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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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Genel Başkan Yardımcısı 
Ünzile Yüksel ve par-
tililer tarafından sıcak 

ve samimi şekilde karşılanan İlçe 
kurma komitesi üyeleri, Yüksel’den 
hem imza aldı, hem de destek 
istedi.

Ziyarete; Komite sözcüsü Ha-
kan Cenger, İcra Kurulu Başkanı 
ve Gelecek Partisi Merkez İlçe 
Başkanı Mustafa Başer, Komite 
üyesi ve Saadet Partisi Merkez 

İlçe Başkanı Saim Öksüz, Komite 
üyesi ve yeniden Refah Partisi teş-
kilat başkanı Arif Turan, İl Başkan 
yardımcıları Levent Tatar ve Helim 
Türkmen, Batlama Platformu 
başkanı İbrahim İlyasoğlu, komite 
idarecileri Tuba Demir, Fahrettin 
Cici, Fatih Bahat ile çok sayıda 
Batlama’lı katıldı. 

Batlama Vadisi’nin ilçe olma-
sı için günün ilk imzasını atan 
Yüksel, 2 ilçe belediyesi kapatılan 

yörenin her yönüyle mağdur oldu-
ğunu ifade ederek, “Evrak veya 
dosya işin bahanesi. İktidar isterse 
bu iş anında olur. Zaten Batlama 
yöresi arazi büyüklüğü olarak çoğu 
ilçemizden büyük. 22 Ağustos 
afeti sonrası zaten ihmal edildi. 
Afet ihalesi hala yapılmadı. Biz İYİ 
Parti olarak Batlama Vadisi’nin ilçe 
olması için gerekli imzaları zaten 
atıyoruz. Elimizden ne geliyorsa 
yapacağız” dedi. 

Komite sözcüsü Cenger, ise 
AK Parti Giresun milletvekili 
Cemal Öztürk, Onursal Başkan Ali 
Temür, Emrah Altıyaprak ve Adil 
Erol gibi saygın Meclis üyelerinin 
imza verdiğini belirterek, “AK 
Parti, MHP ve CHP ziyaretlerimiz 
oldukça verimli geçti. Ben burada 
sayın Öztürk, MHP il başkanımız 
sayın Ertuğrul Gazi Konal, CHP İl 
başkanımız Fikri Bilge, İYİ Parti İl 
başkanımız Abdülkadir Eroğlu’na 
verdikleri destek için teşekkür edi-
yoruz. Bugün de SP ilçe başkanı-
mız Saim öksüz burada. Yeniden 
Refah Partisi idarecilerimiz sayın 
Levent Tatar ve Sayın Arif Turan 
burada. Parti ayrımı yapmadan 
yolumuza devam ediyoruz. Ziyaret 
ettiğimiz tüm partilerden imza ve 
destek sözü aldık. Bugün sizler-
den destek istiyoruz. Verdiğiniz 
destek ve imzalar için şahsım ve 
komitem adına teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu. 

Daha sonra kürsüye davet 
edilen Başer ise yörenin kaderine 
terk edildiğini anlatarak, “Parti 
ziyaretlerimiz sürüyor. İnşaAllah 
Batlama ilçe olacaktır. Sayın Yük-
sel ve İYİ Parti’nin duruşu önemli. 
Kendilerine teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

Yeniden Refah Partisi’nin 
kurmaylarından Tatar ve Turan da 
Batlama Vadisi’nin ilçe olması için 

birliktelik çağrısı yaptılar. SP mer-
kez ilçe başkanı Saim Öksüz ise 
kendisinin de Batlamalı olduğunu 
ifade ederek, “Burada tüm partiler 
bir arada. Bu tablo beni oldukça 
mutlu etti. Giresun için her konuda 
birleşmek lazım. Bu komite açıkca 
güzel bir birliktelik oluşturdu. Bat-
lama ilçe olursa bu il her yönden 
büyür” dedi. 

Başkan İlyasoğlu ise Yük-
sel’in ulusal televizyonlardaki 
ve siyasetteki başarısı ile gurur 
duyduklarını ifade ederek, “Sa-
yın Yüksel’in vereceği destek 
oldukça önemlidir” dedi. 

Daha sonra ise imzalar atıldı ve 
toplu resim çektirildi. 

Ünzile Yüksel’den sonra Harun 
Cici, İsa Rahmi Günaydın, Cevat 
Göksu, Aynur Ayhan, Arife Usta, 
Safiye Tonyalıoğlu, Hatice Özkan, 
Remziye Çalışkan, Levent Tosun, 
Fatma Karaibrahim Canik, Müjdat 
Bayraktar, Mehmet Karatürk, Muh-
sin Yamak, Yusuf Velioğlu, Ahmet 
Memiş,Tahir Cantürk, Kamil Tokul, 
Yunis Meral, İsmail Güvendi, Hay-
rettin Yıldız, Halit Vurguncu, İnan 
Taşgöz, Necati Kara, Bahtiyar Kır, 
Levent Tatar, Arif Turan, Muham-
met Aydın, Helim Türkmen, Bah-
tiyar Sürücü, Yusuf Derbeder ve 
Ethem Bakar imza atarak Batlama 
Vadisi’nin ilçe olmasını istediler.

Batlama Vadisi’ni ilçe yapma komitesi; AK Parti, MHP ve CHP’den sonra İYİ Parti’yi de ziyaret 
ederek destek sözü aldı. Törende konuşan Yüksel, Batlama Vadisi için elinden geleni yapacağının 

sözünü verirken, Cenger, Başer, Tatar, Turan, Öksüz ve İlyasoğlu da önemli mesajlar verdiler...

YUKSEL’DEN BATLAMA iLCESi
iCiN iMZALI DESTEK...
Batlama Vadisi’ni ilçe yapma komitesi dün İYİ Parti’yi ziyaret etti...
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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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BÜLBÜL OLSAM 
Diken battı, gül dererken elime ,
Bakıp geçtim, kem gelmedi dilime ,
Güzel, çirkin, iyi, kötü olsa da ,
Ben kıyamam, hiç küsemem gülüme...

Bülbül olsam, seyrederdim gülümü ,
Yaklaşsam da, dokunamam elimi ,
Kuşlar bile, uzak uçsun isterim ,
Çaresi yok, o büküyor belimi...

İstesem de kıyamadım, bakmaya ,
Aşk öyle ki : ahdetmiştir yakmaya ,
Kıskansam da, yüreğime taş bastım ,
Gücüm yoktur, vazgeçip bırakmaya ...

Gönül bu ya , pay çıkarır kendine ,
Derman olsam, sevdalımın derdine ,
Naçar kaldım , bu gönül söz dinlemez ,
Yenik düştük biz bu aşkın fendine..

Deli gönül, dinlesene sözümü ,
Gel çevirme, bu aşıktan yüzünü ,
Kararsızım ,ne yapsam ki : bilemem ,
Kaybettirir bu aşk bana özümü...

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Ali ALGÜN

Giresun Belediyesi 2022 yı-
lının ilk meclis toplantısını 

yaptı. Belediye Başkan Vekili 
Hasan Yılmaz başkanlığında 
toplanan mecliste gündemdeki 
maddeler görüşülerek ilgili 
komisyonlara havale edildi.

Toplantıda ayrıca görev sü-
resi dolan denetim komisyonu-
nun yeni isimleri de belli oldu.

Yapılan seçim sonrasında 
denetim komisyonu şu isimler-
den oluştu:

Fahri Uzun, Bahattin Kurt, 
Erol Hamdi Önde, Erdinç Hıdı-
moğlu, Ahmet Vahdet Yenal. 

Ocak ayı ikinci toplantısının 
ise 12 Ocak 2022 Çarşamba 
günü yapılması kararlaştırıla-
rak oturum sonlandırıldı.

Güce’de Sarıkamış Hareka-
tı’nda şehit olan askerler 

için hatim ve dua programı 
gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünce Merkez 
Camisi’nde düzenlen program-
da, din görevlileri tarafından 
Sarıkamış şehitleri başta olmak 
üzere tüm şehitler için dualar 
edildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Ayın, 
programda yaptığı konuşmada, 

yüreği vatan aşkıyla çarpan 
Mehmetçiğin 1914 yılında Sa-
rıkamış Harekatı’nda gösterdiği 
üstün cesaret ve fedakarlığı 
milletin asla unutmayacağını 
söyledi.

Sarıkamış’ta hayallerini, 
umutlarını, istikbalini kalbine 
gömerek toprağa düşen şehitleri 
saygı ve rahmetle anan Aydın, 
şehitlere minnettar olduklarını 
belirtti. GİRESUN (AA)

Sarıkamış şehitleri dualarla anıldı

Belediye Denetim Komisyonu seçimi yapıldı

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi Giresun Milletveki-
li Necati Tığlı, iktidarın bir 
türlü gündemine almadığı 
Çamoluk-Alucra yolunu tekrar 
gündeme taşıyarak TBMM 
Genel Kurulunda dile getirdi. 
Yaptığı konuşmada kış ayların-
da Çamoluk’tan Giresun’a 6-7 
saatte ulaşılırken aynı sürede 
Çamoluk’tan Ankara’ya da 
ulaşılabildiğini” söyledi.

Milletvekili Necati Tığlı; 
Alucra ve Çamoluk ilçeleri 
birbirine komşu, Giresun’a en 
uzak iki ilçedir. Giresun’dan 
Çamoluk ilçemize yaklaşık 170 
kilometre olan yol 3-4 saatlik 
seyahati gerektirmektedir. 
Kışın Çamoluk ilçemizden 
Giresun’a 6-7 saatte ulaşabile-
cek vatandaşımız, aynı sürede 
Ankara’ya ulaşabilmektedir. 
1977 yılında kara yolları ağına 
alınan 27 kilometrelik bu yol 
yapılan iyileştirmeler dışında o 
zamanki hâliyle kalmıştır” dedi.

22.07.2001 tarihinde bu 2 
ilçemizi ziyareti sırasında yo-
lun hâlini gören Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan vatandaşlara 
“Bak, şu yolumuzu gördüm. 
Şimdi, Alucra’dan buraya 
gelirken kaderimiz mi bizim bu 
yollarda yürümek, bu yollarda 
araba kullanmak, sürmek? So-
ruyorum size: Ne bu? Bu ira-
desizliktir. Bu yönetim âcizdir, 
bunların hepsi yapılacak” diye 
seslendiğini hatırlatan CHP’li 
Tığlı, “yirmi yıldır 2 ilçemizde 
hiçbir seçimde AKP desteği 
yüzde 80’in altına inmemiş, 
bazen yüzde 90’ları bile aş-
mıştır. Bu ilçelerimizin çevre-
sinde yer alan iller ve ilçeler 
en modern ulaşım altyapısına 
kavuşturulmuşken Çamoluk ve 
Alucra’nın yaşadığı sizce ka-
der midir?” diye sordu.

Tığlı, Alucra - 
Çamoluk 
yolunun 

durumuna ilişkin daha önce 2 
soru önergesi verdiğini basın 
açıklaması yaptığını hatırlatır-
ken “20 yıllık AKP iktidarının 
en çok övündüğü alan ulaşım 
alanı değil miydi” diye sordu.

Giresun’a Gitmek İçin Önce 
Gümüşhane’ye Gidiyorsun

Alucra ve Çamoluk İlçeleri 
arasında yol, keskin virajlı, dik 
rampalı, uçurumlar olan dar bir 
yol, özellikle kışın sert geçtiği 
bir bölgede yol açık olsa bile 
bu yolda kamyon otobüs ve 
tır gibi ağır vasıta araçların 
seyahat etme şansı yok diye 
sözlerine devam eden Tığ-
lı, “günümüz teknolojisinin 
sunduğu imkânlar ile karşılaş-
tırılamayacak kadar ilkel bir 
şekilde ulaşım sağlanabiliyor. 
Maalesef iki komşu ilçe bu 
yolu kullanarak birbiriyle 
buluşamıyor. Sanırsın 
iki farklı ilin, iki farklı 
ilçeleri. AKP’liler devlet 
yöneticileri de bu yolu 
kullanamıyor” dedi.

Alucra – Çamoluk 
Yolunda Yapılan Tek 
İş Tabela ve Levha 
Konulması

CHP Gire-
sun Milletvekili 
Necati Tığlı, “Biz 
ilgili bakanlıklara 
Alucra - Çamoluk 
Karayolu için 2001 
yılından bu yana ne 
kadar ödenek aktar-
dınız? Aktarılan öde-
nek nasıl kullanıldı? 
Yol güzergâhında 
hangi çalışmaları 
yürütüyorsu-
nuz? Ortada 
kullanı-

labilir bir yol yok, bu haliyle 
kullanılamıyor? 1979 yılı 
standartları yetmiyor, araç-
lar gelişti, teknoloji büyüdü, 
daha hızlı seyahat ediliyor, 
koca araçlar, tırlar, otobüsler 
bu yolda seyahat edemiyor 
yolun genişletilmesi, virajların 
kullanılabilir hale getirilmesi 
gerekmez mi? Diye sorular 
yöneltiyoruz. Bize gelen cevap 
tabela yaptık, levha koyduk 
şeklinde trajikomedilerle dolu 
iki satır yazı oluyor” ifadelerini 
kullandı.

Kamuda İşi Olan Giresun 
yerine Ankara ya da Gümüş-
hane’ye Gidebilir

TBMM Baş-
kanlık 
Di-

vanı Üyesi Giresun Millet-
vekili Necati Tığlı, “İlçenin 
güneyinde Sivas, Kayseri, 
Erzincan ve Ankara’ya ulaşım 
sağlanan yollara bir bakın. 
Mesela Giresun Merkezde bir 
işin var ve gitmeye de mecbur 
değilsin, aynı işi başka il de de 
halledebiliyorsun dur biraz da 
hava alayım, değişiklik olsun 
dersen Ankara’ya gitmen daha 
mantıklı. Yok orası Giresun’a 
gitmek kadar uzak, çok yakıt 
masrafım olur dersen, daha 
yakın bir ilimiz olan Gümüşha-
ne’ye git orası da mantıklı. Bu 
yollarda Binali Yıldırım, İsmet 
Yılmaz faktörü var, modern, 
insana yaraşır. Bu ilçelerimiz-
de yaşayan vatandaşlarımı-

zın talihsizliği Giresun’un 
ilçeleri olması mı? 9 

Mayıs1990 tarihinde 
TBMM’de alınan 

kararla halkoylama-
sıyla Giresun’a mı 
Gümüşhane’ye 
mi bağlanmak 
istersin diye 
sorduğunuz 
Çamoluk’un Gi-
resun kararı mı 
tüm günahı. Bu-
nun cezasını mı 
ödetiyorsunuz? 
Öyle ya kendi 

yolunu, Arda Yolu-
nu kullanamadığı 
için Gümüşhane 
Şiran’a gidip oradan 
Giresun’a ulaşmaya 
çalışan vatandaşa 
yapılan eziyetin man-

tıklı başkaca bir izahını 
bulamıyorum. Burada 

haksızlık var AKP’ye % 90 
oy vermiş, bize oy vermemiş 

varsın hiç vermesin, bu adil 
değil, biz hakkını savuna-

cağız elbette” diyerek 
konuşmasına son 

verdi.

Necati Tığlı: Kader değil, 
iradesiz yönetimin aczi

Yağlıdere Belediyesi personeline 
teşekkür belgesi verildi

Yağlıdere Belediyesi 
personeline Antal-

ya’nın Manavgat ve Gün-
doğmuş ilçesinde meydana 
gelen orman yangınlarındaki 
çalışmalarından dolayı İçişleri 
Bakanlığınca teşekkür belgesi 
gönderildi.

Bakan Süleyman Soylu’nun 
imzasıyla Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı 
tarafından gönderilen 
teşekkür belgesini Yağ-
lıdere Belediye Başkanı 
Yaşar İbaş, belediye 
personeli Aygün Kuruca 
ve Aydoğan Genç’e 
belediye binasında tak-

dim etti. İbaş, burada yaptığı 
konuşmada, İçişleri Bakanı 
Soylu’ya teşekkür etti.

Ülke genelinde bir daha 
böyle afetlerin yaşanma-
masını temenni eden İbaş, 
belediye olarak afet durumla-
rında gerekli yardımı yapmaya 
her zaman hazır olduklarını 
belirtti.           GİRESUN (AA)
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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)

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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TKDK Giresun’da Ne 
Kadar Yatırım Yaptı?

2021 yılında TKDK Gire-
sun İl Koordinatörlüğü 

tarafından toplamda 126 
Milyon TL büyüklüğündeki 
yatırım tutarına, 37 Milyon 
TL hibe desteğinde bulunul-
du. Yatırımlar tamamlandı-
ğında 22 milyon TL tutarın-
da ödeme daha yapılacak.
Yapılan açıklama şöyle

“Desteklemeler kap-
samında hayvancılık 
işletmelerine 5 milyon TL, 
fındık entegre ve su ürün-
leri tesislerine 16 milyon 
TL, mantar işletmelerine 
700.000 TL, arıcılık işleme-
lerine 300.000 TL, ahşap 
işleme, tekstil atölyeleri, süt 
işleme, yöresel gıda ürünle-
ri işletmelerine 7 milyon TL, 
en fazla 25 odalı konakla-
ma tesisleri ve yeme içme 

tesislerine 6 Milyon TL, 
GES tesislerine 2 milyon TL 
olmak üzere toplamda 37 
milyon TL hibe, 36 işletme-
ye verilmiştir. 

Konu ile ilgili İl Koordina-
törü Emin Serdar Kurşun, 
“İlimizde her geçen yıl daha 
fazla yatırıma hibe desteği 
vermeye devam ediyoruz. 
Altı yıllık 2. IPARD prog-
ramında ilimizin sosyal 
gelişmişlik nüfus ve arazi 
kriterleri dikkate alarak 
IPARD programının uygu-
landığı iller arasına yükse-
lerek 30. sıraya gelmiştir. 
Şubat ayında çıkılması 
planlanan 11. Çağrı ilanı ile 
birlikte desteklemelerimiz 
2022 yılında da devam 
edecektir.” açıklamalarında 
bulundu.

‘Esnaflarımızla 
istişare halindeyiz’

Ekipler şehrin dört bir yanında
Giresun Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan şehir genelinde üstyapı 
çalışmaları sürüyor. Saha ta-
ramaları ve vatandaştan gelen 
talep üzerine harekete geçen 
ekipler mahalle ayrımı gözet-
meksizin programlandırma 
yaparak anında çalışmalara 
başlıyor.

Bu kapsamda ekipler tara-
fından, Hacısiyam Mahallesi 
Öz Sokak ile Menevşe Sokak, 
Çıtlakkale Mahallesi Çizmeci 
Sokak, Aksu Mahallesi Pazar 
Caddesi ve Çınarlar Mahallesi 

Süleyman Selçuk Sokak’ta 
parke ve kaldırım yenileme 
çalışması, Batlama şantiye 
alanında düzenleme çalışması 
yürütülüyor.

Ayrıca, Yalı Mahallesi, Çay-
kara Mahallesi ve Erikliman 
Mahallesi’nde yol silme ve dü-
zenleme çalışması, Gedikkaya 
Mahallesi Gedikkaya Cad-
desi’nde lenton yapımı, şehir 
genelinde ise soğuk asfalt 
çalışması gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, başlatılan çalışma-
nın kısa zamanda tamamlan-
masının hedeflendiğini bildirdi.

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür 

esnaf ve vatandaş ziyaret-
lerini sürdürüyor. Esnaflarla 
her zaman istişare halinde 
olduklarını ifade eden 
Başkan Emür ‘’İlçemizde 
yakın zamanda açılışı ger-
çekleştirilen Komagene Çiğ 
köftenin sahibi Tugay Yayla 
kardeşimize hayırlı olsun 
ziyareti gerçekleştirdik. 
Cadde üstünde bulunan es-

naflarımızla hasbıhal ettik. 
Rabbim tüm esnaflarımıza 
bol ve bereketli kazançlar 
nasip etsin. Esnafların fikir-
lerini önemsiyoruz. Birlikte 
belediyecilik esasına göre 
istek, talep ve önerile göre 
projeler üretiyoruz. Sosyal 
belediyecilik halkın içinde 
olmak demek. Kapımızda 
gönlümüzde vatandaşları-
mıza daima açık’’ şeklinde 
konuştu.

MEHMET YILMAZ: 
PROJELER NEREDE?
Giresun İl Genel Meclisi CHP Grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz iktidarı 

eleştirdi. Yılmaz verilen proje sözlerinin tutulmadığını öne sürdü

Yılmaz şöyle konuştu, 
“İktidarın 2021  Gire-
sun karnesinde, kırık 

not verdiğimiz önemli konular  
özetle şöyledir;

-Kayıp Projeler olarak 
adlandırdığımız Ulaşım 
stratejimizin en önemli ayağı 
olan “İran Kapımızın” bağlan-
tısı, ”Tirebolu-Torul Karayolu 
İyileştirme Projesi”86 Km.lik 
bir etap. Çizim ihalesi 2015’te 
yapılmış.6 yıldır ses yok.

-Başlangıcı Erzincan-Gümüş-
hana-Torul-Tirebolu Demiryolu 
Projesi. Ana hattı Trabzon’a 
kaptırıldı.2012 ÇED Raporunda 
olmasına rağmen Torul-Tirebolu 
etabı kayıp. Çıt yok.

-İktidarın eline yüzüne 
bulaştırdığı bir proje de 50 
yıllık “İkisu İçme Suyu Projesi”. 
”HES TESİSİ VEİÇME SUYU 
PROJESİ” gibi bir garabetle 
yapılmaya çalışıldı. İçme suyu 
HES’ e  kurban edildi ve proje 
iptal edildi. Şimdilerde  yeni 
adıyla “GİRESUN İÇME SUYU 
PROJESİ”  yeniden lansman a 
çıkarıldı.

“GÜNEY ÇEVRE YOLU”
2.Alternatif proje olarak ya-

pılmak isteniyor. Derinliği çok 
az olan bu projenin Giresun 
şehrine hiçbir hayrının olmaya-
cağını kaç kez bu mecliste dile 
getirdik. Bizim  önerdiğimiz 
5Km.derinliği olan 1.Alternatif 

Projedir. Ancak çıkış Armelit’ 
ten öteye atılmak kaydıyla. 
Gelecekte Trabzon ve Ordu 
Çevre yolları ile bu yolun ko-
layca birleşmesi de bugünden 
planlanmalıdır demiştik.

-Yine 10 yıldır Kültür-Sa-
nat Merkezi olmayan bir ilde 
yaşattı bu iktidar bizi. Şimdiler 

de ihalesi yapılmaya çalışılan 
Atatürk Lisesinin yanındaki 
yerin yeterli olmadığını ,ilave-
ler  yapılması gerektiğini daha 
öncede ifade etmiştik.

-AKP İktidarında 15 yıldır ta-
mamlanmayan bir diğer ulaşım 
stratejimizin ayağı olan “Akde-
niz Kapımız”  Giresun-Dereli- 
Ş. Karahisar-Sivas ve en ucu 
ta Mersin Limanı bağlantımız-
dır.6 yılda ancak bir tüpünü 
yapabildiğimiz Eğribel Tüneli 
bu bağlantının  önemli bir 
geçididir. Bir diğeri de Pınarlar 
Tünelidir.Ancak bununla ilgili 
hala bir gelişme yoktur. Söz 
konusu bu yolun niteliği biran 
önce Transit yola çevrilmeli-
dir. En yakın komşularımızın 
tünelleri, çevre yollar 2-3 yılda 
tamamlanırken,  bizim  projele-
rimiz 10larca yılda bitirilemiyor 
nedense.

-  15 yıldır hala tamam-
lanmayan Batlama Yolu, 
Bulancak-Aydındere Yolu, 
Güce Yolu, Sis Dağı Yolu gibi 
projelerden de İktidar kırık not 
almıştır.”

DEVA PARTiSi SAHADA
Deva Partisi Kadın Çalış-

maları Başkanlığı nez-
dinde Deva Kadınları sahada 
kadın esnafları ziyaret ederek 
dertlerini dinledi.

Kadın Çalışmaları 
Başkanı Av Özlem Demir 
Aydın yapmış olduğu 
açıklamada “Deva Partisi 
olarak çarşıda,pazarda 
her yerde halkın sıkıntıla-
rını dinliyoruz.Önceliğimiz 
halkı dinlemek,halkın so-
run ve ihtiyaçlarını doğru 
bir şekilde anlamak ve 
doğru çözüm ve politikalar 
geliştirmektir.

Geçmişten alışık olu-
nan yozlaşmış siyaseti 
arkada bırakıyoruz.Sade-
ce seçim zamanı değil her 
zaman vatandaşımızı din-
liyoruz.Kadın konusunda 

olduğu gibi her alanda eylem 
planlarımızı açıklıyoruz.Biz 
gerçek sorunların çözümlerini 
sunarak geleceğe dair umut-
ları yeşertiyoruz” dedi.



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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BÜLBÜL OLSAM 
Diken battı, gül dererken elime ,
Bakıp geçtim, kem gelmedi dilime ,
Güzel, çirkin, iyi, kötü olsa da ,
Ben kıyamam, hiç küsemem gülüme...

Bülbül olsam, seyrederdim gülümü ,
Yaklaşsam da, dokunamam elimi ,
Kuşlar bile, uzak uçsun isterim ,
Çaresi yok, o büküyor belimi...

İstesem de kıyamadım, bakmaya ,
Aşk öyle ki : ahdetmiştir yakmaya ,
Kıskansam da, yüreğime taş bastım ,
Gücüm yoktur, vazgeçip bırakmaya ...

Gönül bu ya , pay çıkarır kendine ,
Derman olsam, sevdalımın derdine ,
Naçar kaldım , bu gönül söz dinlemez ,
Yenik düştük biz bu aşkın fendine..

Deli gönül, dinlesene sözümü ,
Gel çevirme, bu aşıktan yüzünü ,
Kararsızım ,ne yapsam ki : bilemem ,
Kaybettirir bu aşk bana özümü...

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

(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)
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(Yazısı Sayfa 2'de)
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(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

Ali ALGÜN

Giresun Belediyesi 2022 yı-
lının ilk meclis toplantısını 

yaptı. Belediye Başkan Vekili 
Hasan Yılmaz başkanlığında 
toplanan mecliste gündemdeki 
maddeler görüşülerek ilgili 
komisyonlara havale edildi.

Toplantıda ayrıca görev sü-
resi dolan denetim komisyonu-
nun yeni isimleri de belli oldu.

Yapılan seçim sonrasında 
denetim komisyonu şu isimler-
den oluştu:

Fahri Uzun, Bahattin Kurt, 
Erol Hamdi Önde, Erdinç Hıdı-
moğlu, Ahmet Vahdet Yenal. 

Ocak ayı ikinci toplantısının 
ise 12 Ocak 2022 Çarşamba 
günü yapılması kararlaştırıla-
rak oturum sonlandırıldı.

Güce’de Sarıkamış Hareka-
tı’nda şehit olan askerler 

için hatim ve dua programı 
gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünce Merkez 
Camisi’nde düzenlen program-
da, din görevlileri tarafından 
Sarıkamış şehitleri başta olmak 
üzere tüm şehitler için dualar 
edildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Ayın, 
programda yaptığı konuşmada, 

yüreği vatan aşkıyla çarpan 
Mehmetçiğin 1914 yılında Sa-
rıkamış Harekatı’nda gösterdiği 
üstün cesaret ve fedakarlığı 
milletin asla unutmayacağını 
söyledi.

Sarıkamış’ta hayallerini, 
umutlarını, istikbalini kalbine 
gömerek toprağa düşen şehitleri 
saygı ve rahmetle anan Aydın, 
şehitlere minnettar olduklarını 
belirtti. GİRESUN (AA)

Sarıkamış şehitleri dualarla anıldı

Belediye Denetim Komisyonu seçimi yapıldı

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi Giresun Milletveki-
li Necati Tığlı, iktidarın bir 
türlü gündemine almadığı 
Çamoluk-Alucra yolunu tekrar 
gündeme taşıyarak TBMM 
Genel Kurulunda dile getirdi. 
Yaptığı konuşmada kış ayların-
da Çamoluk’tan Giresun’a 6-7 
saatte ulaşılırken aynı sürede 
Çamoluk’tan Ankara’ya da 
ulaşılabildiğini” söyledi.

Milletvekili Necati Tığlı; 
Alucra ve Çamoluk ilçeleri 
birbirine komşu, Giresun’a en 
uzak iki ilçedir. Giresun’dan 
Çamoluk ilçemize yaklaşık 170 
kilometre olan yol 3-4 saatlik 
seyahati gerektirmektedir. 
Kışın Çamoluk ilçemizden 
Giresun’a 6-7 saatte ulaşabile-
cek vatandaşımız, aynı sürede 
Ankara’ya ulaşabilmektedir. 
1977 yılında kara yolları ağına 
alınan 27 kilometrelik bu yol 
yapılan iyileştirmeler dışında o 
zamanki hâliyle kalmıştır” dedi.

22.07.2001 tarihinde bu 2 
ilçemizi ziyareti sırasında yo-
lun hâlini gören Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan vatandaşlara 
“Bak, şu yolumuzu gördüm. 
Şimdi, Alucra’dan buraya 
gelirken kaderimiz mi bizim bu 
yollarda yürümek, bu yollarda 
araba kullanmak, sürmek? So-
ruyorum size: Ne bu? Bu ira-
desizliktir. Bu yönetim âcizdir, 
bunların hepsi yapılacak” diye 
seslendiğini hatırlatan CHP’li 
Tığlı, “yirmi yıldır 2 ilçemizde 
hiçbir seçimde AKP desteği 
yüzde 80’in altına inmemiş, 
bazen yüzde 90’ları bile aş-
mıştır. Bu ilçelerimizin çevre-
sinde yer alan iller ve ilçeler 
en modern ulaşım altyapısına 
kavuşturulmuşken Çamoluk ve 
Alucra’nın yaşadığı sizce ka-
der midir?” diye sordu.

Tığlı, Alucra - 
Çamoluk 
yolunun 

durumuna ilişkin daha önce 2 
soru önergesi verdiğini basın 
açıklaması yaptığını hatırlatır-
ken “20 yıllık AKP iktidarının 
en çok övündüğü alan ulaşım 
alanı değil miydi” diye sordu.

Giresun’a Gitmek İçin Önce 
Gümüşhane’ye Gidiyorsun

Alucra ve Çamoluk İlçeleri 
arasında yol, keskin virajlı, dik 
rampalı, uçurumlar olan dar bir 
yol, özellikle kışın sert geçtiği 
bir bölgede yol açık olsa bile 
bu yolda kamyon otobüs ve 
tır gibi ağır vasıta araçların 
seyahat etme şansı yok diye 
sözlerine devam eden Tığ-
lı, “günümüz teknolojisinin 
sunduğu imkânlar ile karşılaş-
tırılamayacak kadar ilkel bir 
şekilde ulaşım sağlanabiliyor. 
Maalesef iki komşu ilçe bu 
yolu kullanarak birbiriyle 
buluşamıyor. Sanırsın 
iki farklı ilin, iki farklı 
ilçeleri. AKP’liler devlet 
yöneticileri de bu yolu 
kullanamıyor” dedi.

Alucra – Çamoluk 
Yolunda Yapılan Tek 
İş Tabela ve Levha 
Konulması

CHP Gire-
sun Milletvekili 
Necati Tığlı, “Biz 
ilgili bakanlıklara 
Alucra - Çamoluk 
Karayolu için 2001 
yılından bu yana ne 
kadar ödenek aktar-
dınız? Aktarılan öde-
nek nasıl kullanıldı? 
Yol güzergâhında 
hangi çalışmaları 
yürütüyorsu-
nuz? Ortada 
kullanı-

labilir bir yol yok, bu haliyle 
kullanılamıyor? 1979 yılı 
standartları yetmiyor, araç-
lar gelişti, teknoloji büyüdü, 
daha hızlı seyahat ediliyor, 
koca araçlar, tırlar, otobüsler 
bu yolda seyahat edemiyor 
yolun genişletilmesi, virajların 
kullanılabilir hale getirilmesi 
gerekmez mi? Diye sorular 
yöneltiyoruz. Bize gelen cevap 
tabela yaptık, levha koyduk 
şeklinde trajikomedilerle dolu 
iki satır yazı oluyor” ifadelerini 
kullandı.

Kamuda İşi Olan Giresun 
yerine Ankara ya da Gümüş-
hane’ye Gidebilir

TBMM Baş-
kanlık 
Di-

vanı Üyesi Giresun Millet-
vekili Necati Tığlı, “İlçenin 
güneyinde Sivas, Kayseri, 
Erzincan ve Ankara’ya ulaşım 
sağlanan yollara bir bakın. 
Mesela Giresun Merkezde bir 
işin var ve gitmeye de mecbur 
değilsin, aynı işi başka il de de 
halledebiliyorsun dur biraz da 
hava alayım, değişiklik olsun 
dersen Ankara’ya gitmen daha 
mantıklı. Yok orası Giresun’a 
gitmek kadar uzak, çok yakıt 
masrafım olur dersen, daha 
yakın bir ilimiz olan Gümüşha-
ne’ye git orası da mantıklı. Bu 
yollarda Binali Yıldırım, İsmet 
Yılmaz faktörü var, modern, 
insana yaraşır. Bu ilçelerimiz-
de yaşayan vatandaşlarımı-

zın talihsizliği Giresun’un 
ilçeleri olması mı? 9 

Mayıs1990 tarihinde 
TBMM’de alınan 

kararla halkoylama-
sıyla Giresun’a mı 
Gümüşhane’ye 
mi bağlanmak 
istersin diye 
sorduğunuz 
Çamoluk’un Gi-
resun kararı mı 
tüm günahı. Bu-
nun cezasını mı 
ödetiyorsunuz? 
Öyle ya kendi 

yolunu, Arda Yolu-
nu kullanamadığı 
için Gümüşhane 
Şiran’a gidip oradan 
Giresun’a ulaşmaya 
çalışan vatandaşa 
yapılan eziyetin man-

tıklı başkaca bir izahını 
bulamıyorum. Burada 

haksızlık var AKP’ye % 90 
oy vermiş, bize oy vermemiş 

varsın hiç vermesin, bu adil 
değil, biz hakkını savuna-

cağız elbette” diyerek 
konuşmasına son 

verdi.

Necati Tığlı: Kader değil, 
iradesiz yönetimin aczi

Yağlıdere Belediyesi personeline 
teşekkür belgesi verildi

Yağlıdere Belediyesi 
personeline Antal-

ya’nın Manavgat ve Gün-
doğmuş ilçesinde meydana 
gelen orman yangınlarındaki 
çalışmalarından dolayı İçişleri 
Bakanlığınca teşekkür belgesi 
gönderildi.

Bakan Süleyman Soylu’nun 
imzasıyla Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı 
tarafından gönderilen 
teşekkür belgesini Yağ-
lıdere Belediye Başkanı 
Yaşar İbaş, belediye 
personeli Aygün Kuruca 
ve Aydoğan Genç’e 
belediye binasında tak-

dim etti. İbaş, burada yaptığı 
konuşmada, İçişleri Bakanı 
Soylu’ya teşekkür etti.

Ülke genelinde bir daha 
böyle afetlerin yaşanma-
masını temenni eden İbaş, 
belediye olarak afet durumla-
rında gerekli yardımı yapmaya 
her zaman hazır olduklarını 
belirtti.           GİRESUN (AA)
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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)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
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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
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TKDK Giresun’da Ne 
Kadar Yatırım Yaptı?

2021 yılında TKDK Gire-
sun İl Koordinatörlüğü 

tarafından toplamda 126 
Milyon TL büyüklüğündeki 
yatırım tutarına, 37 Milyon 
TL hibe desteğinde bulunul-
du. Yatırımlar tamamlandı-
ğında 22 milyon TL tutarın-
da ödeme daha yapılacak.
Yapılan açıklama şöyle

“Desteklemeler kap-
samında hayvancılık 
işletmelerine 5 milyon TL, 
fındık entegre ve su ürün-
leri tesislerine 16 milyon 
TL, mantar işletmelerine 
700.000 TL, arıcılık işleme-
lerine 300.000 TL, ahşap 
işleme, tekstil atölyeleri, süt 
işleme, yöresel gıda ürünle-
ri işletmelerine 7 milyon TL, 
en fazla 25 odalı konakla-
ma tesisleri ve yeme içme 

tesislerine 6 Milyon TL, 
GES tesislerine 2 milyon TL 
olmak üzere toplamda 37 
milyon TL hibe, 36 işletme-
ye verilmiştir. 

Konu ile ilgili İl Koordina-
törü Emin Serdar Kurşun, 
“İlimizde her geçen yıl daha 
fazla yatırıma hibe desteği 
vermeye devam ediyoruz. 
Altı yıllık 2. IPARD prog-
ramında ilimizin sosyal 
gelişmişlik nüfus ve arazi 
kriterleri dikkate alarak 
IPARD programının uygu-
landığı iller arasına yükse-
lerek 30. sıraya gelmiştir. 
Şubat ayında çıkılması 
planlanan 11. Çağrı ilanı ile 
birlikte desteklemelerimiz 
2022 yılında da devam 
edecektir.” açıklamalarında 
bulundu.

‘Esnaflarımızla 
istişare halindeyiz’

Ekipler şehrin dört bir yanında
Giresun Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan şehir genelinde üstyapı 
çalışmaları sürüyor. Saha ta-
ramaları ve vatandaştan gelen 
talep üzerine harekete geçen 
ekipler mahalle ayrımı gözet-
meksizin programlandırma 
yaparak anında çalışmalara 
başlıyor.

Bu kapsamda ekipler tara-
fından, Hacısiyam Mahallesi 
Öz Sokak ile Menevşe Sokak, 
Çıtlakkale Mahallesi Çizmeci 
Sokak, Aksu Mahallesi Pazar 
Caddesi ve Çınarlar Mahallesi 

Süleyman Selçuk Sokak’ta 
parke ve kaldırım yenileme 
çalışması, Batlama şantiye 
alanında düzenleme çalışması 
yürütülüyor.

Ayrıca, Yalı Mahallesi, Çay-
kara Mahallesi ve Erikliman 
Mahallesi’nde yol silme ve dü-
zenleme çalışması, Gedikkaya 
Mahallesi Gedikkaya Cad-
desi’nde lenton yapımı, şehir 
genelinde ise soğuk asfalt 
çalışması gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, başlatılan çalışma-
nın kısa zamanda tamamlan-
masının hedeflendiğini bildirdi.

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür 

esnaf ve vatandaş ziyaret-
lerini sürdürüyor. Esnaflarla 
her zaman istişare halinde 
olduklarını ifade eden 
Başkan Emür ‘’İlçemizde 
yakın zamanda açılışı ger-
çekleştirilen Komagene Çiğ 
köftenin sahibi Tugay Yayla 
kardeşimize hayırlı olsun 
ziyareti gerçekleştirdik. 
Cadde üstünde bulunan es-

naflarımızla hasbıhal ettik. 
Rabbim tüm esnaflarımıza 
bol ve bereketli kazançlar 
nasip etsin. Esnafların fikir-
lerini önemsiyoruz. Birlikte 
belediyecilik esasına göre 
istek, talep ve önerile göre 
projeler üretiyoruz. Sosyal 
belediyecilik halkın içinde 
olmak demek. Kapımızda 
gönlümüzde vatandaşları-
mıza daima açık’’ şeklinde 
konuştu.

MEHMET YILMAZ: 
PROJELER NEREDE?
Giresun İl Genel Meclisi CHP Grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz iktidarı 

eleştirdi. Yılmaz verilen proje sözlerinin tutulmadığını öne sürdü

Yılmaz şöyle konuştu, 
“İktidarın 2021  Gire-
sun karnesinde, kırık 

not verdiğimiz önemli konular  
özetle şöyledir;

-Kayıp Projeler olarak 
adlandırdığımız Ulaşım 
stratejimizin en önemli ayağı 
olan “İran Kapımızın” bağlan-
tısı, ”Tirebolu-Torul Karayolu 
İyileştirme Projesi”86 Km.lik 
bir etap. Çizim ihalesi 2015’te 
yapılmış.6 yıldır ses yok.

-Başlangıcı Erzincan-Gümüş-
hana-Torul-Tirebolu Demiryolu 
Projesi. Ana hattı Trabzon’a 
kaptırıldı.2012 ÇED Raporunda 
olmasına rağmen Torul-Tirebolu 
etabı kayıp. Çıt yok.

-İktidarın eline yüzüne 
bulaştırdığı bir proje de 50 
yıllık “İkisu İçme Suyu Projesi”. 
”HES TESİSİ VEİÇME SUYU 
PROJESİ” gibi bir garabetle 
yapılmaya çalışıldı. İçme suyu 
HES’ e  kurban edildi ve proje 
iptal edildi. Şimdilerde  yeni 
adıyla “GİRESUN İÇME SUYU 
PROJESİ”  yeniden lansman a 
çıkarıldı.

“GÜNEY ÇEVRE YOLU”
2.Alternatif proje olarak ya-

pılmak isteniyor. Derinliği çok 
az olan bu projenin Giresun 
şehrine hiçbir hayrının olmaya-
cağını kaç kez bu mecliste dile 
getirdik. Bizim  önerdiğimiz 
5Km.derinliği olan 1.Alternatif 

Projedir. Ancak çıkış Armelit’ 
ten öteye atılmak kaydıyla. 
Gelecekte Trabzon ve Ordu 
Çevre yolları ile bu yolun ko-
layca birleşmesi de bugünden 
planlanmalıdır demiştik.

-Yine 10 yıldır Kültür-Sa-
nat Merkezi olmayan bir ilde 
yaşattı bu iktidar bizi. Şimdiler 

de ihalesi yapılmaya çalışılan 
Atatürk Lisesinin yanındaki 
yerin yeterli olmadığını ,ilave-
ler  yapılması gerektiğini daha 
öncede ifade etmiştik.

-AKP İktidarında 15 yıldır ta-
mamlanmayan bir diğer ulaşım 
stratejimizin ayağı olan “Akde-
niz Kapımız”  Giresun-Dereli- 
Ş. Karahisar-Sivas ve en ucu 
ta Mersin Limanı bağlantımız-
dır.6 yılda ancak bir tüpünü 
yapabildiğimiz Eğribel Tüneli 
bu bağlantının  önemli bir 
geçididir. Bir diğeri de Pınarlar 
Tünelidir.Ancak bununla ilgili 
hala bir gelişme yoktur. Söz 
konusu bu yolun niteliği biran 
önce Transit yola çevrilmeli-
dir. En yakın komşularımızın 
tünelleri, çevre yollar 2-3 yılda 
tamamlanırken,  bizim  projele-
rimiz 10larca yılda bitirilemiyor 
nedense.

-  15 yıldır hala tamam-
lanmayan Batlama Yolu, 
Bulancak-Aydındere Yolu, 
Güce Yolu, Sis Dağı Yolu gibi 
projelerden de İktidar kırık not 
almıştır.”

DEVA PARTiSi SAHADA
Deva Partisi Kadın Çalış-

maları Başkanlığı nez-
dinde Deva Kadınları sahada 
kadın esnafları ziyaret ederek 
dertlerini dinledi.

Kadın Çalışmaları 
Başkanı Av Özlem Demir 
Aydın yapmış olduğu 
açıklamada “Deva Partisi 
olarak çarşıda,pazarda 
her yerde halkın sıkıntıla-
rını dinliyoruz.Önceliğimiz 
halkı dinlemek,halkın so-
run ve ihtiyaçlarını doğru 
bir şekilde anlamak ve 
doğru çözüm ve politikalar 
geliştirmektir.

Geçmişten alışık olu-
nan yozlaşmış siyaseti 
arkada bırakıyoruz.Sade-
ce seçim zamanı değil her 
zaman vatandaşımızı din-
liyoruz.Kadın konusunda 

olduğu gibi her alanda eylem 
planlarımızı açıklıyoruz.Biz 
gerçek sorunların çözümlerini 
sunarak geleceğe dair umut-
ları yeşertiyoruz” dedi.



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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Teklifin ilk imza sahibi olan 
Milletvekili Öztürk, memur 
ve emekliye ek zam, birey-

sel emeklilikte devlet katkısının 
%25’ten %30’a çıkarılması ve 
TL finansal araçlara talebin 
artırılması gibi düzenlemeleri 
de içeren kanun teklifine ilişkin 
komisyonda bir sunum yaptı. 
Öztürk açıklamasında, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın detaylarını kamuoyu ile 
paylaştığı, ‘Türkiye Ekonomi Mo-
deli’nin temelinin yatırım, üretim, 
istihdam ve ihracatın artırılması-
na dayandığını anımsattı.

Türkiye’nin önüne çıkan tarihi 
fırsatı değerlendirip, küresel 
çapta üretim ve tedarik merkezi 
olma potansiyelini öne çıkara-
rak, lojistik altyapısından, üretim 
kapasitesinden, ihracat ve 
doğrudan yabancı yatırım çekme 
kabiliyetinden yararlanacağını 

vurgulayan Öztürk, “Amaçlanan 
temel hedeflere ulaşmak için ön-
celikli olarak makro ekonomik is-
tikrarı sağlayacak, yüksek katma 
değerli yatırımları teşvik ederek 
üretimin, ihracatın ve istihdamın 
arttırılması gerekiyor. Bu suretle 
cari açık sorununun kalıcı olarak 
çözülmesi, orta gelir tuzağından 
uzaklaşılması, küresel değer zin-
cirlerinde üst sıralara çıkılması 
hedefleniyor” diye konuştu.

Milletvekili Öztürk konuş-
masının devamında, “Kanun 

teklifimizle, Bireysel Emeklilikte 
devlet katkısı %25’ten %30’a 
çıkarılıyor ve belli harcamalar 
için kısmi kullanım hakkı geliyor. 
Kur Korumalı Mevduat yasal 
güvenceye kavuşuyor. Kamu ile 
sözleşmelere ek fiyat farkı ve/
veya sözleşmenin devredilmesi 
imkânı getiriliyor. Emekli aylığı 
alt limiti 1500 Liradan 2500 Li-
raya çıkarılıyor. Kamu görevlile-
rinin toplu sözleşmede %5 olan 
artış oranı %7,5 oluyor, böylece 
toplamda %30’u aşan artış 

sağlanıyor. İhracatçı kurumlar 
ile sanayi sicil belgeli üreticilere 
kurumlar vergisinde 1 puanlık 
indirim geliyor. Türk lirası bazlı 
yatırım fonlarından elde edilen 
kar payları kurumlar vergisi istis-
nası kapsamına alınıyor” dedi.

Öztürk, AK Parti hükümet-
leri döneminde çalışanların 
ve emeklilerin daima yanında 
olduklarını, refah düzeylerini 
artıran birçok düzenlemeyi 
hayata geçirdiklerini dile getire-
rek, teklifle, emeklilere verilecek 

gelir ve aylıkların 2.500 TL’nin 
altında olmamasının sağlandığı-
nı vurguladı.

Ayrıca, 5,8 milyon kamu 
görevlisinin tamamı ile memur 
emeklilerine yapılacak ek zam 
tutarı ile ilgili düzenlemenin 
de teklifte yer aldığına dikkati 
çeken Öztürk, merkez bankaları 
arasında kurulan ilişkilerin işin 
gerektirdiği diplomatik hassasi-
yet ve ekonomik güven temelin-
de yürütülmesini teminen, diğer 
merkez bankalarının banka nez-
dindeki para, alacak, mal, hak 
ve varlıklarının haczedilememesi 
yönünde düzenlemelerin de öne-
rildiğini söyledi. Kanun Teklifinin 
Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 
görüşmelerinin tamamlanması-
nın ardından, önümüzdeki hafta 
içerisinde TBMM Genel Kuru-
lunda görüşülüp, yasalaşması 
bekleniyor.

Sarı, “Son günlerin önemli 
gündem maddesi olan ve 
tartışmaların odağında 

bulunan öğretmenlik meslek 
kanunu için “Beklentilerimiz 
yüksek, umutlarımız güçlü idi. 
Bir meslek düşünün: bir milyo-
nu aşkın mensubu var her ilde 
ilçede köyde teşkilatı var ancak 
personeline ilişkin bir kanunu 
yok, onlarca kanundan derleme 
hükümlerle yönetiliyor. Bu hem 
sistemi yavaşlatıyor hem de mü-
temadiyen çözümsüzlük üretiyor. 
Tam bu noktada yetkili sendika 
olarak toplu sözleşme masasına 
ısrarla taşıdığımız ve nihayetin-
de Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatları ile hazırlığına başlanan 
Öğretmenlik Meslek Kanunu tüm 
camiamıza nefes aldıracak bir 
umut oldu. Fakat gelinen noktada 
önümüze konan 12 maddelik tas-
lağı görünce ‘Dağ fare doğurdu’ 

yorumu yapmaktan kendimizi 
alamadık. Bu haliyle Öğretmenlik 
Meslek Kanunu ki kanun demek 
bile zor, daha çok belirsizlik ve 
çözümsüzlük üretecek bir meka-
nizma olarak ortay çıkmaktadır. 
Son derece kısıtlı birkaç konuda 
yer verilen hükümler dışında bu 
12 maddelik kanun beklentileri 
karşılamaktan çok uzak kalmış-
tır.” ifadelerinde bulundu.

Eğitim Bir Sen Genel Merke-
zinin Genel Başkan Ali YALÇIN 
başkanlığında bir heyetle Anka-
ra’da bir dizi ziyaret gerçekleşti-
rerek kanun ile ilgili önerileri ve 
beklentileri yetkilerle paylaştığını 
ve ziyaretlerin devam ettiğini 
ifade eden Şube Başkanı SARI, 
Genel Yetkili Sendika Eğitim 
Bir Sen’in Öğretmenlik Meslek 
Kanunu’na ilişkin önerilerini içe-
ren raporu basın mensupları ile 
paylaştı. Bu öneri metnine göre 

şu önerilerde bulunuldu
• Teklif, muadil kanunların çok 

gerisinde kalmaktadır.
• Sözleşmeli öğretmenliğin 

kaldırılmaması sorunları devam 
ettirecektir.

• Öğretmen istihdamında mü-
lakat uygulaması kaldırılmalıdır.

• Eğitim kurumu yöneticiliği 
münhasıran ele alınmalıdır.

• İstihdamda güçlük çekilen 
yerlerde teşvik uygulanmalıdır.

• Ödül ve disiplin hükümlerinin 
kanun teklifinde yer almaması 
eksikliktir.

• Öğretmenleri şiddete karşı 
koruyacak hükümlere yer veril-
melidir.

• Ücretli öğretmenlik bir istih-
dam modeli olmamalıdır.

• Özel sektörde çalışan öğret-
menler de düzenleme kapsamına 
alınmalıdır.

EĞİTİM-BİR-SEN TARA-

FINDAN HAZIRLANAN ÖNERİ 
VE TALEP METNİNE GÖRE 
ÖĞRETMENLİK MESLEK 
KANUNU’NUN İHTİVA ETMESİ 
GEREKLİ KONULAR

• Öğretmen ve öğretmenlik 
kavramlarının tanımlanması ve 
eğitim kademeleri ekseninde 
farklılaştırılmış bir şekilde öğret-
menlik mesleğinin özellikleri ve 
öğretmenlik standartları

• Öğretmene ve öğretmenliğe 
yön verecek ilke ve esaslar

• Öğretmenlik standartları 
ekseninde öğretmenlik mesleğine 
kabul şartları belirlenmeli; eğitim 
kademeleri ve/veya örgün-yaygın 
eğitim çerçevesinde mesleğe 
kabulde aranacak yükseköğrenim 
programları, diploma ve sertifika 
türleri, mesleki yeterliği ve öğret-
menlik alanlarında ölçmeye odak-
lı sınav, sınavın içeriği ve niteliği, 
asil öğretmenliğe geçiş/hizmet 

öncesi adaylık süreci ve adaylık 
sürecinin içeriği başta olmak 
üzere mesleğe giriş süreci

• Öğretmenlerin eğitim sistemi 
içerisinde sahip olduğu hak ve 
yetkiler ile sorumlulukları

• Öğretmenlik mesleğinde 
ilerleme, kariyer basamakları

• Ödül ve disiplin uygulamaları
• Öğretmen istihdamı ve çalış-

ma şekilleri – iş güvencesi
• Resmî eğitim-öğretim ku-

rumları yönünden öğretmenlerin 
atama ve yer değişiklikleri

• Öğretmenlerin ders yükleri 
ve okul dışı etkinlikleri ekseninde 
günlük ve haftalık çalışma süreleri

• Öğretmenlik mesleğinden çı-
karılmayı gerektiren hâl ve şartlar

• Eğitim kurumu yöneticiliği 
(eğitim yöneticiliğinin eğitim 
kademeleri ve eğitim kurumu 
türleri ekseninde mesleki yeterlik 
ve standartları, eğitim yönetimi-

nin daha üst birimlerine kariyer 
basamakları ekseninde yükselme 
süreçleri ile özlük hakları)

• Eğitim-öğretim süreçlerinde 
mesleki yeterlik ve beceriyi öne 
çıkarmaya odaklı bir rehberlik ve 
denetim sistemi

• Öğretmenlere ve eğitim 
kurumu yöneticilerine ilişkin etik 
ilkeler

• Mesleki gelişim ekseninde 
kariyer basamaklarıyla ilişkilen-
dirilmiş olarak öğretmenlerin 
mesleklerinde ilerlemelerini ve 
yetkinliklerini artırmalarını sağla-
yacak hizmet içi eğitim süreçleri

• Mesleki özerklik-karar alma 
süreçlerinde öğretmenlerin katılı-
mını sağlamaya yönelik tedbirler

• Sendikal haklar
• Eğitim-öğretim hizmetinin 

sunumu sırasında öğretmenlere 
karşı işlenen suçlar ve bunlara 
karşı yaptırımlar

SARI: ÖĞRETMENİN İTİBARI YÜKSELMEDEN, EĞİTİMİN KALİTESİ YÜKSELMEZ 
BUNU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖNEMSEMEZSE HİÇ KİMSE ÖNEMSEMEZ.”DEDİ

SARI’DAN TARiHi TESPiTLER
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Giresun Şube Başkanı Muhammet SARI, taslağı hazırlanarak 

TBMM gündemine alınan Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu

OZTURK SUNUM YAPTI
AK Parti Giresun Mil-
letvekili, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu 

Üyesi Cemal Öztürk’ün 
teklif sahibi olduğu, 

Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda ve 

375 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi’nin 

görüşmelerine TBMM 
Plan ve Bütçe Komis-

yonu’nda başlandı.

Giresun Belediyesi araç 
filosuna dahil ettiği özel 

konteyner yıkama aracıyla, çöp 
konteynerlerini yerinde yıkıyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlü-
ğü ekipleri mahalle mahalle gezilip 
konteynerler basınçlı ilaçlı suyla 
yıkanarak, kötü koku ve mikroplar-
dan arındırılıyor. Böylece çevreyi 
rahatsız edici koku ve oluşabilecek 
hastalıklar önlenmiş oluyor. 

Mahallelerdeki konteynerler yıka-

ma ve dezenfekte aracı içerisinde 
özel solüsyonlar ile dezenfekte edi-
lirken, çalışmanın tamamlanmasının 
ardından konteynerler kısa süre 
içerisinde yeniden vatandaşların 
hizmetine sunuluyor.

Yıkama işleminde kullanılan 
özel solüsyonların ise doğaya zarar 
vermediği bildirildi. Temizlik İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri, konteyner 
dezenfekte çalışmalarının periyodik 
olarak devam edeceğini belirterek: 

“Ekiplerimiz şehrimizdeki bütün 
konteynerlerimizi tüm yıl boyunca 
düzenli periyotlarla yıkayıp dezen-
fekte ediyor. Aynı şekilde yıpranan 
eskiyen veya arızalanan konteyner-
lerin de tamirini yapıp, boyayarak 
kullanıma hazır hale getiriyoruz. 
Giresun Belediyesi olarak her 
zaman yenilikçi ve modern bir anla-
yışla hareket edip vatandaşlarımıza 
her alanda en güzel ve en sağlıklı 
hizmeti sunuyoruz.” dedi.

COP KONTEYNERLERi YIKANIYOR



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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Teklifin ilk imza sahibi olan 
Milletvekili Öztürk, memur 
ve emekliye ek zam, birey-

sel emeklilikte devlet katkısının 
%25’ten %30’a çıkarılması ve 
TL finansal araçlara talebin 
artırılması gibi düzenlemeleri 
de içeren kanun teklifine ilişkin 
komisyonda bir sunum yaptı. 
Öztürk açıklamasında, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın detaylarını kamuoyu ile 
paylaştığı, ‘Türkiye Ekonomi Mo-
deli’nin temelinin yatırım, üretim, 
istihdam ve ihracatın artırılması-
na dayandığını anımsattı.

Türkiye’nin önüne çıkan tarihi 
fırsatı değerlendirip, küresel 
çapta üretim ve tedarik merkezi 
olma potansiyelini öne çıkara-
rak, lojistik altyapısından, üretim 
kapasitesinden, ihracat ve 
doğrudan yabancı yatırım çekme 
kabiliyetinden yararlanacağını 

vurgulayan Öztürk, “Amaçlanan 
temel hedeflere ulaşmak için ön-
celikli olarak makro ekonomik is-
tikrarı sağlayacak, yüksek katma 
değerli yatırımları teşvik ederek 
üretimin, ihracatın ve istihdamın 
arttırılması gerekiyor. Bu suretle 
cari açık sorununun kalıcı olarak 
çözülmesi, orta gelir tuzağından 
uzaklaşılması, küresel değer zin-
cirlerinde üst sıralara çıkılması 
hedefleniyor” diye konuştu.

Milletvekili Öztürk konuş-
masının devamında, “Kanun 

teklifimizle, Bireysel Emeklilikte 
devlet katkısı %25’ten %30’a 
çıkarılıyor ve belli harcamalar 
için kısmi kullanım hakkı geliyor. 
Kur Korumalı Mevduat yasal 
güvenceye kavuşuyor. Kamu ile 
sözleşmelere ek fiyat farkı ve/
veya sözleşmenin devredilmesi 
imkânı getiriliyor. Emekli aylığı 
alt limiti 1500 Liradan 2500 Li-
raya çıkarılıyor. Kamu görevlile-
rinin toplu sözleşmede %5 olan 
artış oranı %7,5 oluyor, böylece 
toplamda %30’u aşan artış 

sağlanıyor. İhracatçı kurumlar 
ile sanayi sicil belgeli üreticilere 
kurumlar vergisinde 1 puanlık 
indirim geliyor. Türk lirası bazlı 
yatırım fonlarından elde edilen 
kar payları kurumlar vergisi istis-
nası kapsamına alınıyor” dedi.

Öztürk, AK Parti hükümet-
leri döneminde çalışanların 
ve emeklilerin daima yanında 
olduklarını, refah düzeylerini 
artıran birçok düzenlemeyi 
hayata geçirdiklerini dile getire-
rek, teklifle, emeklilere verilecek 

gelir ve aylıkların 2.500 TL’nin 
altında olmamasının sağlandığı-
nı vurguladı.

Ayrıca, 5,8 milyon kamu 
görevlisinin tamamı ile memur 
emeklilerine yapılacak ek zam 
tutarı ile ilgili düzenlemenin 
de teklifte yer aldığına dikkati 
çeken Öztürk, merkez bankaları 
arasında kurulan ilişkilerin işin 
gerektirdiği diplomatik hassasi-
yet ve ekonomik güven temelin-
de yürütülmesini teminen, diğer 
merkez bankalarının banka nez-
dindeki para, alacak, mal, hak 
ve varlıklarının haczedilememesi 
yönünde düzenlemelerin de öne-
rildiğini söyledi. Kanun Teklifinin 
Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 
görüşmelerinin tamamlanması-
nın ardından, önümüzdeki hafta 
içerisinde TBMM Genel Kuru-
lunda görüşülüp, yasalaşması 
bekleniyor.

Sarı, “Son günlerin önemli 
gündem maddesi olan ve 
tartışmaların odağında 

bulunan öğretmenlik meslek 
kanunu için “Beklentilerimiz 
yüksek, umutlarımız güçlü idi. 
Bir meslek düşünün: bir milyo-
nu aşkın mensubu var her ilde 
ilçede köyde teşkilatı var ancak 
personeline ilişkin bir kanunu 
yok, onlarca kanundan derleme 
hükümlerle yönetiliyor. Bu hem 
sistemi yavaşlatıyor hem de mü-
temadiyen çözümsüzlük üretiyor. 
Tam bu noktada yetkili sendika 
olarak toplu sözleşme masasına 
ısrarla taşıdığımız ve nihayetin-
de Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatları ile hazırlığına başlanan 
Öğretmenlik Meslek Kanunu tüm 
camiamıza nefes aldıracak bir 
umut oldu. Fakat gelinen noktada 
önümüze konan 12 maddelik tas-
lağı görünce ‘Dağ fare doğurdu’ 

yorumu yapmaktan kendimizi 
alamadık. Bu haliyle Öğretmenlik 
Meslek Kanunu ki kanun demek 
bile zor, daha çok belirsizlik ve 
çözümsüzlük üretecek bir meka-
nizma olarak ortay çıkmaktadır. 
Son derece kısıtlı birkaç konuda 
yer verilen hükümler dışında bu 
12 maddelik kanun beklentileri 
karşılamaktan çok uzak kalmış-
tır.” ifadelerinde bulundu.

Eğitim Bir Sen Genel Merke-
zinin Genel Başkan Ali YALÇIN 
başkanlığında bir heyetle Anka-
ra’da bir dizi ziyaret gerçekleşti-
rerek kanun ile ilgili önerileri ve 
beklentileri yetkilerle paylaştığını 
ve ziyaretlerin devam ettiğini 
ifade eden Şube Başkanı SARI, 
Genel Yetkili Sendika Eğitim 
Bir Sen’in Öğretmenlik Meslek 
Kanunu’na ilişkin önerilerini içe-
ren raporu basın mensupları ile 
paylaştı. Bu öneri metnine göre 

şu önerilerde bulunuldu
• Teklif, muadil kanunların çok 

gerisinde kalmaktadır.
• Sözleşmeli öğretmenliğin 

kaldırılmaması sorunları devam 
ettirecektir.

• Öğretmen istihdamında mü-
lakat uygulaması kaldırılmalıdır.

• Eğitim kurumu yöneticiliği 
münhasıran ele alınmalıdır.

• İstihdamda güçlük çekilen 
yerlerde teşvik uygulanmalıdır.

• Ödül ve disiplin hükümlerinin 
kanun teklifinde yer almaması 
eksikliktir.

• Öğretmenleri şiddete karşı 
koruyacak hükümlere yer veril-
melidir.

• Ücretli öğretmenlik bir istih-
dam modeli olmamalıdır.

• Özel sektörde çalışan öğret-
menler de düzenleme kapsamına 
alınmalıdır.

EĞİTİM-BİR-SEN TARA-

FINDAN HAZIRLANAN ÖNERİ 
VE TALEP METNİNE GÖRE 
ÖĞRETMENLİK MESLEK 
KANUNU’NUN İHTİVA ETMESİ 
GEREKLİ KONULAR

• Öğretmen ve öğretmenlik 
kavramlarının tanımlanması ve 
eğitim kademeleri ekseninde 
farklılaştırılmış bir şekilde öğret-
menlik mesleğinin özellikleri ve 
öğretmenlik standartları

• Öğretmene ve öğretmenliğe 
yön verecek ilke ve esaslar

• Öğretmenlik standartları 
ekseninde öğretmenlik mesleğine 
kabul şartları belirlenmeli; eğitim 
kademeleri ve/veya örgün-yaygın 
eğitim çerçevesinde mesleğe 
kabulde aranacak yükseköğrenim 
programları, diploma ve sertifika 
türleri, mesleki yeterliği ve öğret-
menlik alanlarında ölçmeye odak-
lı sınav, sınavın içeriği ve niteliği, 
asil öğretmenliğe geçiş/hizmet 

öncesi adaylık süreci ve adaylık 
sürecinin içeriği başta olmak 
üzere mesleğe giriş süreci

• Öğretmenlerin eğitim sistemi 
içerisinde sahip olduğu hak ve 
yetkiler ile sorumlulukları

• Öğretmenlik mesleğinde 
ilerleme, kariyer basamakları

• Ödül ve disiplin uygulamaları
• Öğretmen istihdamı ve çalış-

ma şekilleri – iş güvencesi
• Resmî eğitim-öğretim ku-

rumları yönünden öğretmenlerin 
atama ve yer değişiklikleri

• Öğretmenlerin ders yükleri 
ve okul dışı etkinlikleri ekseninde 
günlük ve haftalık çalışma süreleri

• Öğretmenlik mesleğinden çı-
karılmayı gerektiren hâl ve şartlar

• Eğitim kurumu yöneticiliği 
(eğitim yöneticiliğinin eğitim 
kademeleri ve eğitim kurumu 
türleri ekseninde mesleki yeterlik 
ve standartları, eğitim yönetimi-

nin daha üst birimlerine kariyer 
basamakları ekseninde yükselme 
süreçleri ile özlük hakları)

• Eğitim-öğretim süreçlerinde 
mesleki yeterlik ve beceriyi öne 
çıkarmaya odaklı bir rehberlik ve 
denetim sistemi

• Öğretmenlere ve eğitim 
kurumu yöneticilerine ilişkin etik 
ilkeler

• Mesleki gelişim ekseninde 
kariyer basamaklarıyla ilişkilen-
dirilmiş olarak öğretmenlerin 
mesleklerinde ilerlemelerini ve 
yetkinliklerini artırmalarını sağla-
yacak hizmet içi eğitim süreçleri

• Mesleki özerklik-karar alma 
süreçlerinde öğretmenlerin katılı-
mını sağlamaya yönelik tedbirler

• Sendikal haklar
• Eğitim-öğretim hizmetinin 

sunumu sırasında öğretmenlere 
karşı işlenen suçlar ve bunlara 
karşı yaptırımlar

SARI: ÖĞRETMENİN İTİBARI YÜKSELMEDEN, EĞİTİMİN KALİTESİ YÜKSELMEZ 
BUNU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖNEMSEMEZSE HİÇ KİMSE ÖNEMSEMEZ.”DEDİ

SARI’DAN TARiHi TESPiTLER
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Giresun Şube Başkanı Muhammet SARI, taslağı hazırlanarak 

TBMM gündemine alınan Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu

OZTURK SUNUM YAPTI
AK Parti Giresun Mil-
letvekili, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu 

Üyesi Cemal Öztürk’ün 
teklif sahibi olduğu, 

Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda ve 

375 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi’nin 

görüşmelerine TBMM 
Plan ve Bütçe Komis-

yonu’nda başlandı.

Giresun Belediyesi araç 
filosuna dahil ettiği özel 

konteyner yıkama aracıyla, çöp 
konteynerlerini yerinde yıkıyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlü-
ğü ekipleri mahalle mahalle gezilip 
konteynerler basınçlı ilaçlı suyla 
yıkanarak, kötü koku ve mikroplar-
dan arındırılıyor. Böylece çevreyi 
rahatsız edici koku ve oluşabilecek 
hastalıklar önlenmiş oluyor. 

Mahallelerdeki konteynerler yıka-

ma ve dezenfekte aracı içerisinde 
özel solüsyonlar ile dezenfekte edi-
lirken, çalışmanın tamamlanmasının 
ardından konteynerler kısa süre 
içerisinde yeniden vatandaşların 
hizmetine sunuluyor.

Yıkama işleminde kullanılan 
özel solüsyonların ise doğaya zarar 
vermediği bildirildi. Temizlik İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri, konteyner 
dezenfekte çalışmalarının periyodik 
olarak devam edeceğini belirterek: 

“Ekiplerimiz şehrimizdeki bütün 
konteynerlerimizi tüm yıl boyunca 
düzenli periyotlarla yıkayıp dezen-
fekte ediyor. Aynı şekilde yıpranan 
eskiyen veya arızalanan konteyner-
lerin de tamirini yapıp, boyayarak 
kullanıma hazır hale getiriyoruz. 
Giresun Belediyesi olarak her 
zaman yenilikçi ve modern bir anla-
yışla hareket edip vatandaşlarımıza 
her alanda en güzel ve en sağlıklı 
hizmeti sunuyoruz.” dedi.

COP KONTEYNERLERi YIKANIYOR

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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OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

Ligin 13. haftasındaki 
Fenerbahçe derbisinin 
ardından toplamda 6 

maç ceza alan Terim, Öznur 
Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, 
Demir Grup Sivasspor, Medipol 
Başakşehir, Adana Demirspor ve 
Fraport TAV Antalyaspor müca-
delelerinde görev yapamadı.Zira-
at Türkiye Kupası’nda elendikleri 
Altaş Denizlispor karşılaşma-
sında sahalara dönen tecrübeli 
teknik adam, GZT Giresunspor 
maçıyla da Süper Lig’de saha 
kenarında bulunabilecek.

FATiH TERiM, SUPER 
LiG’E DONUYOR Galatasaray 

Teknik 
Direktörü Fatih 

Terim, 
cezasının 

bitmesinin 
ardından ilk kez 

bir Süper Lig 
maçında 
takımının 

başında yer 
alacak.

Erteleme maçında Antalya Anadolu 
Spor Kulübünü 29-27’lk skorla mağ-

lup eden Görele Belediyespor ligin  ilk 
yarısını hedeflediği beşinci sırada bitirdi.

Görele Belediyesi Spor Kulübünün baş 
antrenörü Mehmet Ali Binen, ”Maçta has-
ta oyuncuların fazla olması bizi biraz zora 
soktu. Maç sürekli bizim kontrolümüzde 
oynandı. 2 takım kalecisinde çok başarılı 
bir performans sergileyince maç sürekli 
dengede geçti. 2. devre 5 sayı farkı yaka-
ladıktan sonra 3 tane birebir ve tane 2 7m 
atışından faydalanamayınca fark kapandı. 
Maç istediğimiz gibi bitti. Kazandığımız 
için mutluyuz. 1.devreyi planladığımız gibi 
5.sırada tamamladık” dedi.

Parkenin 
Sultanları 
planladığı 
gibi bitirdi

GZT Giresunspor, 
Fenerbahçe`nin 21 

yaşındak genç yıldız adayı 
Muhammed Gümüşkaya`nın 
peşinde. Yeşil-beyazlılar sezon 
başında da çok istediği  genç 
oyuncuyu sezon sonuna kadar 
kiralamak istiyor.

Çotanaklar’da sarı-laci-

vertlilerin genç yıldız adayı 
Muhammed Gümüşkaya için 
çalışmalara başladı. Çota-
naklar 21 yaşındaki oyuncuyu 
sezon sonuna kadar kiralık 
olarak kadrosuna katmak isti-
yor. Fenerbahçe yönetimi, GZT 
Giresunspor’un bu teklifine 
oyuncunun daha fazla forma 

şansı bulması adına sıcak 
bakıyor. Yine de son kararı 
vermesi için, anlaşılacak teknik 
direktör bekleniyor.

Bu sezon 17 maçta, 1 gol 
atan Muhammed Gümüşka-
ya, Vitor Pereira döneminde 
zaman zaman forma şansı 
buluyordu.

Muhammed’e izin 
çıkacak mı?

Spor Toto Süper 
Liginin 2’nci yarısının 

açılış maçı olan Trabzons-
por - Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor mücadelesini 
Fırat Aydınus yönetti.

Ligin 20’nci haftasında 
diğer müsabakalarda görev 
alacak hakemler şöyle:

 8 OCAK CUMARTESİ
 13: 30 Gaziantep FK - 

Vavacars Fatih Karagümrük 
(Zorbay Küçük)

16: 00 Aytemiz Alanyas-
por - Medipol Başakşehir FK 
(Mustafa Kürşad Filiz)

16: 00 Kasımpaşa - Ata-
kaş Hatayspor (Sarper Barış 
Saka)

19: 00 Galatasaray - GZT 

Giresunspor (Arda Kardeş-
ler)

9 OCAK PAZAR
13: 30 İttifak Holding 

Konyaspor - Demir Grup 
Sivasspor (Cüneyt Çakır)

16: 00 Göztepe  - Fraport 
Tav Antalyaspor (Hüseyin 
Göçek) 

16: 00 Yukatel 
Kayserispor - Altay 
(Yaşar Kemal Uğurlu)

19: 00 Çaykur 
Rizespor - Beşiktaş 
(Alper Ulusoy)

10 OCAK PAZAR-
TESİ 

20: 00 Fenerbahçe 
- Adana Demirspor 
(Halil Umut Meler)

İkinci yarının ilk 
haftasında düdük 
onlarda olacak!..
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(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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Giresunspor 6 maçta 3 galibiyet 1 
mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti 
ve 11 puanda kaldı. Çotanaklar, bu 
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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.
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Akhisarspor deplasmanda 
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golüyle 3 puanı hanesine yazdırırken 
Eskişehir'in beraberlik çabaları 
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sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini 
aldı; Akhisar ise art arda 2. 
galibiyetini elde edip 12 puana 
yükseldi. Akhisar bu hafta Bolu ile 
karşılaşacak.
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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. 
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Sanayispor'un başarısı adına ter 
döken isimlerin başında gelen Kulüp 
Başkanı Fuat Köse, pandeminin 
amatör kulüpleri olumsuz yönde 
etkilediğini ve Federasyon 
tarafından yapılan açıklamaların 
kendilerini tatmin etmediğini 
söyledi.

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER
Giresunspor, ligin ilk dev-

resinde kendi saha ve 
seyircisi önünde  mağ-

lup olduğu Galatasaray’dan 
rövanşı almak ve Giresun’a 
mutlu dönmek istiyor.

GZT Giresunspor Yönetim 
Kurulu Üyesi Tahsin Çoban, 
Süper Lig’in ikinci yarısına 

iyi bir başlangıç yapmak 
istediklerini söyledi. Çoban, 
yaptığı açıklamada, “İkinci 
yarıya deplasmanda Gala-
tasaray maçıyla başlayaca-
ğız. Bu zorlu karşılaşmaya 
Antalya’da yaptığımız devre 
arası kampıyla iyi hazırlandık. 
Oyuncularımızın moralleri 

ve motivasyonları yüksek. 
Rakibimizin gücüne saygı 
duyuyoruz ancak kimseden 
çekinmiyoruz. İstanbul dep-
lasmanına iyi bir sonuç almak 
ve taraftarlarımızı sevindirmek 
için gideceğiz” dedi.

Antalya kampını Cuma 
günü tamamlayıp aynı gün 

öğleden sonra İstanbul’a 
geçtiklerini aktaran Çoban, sa-
katlığı süren Erol Can Akdağ 
ile ülkelerinin milli takımlarıyla 
Afrika Kupası’nda bulunan 
Souleymane Doukara ve Ha-
midou Traore’nin  Galatasaray 
maçında forma giyemeyeceği-
ni sözlerine ekledi

KARDEŞLER YÖNETECEK
TFF, Spor Toto Süper Lig`de 

20. hafta karşılaşmalarında görev 
alacak hakemleri açıkladı. Buna 
göre 8 Ocak Cumartesi günü Ali 
Sami Yen Spor Kompleksinde 
oynanacak ve saat 19.00’da 
başlayacak olan Galatasaray- 
Giresunspor müsabakasını Arda 
Kardeşler yönetecek.

Kardeşler’in yardımcılıkları-
nı se Cevdet Kömürcüoğlu ve 
Mehmet Emin Tuğral yapacaklar. 
Karşılaşmanın dördüncü hakemi 
ise Kadir Sağlam.

14. RANDEVU
Galatasaray ile Giresunspor, 

Süper Lig tarihinde bugüne kadar 
13 kez karşı karşıya geldi. Söz 
konusu müsabakalarda sarı-kır-
mızılılar 6 kez sahadan galip ay-
rılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar 
rakibini mağlup etti. 5 mücadele 
ise berabere sona erdi. Galatasa-
ray’ın 20 golüne, Giresunspor 11 
golle karşılık verdi.

İki takım son olarak ligin ilk 
yarısında karşı karşıya geldi ve 
sarı-kırmızılılar mücadeleden 
2-0’lık skorla galip ayrıldı.

MAÇLARIN 
PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig’de 2. yarı 

heyecanı Trabzonspor ile Öznur 
Kablo Yeni Malatyaspor arasında 
oynanan mücadeleyle başladı. 
Ligin ilk yarısını 46 puanla en 
yakın rakibi İttifak Holding Kon-
yaspor’un 7 puan önünde lider 
tamamlayan bordo-mavililer, ikin-
ci yarının açılış mücadelesinde 
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 
konuk etti.

Ligde diğer maçların programı 
şöyle:

 8 Ocak Cumartesi:13.30 
Gaziantep FK-VavaCars Fatih 
Karagümrük (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Me-
dipol Başakşehir (Bahçeşehir 
Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Ha-
tayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-GZT Gire-
sunspor (Nef)

9 Ocak Pazar:13.30 İttifak 
Holding Konyaspor-Demir Grup 
Sivasspor (MEDAŞ Konya Bü-
yükşehir)

16.00 Göztepe-Fraport TAV 
Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor- Al-
tay (Büyükşehir Belediyesi Kadir 
Has)

19.00 Çaykur Rizespor- Beşik-
taş (Çaykur Didi)

10 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe- Adana 

Demirspor (Ülker)

iYi BASLAMAK LAZIM
Spor Toto Süper Lig’de 20. ve ikinci yarının ilk haftasında GZT Giresunspor, zorlu deplasmanda Galatasaray’la 
karşılaşacak. Nef Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler

Galatasaray’da 11 
futbolcu, farklı 

nedenlerle  karşılaşmada 
forma giyemeyecek. Yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) 
testleri pozitif çıkan ve te-
davi ile izolasyon süreçleri 
devam eden Patrick van 
Aanholt, Alpaslan Öztürk, 
Fatih Öztürk ve Taylan An-
talyalı, GZT Giresunspor’a 
karşı sahaya çıkamaya-
cak. Sakatlıkları bulunan 
Fernando Muslera, Mbaye 
Diagne ve Christian Luyin-
dama ile sarı kart cezalıları 
Marcao ve Kerem Aktür-
koğlu formasını terleteme-
yecek. Afrika Uluslar Kupası için 
Cezayir Milli Takımı kadrosunda 
bulunan Sofiane Feghouli ile 
Mısır Milli Takımı kampına katılan 
Mustafa Muhammed de süre 
alamayacak.Sarı-kırmızılı takım-

da sakatlıkları nedeniyle tedavi 
sürecinde olan kaptan Arda Turan 
ile Sacha Boey’in durumları ise 
belirsizliğini koruyor.

Galatasaray’da ayrıca yardım-
cı antrenör Selçuk İnan ile maç 
analiz sorumlusu Cihan Ünal da 

koronavirüs testleri pozitif 
çıktığı için görev yapama-
yacak.

Üç futbolcu kart sınırında
“Cimbom”da 3 futbolcu 

sarı kart ceza sınırında 
bulunuyor.DeAndre Yedlin, 
Victor Nelsson ve Berkan 
Kutlu, mücadelede kart 
görmesi durumunda 21. 
haftadaki Atakaş Hatayspor 
maçı öncesi cezalı duruma 
düşecek.

Son 8 lig maçında 1 kez 
kazandı

Galatasaray, Spor Toto 
Süper Lig’de yaptığı son 8 
maçta sadece 1 galibiyet 

alabildi.Sarı-kırmızılılar, ligin 12. 
haftasıyla başlayan süreçte 1 gali-
biyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ya-
şadı. Söz konusu karşılaşmalarda 
7 gol atan “Cimbom” kalesindeki 9 
gole engel olamadı.

11 FUTBOLCU EKSiK!
Süper Lig’de istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 7 galibiyet, 
altışar beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Yaptığı 19 karşılaşmada 27 puan toplayarak 

10. sırada yer alan Galatasaray, lider Trabzonspor’un 19 puan gerisinde bulunuyor. İki takım 
arasında ligin ilk yarısında Giresun’da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.


