1941 yılında hizmete giren ve 
birçok spor müsabakasına ev 
sahipliği yapan Atatürk Stadyu-
mu, 2021 yılında spor müsa-
bakalarına veda etti. Atatürk 
Stadyumunda 3 Ocak 2021 
günü oynanan son karşılaşma-
da Giresunspor, Tuzlaspor’u 
3-0 mağlup ederek stadyuma 
galibiyetle veda etti. Son golü 
ise Ibrahima Balde kaydetti.

2021 yılının başında hizmete 
giren Çotanak Spor Komplek-

sinde maçlarına devam eden 
Giresunspor, yeni stadyum yeni 
şampiyonluk diyerek TFF 1. 
Lig’in ikinci yarısına başladı. 24 
Ocak 2021 tarihinde Çotanak 
Spor Kompleksinde oynanan 
ilk karşılaşmada Giresunspor, 
Balıkesirspor’u 1-0 mağlup ede-
rek galibiyet serisine bir yenisini 
daha ekledi.

Ligin 24. haftasında Altay’a 
2-1 mağlup olan Giresunspor, 
12’si galibiyet olmak üzere 16 
maçlık yenilmezlik serisini sona 
erdirdi. Çotanaklar, bu seriyle 
2020-2021 sezonunda Süper 
Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig-

deki takımları geride bırakarak 
profesyonel liglerde en çok üst 
üste kazanan takım oldu. Yeşil 
beyazlılar 16 maçlık yenilmezlik 
serisinde 26 gol atarken kale-
sinde 3 gol gördü. 13 maçta da 
kalesinde gol görmedi.

TFF 1. Lig’in geri kalan 
maçlarında 4 mağlubiyet, 2 
beraberlik ve 5 galibiyet alan 
Giresunspor, toplamda 70 puan 
toplayarak Adana Demirspor’un 
ardından ligi ikinci sırada ta-
mamlayarak 44 yıl aradan sonra 
adını Süper Lig’e yazdırmayı 
başardı.

44 yıl aradan sonra yer aldığı 

Süper Lig’de Giresunspor, lige 
mağlubiyetlerle başlasa da iler-
leyen maçlarda aldığı skorlarla 
adından söz ettirdi. İlk 7 haftada 
galibiyet alamayan Çotanaklar, 
Göztepe karşısında aldığı 3 
puanla kötü gidişata son verdi. 
Sonraki haftalarda ise 3 büyük-
ler arasında yer alan Beşiktaş’ı 
4-0 gibi bir skorla mağlup etti. 
Bu galibiyet, Giresunspor’un 
profesyonel liglerde aldığı yük-
sek skorlar arasında 4. sıraya 
yer aldı. 2021 sona erdiğinde 
ise Yeşil beyazlılar, Süper Lig’in 
ilk devresini 22 puanla 14’üncü 
sırada tamamladı.

HER SEY YALAN BU GERCEK
Kurulduğu 1967 yılından 4 yıl sonra Türkiye 1. Ligine yükselen GZT Giresunspor, 1971-72 

sezonundan itibaren üst üste 6 yıl mücadele ederek 1977 yılında Türkiye 1. Ligine veda etmişti

GZT Giresunspor Kulüp 
Basın Sözcüsü Halil 

İbrahim Önal, ara transfer 
döneminde kadroları-
nı nokta transferlerle 
güçlendirmek istedik-
lerini söyledi.Teknik 
direktör Hakan Keleş’in 
raporu doğrultusunda 
transfer çalışmalarını 
sürdürdüklerini ifade 
eden Önal, yaptığı 
açıklamada; “Ara 
transfer döneminde yol 

haritamızı belirledik. Takım içe-
risindeki dengeleri bozmadan, 
Giresunspor’a katkı sağlayacak 

isimleri bünyemize 
katacağız. Hocamızın 
raporu doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz” dedi.

Transfer listelerinde 
çok sayıda oyuncu 
bulunduğunu aktaran 
Önal “Transferleri erken 
bitirmek için gayret 
ediyoruz ancak son ana 

kadar her şey olabilir. Özel-
likle yabancı transfer konusu 
biraz daha takım içerisindeki 
arkadaşlarımızın durumuna 
göre belli olacak. Listemizde 
çok sayıda oyuncu var. Teknik 
ekibimiz, sportif direktörümüz, 
yönetimimiz ve başkanımız 
ile ince eleyip sık dokuyoruz. 
Kadromuzu en iyi oyuncularla 
takviye etmek ve ligin ikinci 
devresinde daha başarılı bir 
sezon geçirmek için yoğun me-
sai harcıyoruz” diye konuştu.

COTANAKLAR NOKTA ATISI YAPACAK


