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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI
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GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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DEPREME NASIL 
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ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ
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VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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YATAĞI MARDİN! VE 
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“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”
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DEVAM EDERKEN
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AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..
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VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
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(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

ASIRLARCA BİRLİKTE 
YAŞADILAR 

SONRA BİRDENBİRE 
AYRILDILAR

(Yazısı Sayfa 4’te)

AK Parti Giresun 
Milletvekili Ce-
mal Öztürk’ten 

müjde geldi. Öztürk, 
“Giresun 2. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 
yaklaşık 10 dönümlük 
arazi üzerinde kurulması 
Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesiyle ilan edilen, 
Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nin yerleşkesi ve 

hizmet binasının yapımı 
için 10 milyon lira hibe 
verilmesi Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca 
uygun görülmüştür.

Katma değeri yüksek 
teknolojik ürünleri geliş-
tirerek ilimizin ve üniver-
sitemizin marka değerini 
arttıracağına inandığımız 
Teknopark Giresun’umu-
za hayırlı olsun” dedi.

OZTURK’TEN OSB iCiN
ODENEK MUJDESi... AYDIN’DAN YEREL

BASINA TAM DESTEK
Giresun’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip günlük gazetelerin sahipleri 

ve yetkilileri, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın’ı ziyaret etti

Aydın, AK Parti İl 
Başkanlığında bir 
araya geldiği gazete 

yetkilileriyle gündemdeki ko-
nular hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulundu. Giresun 
basınıyla yıllardır uyum içe-
risinde çalışmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade eden 
Aydın, yerel basın ile bundan 

sonrada uyum içerisinde Gire-
sun’a hizmet etmeye devam 
edeceklerinin altını çizerek, 
gazete yetkililerine çalışmala-
rında başarılar diledi. 

Gazete yetkilileri de Aydın’a 
yerel basına gösterdiği yakın 
ilgi, alaka ve verdiği destek-
ler nedeniyle teşekkür etti. 
Ziyarete; Öncü ve Ekspres 

Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Murat Yakarışık, Yeni Giresun 
Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fatih 
Öztürk, İleri Gazetesi Sorum-
lu Yazı İşleri Müdürü Mesut 
Erdoğan, Yeşilgiresun Gaze-
tesi Genel Yayın Yönetmeni 
Egemen Öğütçü ve Gündem 
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Mustafa Cici katıldı.

‘Giresun’da Engelli Kardeşlerimiz 
yeterli desteği bulamıyor’

Gelecek Partisi Sivil 
Toplum ve Halkla 

İlişkiler Başkanı Fatma Zülal 
ÖZTÜRK, Giresun’da yaşayan 
engelli Vatandaşların sorun-
larına değinerek halihazırda 
faaliyet gösteren Engelliler 
Derneği binasının daha uygun 
ve faaliyetlere hizmet verebile-
cek bir statüye kazandırılması 

için çalışma başlattıklarını 
belirtti. ÖZTÜRK açıklama-
sında; “ Her birimiz bir engelli 
adayı durumundayız. Dolayısı 
ile bu kardeşlerimiz için açılan 
Engelliler Derneği faaliyet 
ve hizmetlerin yapılabilmesi 
gerçekten çok yetersiz bir 
durumda.

n SAYFA 2’DE

LiMAN iSCiLERi PARTi ZiYARETLERiNE BASLADI
İl Başkanı Bektaş, “Burjuva yöneticilerin bu insanları anlamayacak olmaları ihtimalini düşünmek istemiyorum.” dedi

Giresun’daki Liman işçileri partileri ziyaret-
lerini sürdürüyor.Saadet Partisi’ni ziyaret 
eden işçiler il başkanı Abdülkadir Bektaş 

ile görüştü… Saadet Partisi Giresun İl 
Başkanı Bektaş ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada işçilere tam destek verdi.

Bektaş, “Limandaki Bu arkadaş-
larımızın tek derdi geçim.

Burjuva yöneticilerin bu insanları 
anlamayacak olmaları ihtimalini düşün-
mek istemiyorum.

AKP artık ne yaptığını bilmez hale 
gelmiştir. Kendi açtıkları limanı şimdi 
yok yere kendileri kapatıyor. Dünyada 

böyle bir örnek yok. Bu limanı kapa-
tacaktınız da bu insanları işe alıp niye 
ortada bıraktınız.

 AKP artık şahsi hesapları için 
insanları hiçe sayarak iş yapar hale 
gelmiştir.  İşsizlik hat safhaya ulaş-
mışken, neden iş sahasını kapatmak 
ister.” diye sordu.

Mehmet Başer’e 
teşekkür ettiler

n 3’TE

Pinokyo, Fatma Zehra 
İçin Sahneye Çıkıyor

Giresun Göreleli SMA 
hastası Fatma Zeh-

ra’ya yardım amacıyla 
tiyatro gösterisi düzenle-
necek.     n SAYFA 3’TE

Başkan Emür 
incelemelerde 

bulundu
n 3’TE
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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9 ŞUBAT DÜNYA 
SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

Dünya Sağlık Örgütü ( 
DSÖ ) insan sağlığını tehtid 
eden ve önlenebilir bir etken 
olan tütün ve türün ürünleri-
nin özellikle sigaranın önemi-
ne dikkat çekmektedir. Sigara 
ve türevlerinin özellikle kalp 
damar hastalıkları ile akciğer 
kanserleri olmak üzere birçok 
kanserin oluşumunda çok 
önemli bir payı vardır. Bu 
bağlamda ülkemizde 9 Şubat 
tarihi, sağlıklı yaşam bilincini 
genişletmek, sigara ve diğer 
türün ürünleri kullanımı konu-
sunda farkındalık oluşturmak 
ve bu ürünleri kullananlarda 
bırakmaya teşvik edici prog-
ramlar uygulanması amacıyla 
‘Sigarayı Bırakma Günü’ 
olarak kutlanmaktadır.

Bilindiği üzere sigara ve 
diğer tütün ürünlerinin neden 
olduğu kalp-damar hastalık-
ları, kanser, KOAH ( kronik 
obstruktif akciğer hastalığı 
) gibi dolaşım ve solunum 
sistemi hastalıkları dünyada 
en sık görülen ölüm sebepleri 
arasında yer almaktadır.

DSÖ verilerine göre genç 
kuşak içinde sigara ve diğer 
türün ürünleri kullanımı 40 
milyonu aşmış bulunmak-
tadır.  Her yıl 7 milyondan 
fazla tütün ürünü tüketicisi-
nin doğrudan tütün ürünü 
kullanımına bağlı hastalıkları 
nedeni ile, 1.2 milyon kişinin 
ise pasif maruziyet nedeni ile 
yaşamını yitirdiği bilinmek-
tedir. Bunun yanısıra her 10 
kişiden 9’unun 18 yaşından 
önce sigara kullanmaya baş-
ladığına dikkat çekilmektedir.

DSÖ’nün 2021 yılında 
tütün ürünlerini kullanmayı 
bırakmak için oluşturdukları 
‘Bırakmak için 100’den Fazla 
Neden’ anketinde ilk sırada 
‘ Sigara içenlerde Covid-19 
hastalığını ağır geçirme ve 
hastalık nedeni ile ölme riski 
daha yüksektir’ maddesi yer 
almaktadır. Bilimsel araş-
tırmalar; sigara içenlerde 
Covid-19 geçirme riskinin 
içmeyenlere göre 14 kat art-
tığını, bu kişilerin Covid-19’a 
karşı bağışıklık sistemlerinin 
daha düşük olduğunu göster-
miştir. Ayrıca sigara kullanan 
ve Covid-19 geçiren hasta-
larda sigara kullanmayanlara 
oranla hastalığı ağır geçirme 
ve yoğun bakım gereksinimi 
daha yüksek bulunmuştur.

Sigara sağlığı tehtid eden 
önemli bir unsur olmasının 
yanısıra ekonomik kayıplara 
da neden olmaktadır. Sigara 
kullanımı sonrası söndü-

rülmemiş izmaritleri ciddi 
orman yangınlarına ve buna 
bağlı can kayıplarının önemli 
bir sebebi olmaya devam 
etmektedir. Ayrıca çoğunlu-
ğu plastik olan milyonlarca 
ton tütün ambalaj atığı da 
çevreye ve ekosisteme zarar 
vermektedir.

Ülkemizde yasal düzen-
lemelerin yanında sigaranın 
zararları konusunda toplum-
sal farkındalık oluşturmak ve 
sigarayı bırakmak isteyenle-
re ‘ALO 171 Sigara Bırakma 
Danışma Hattı’ gibi ücretsiz 
destek sağlanmaktadır. Ayrı-
ca “Tütün ve Tütün Mamulle-
rinin Zararlarının Önlenmesi-
ne Dair Kanun” 4207 Sayılı 
Kanun hükümlerine aykırı 
olarak kapalı alanlarda tütün 
ürünlerinin tüketilmesi duru-
munda “Yeşil Dedektör”  gibi 
sigara ile mücadelede önemli 
uygulamaları yürütmektedir.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı 
Halk Sağlığı Genel Müdürlü-
ğü’nün de dikkat çektiği “Pasif 
Maruziyetine Önlem” tütünle 
mücadelede büyük önem arz 
etmektedir. Sigara dumanına 
maruz kalma olarak tanım-
lanan “pasif maruziyet” kişi 
sigara içmese bile sigara 
dumanından yoğun olarak 
etkilenmesi olarak tanımlan-
maktadır. Aktif içicilik ve ikinci 
el maruziyet (pasif maruziyet) 
kanıtlanmış riskler içermek-
tedir. İkinci el sigara dumanı; 
lösemi, lenfoma, santral sinir 
sitemi tümörleri ve karaciğer 
kanserine sebep olmaktadır. 
Yapılan araştırmalara göre, 
pasif maruziyet ile de akciğer 
kanseri riskinin arttırdığı orta-
ya çıkmıştır.  

Sigara bırakma konu-
sunda başarı gösteren pek 
çok kişinin çeşitli deneme-
lerin ardından bu başarıya 
ulaştıkları bilinmektedir. ALO 
171 Sigara Bırakma Danış-
ma Hattı, sigara bırakmak 
isteyen bireyleri, yapılan 
motivasyonel görüşmeleri ile 
bırakma girişiminde bulun-
maları için teşvik etmektedir. 
Danışma Hattı tarafından, 
bırakma kararı alan bireylere 
bu süreçte rehberlik edilerek, 
ortaya çıkabilecek nikotin 
yoksunluk belirtileri ile baş 
etmeye yönelik davranış 
değişiklikleri hakkında danış-
manlık verilmektedir. 

KAYNAKLAR
• GEDAB ( Gençlik Danış-

ma Birimi )
• T.C Sağlık Bakanlığı Halk 
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı

‘Giresun’da Engelli Kardeşlerimiz 
yeterli desteği bulamıyor’

Gerek hükümet gerek-
se diğer Sivil Toplum 
Kuruluşları tarafın-

dan engelli Vatandaşlarımıza 
yönelik çalışmaların yetersiz 
olduğu kanaatindeyiz. Gelecek 
Partisi olarak elimizden gelen 
tüm imkanları kullanarak zor 
olan yaşamları bir nebze olsun 
daha yaşanabilir hale getirme 
çabamıza her görüşten ve her 
teşebbüsten destek verecek, 
el ele onların yaşam kalitelerini 
yükseltecek kurumları, kuruluş-
ları ve siyasi kanaat önderlerini 
destek vermeye davet ediyo-

rum. Bu kardeşlerimizin de top-
lum içinde herkes gibi hakları 
ile yaşamaya hakları olduğunu 
düşünüyorum. 

Engelliler Derneği Başkanı-

mız Nihat YAYLA ve Yönetimi 
ile bu sorunla ilgili görüşüyo-
ruz. Kendisinden öğrendiğim 
bilgiye göre; Giresun da 25 bin 
kişinin üzerinde engelli karde-
şimiz var. Engelliler Derneği-
miz bina konusunda oldukça 
zor durumda. Birçok sosyal 
faaliyetleri kendi çapında ger-
çekleştiren Dernek Valiliğe ait 
olan binadan çıkmak zorunda 
kalmış, bina bulma konusunda 
oldukça sıkıntılı süreç geçir-
miş, tam kapanma noktası-
na gelmişken buldukları bir 
binaya taşınmışlar. Fakat bu 

kardeşlerimiz Valilik tarafından 
kirası karşılanmasına rağmen 
pejmürde ve ısıtma sistemi ol-
mayan bir binada hiçbir sosyal 
faaliyetlerini gerçekleştirme 
imkanı olmayan, binaların ara-
sında ve yokuşun tepesindeki 
Derneklerini ayakta tutmaya 
çalışıyorlar. Karadeniz Bölge-
sinde engelli kardeşlerimizin 
en yoğun olduğu il Giresun. 

Gelin el ele verelim ve bu 
kardeşlerimize gerekli bina için 
uygun alan bularak derneğimizi 
“Engelli Yaşam Merkezi” haline 
getirelim” dedi.

Başkan Emür incelemelerde bulundu
Giresun Üniversitesi Keşap Turizm Fakültesi’nde nedeni bilinmeyen sebepten dolayı meydana 

gelen yangın sonrası Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür incelemelerde bulundu.

Başkan Emür “Keşap Turizm 
Fakültemizde dün meyda-

na gelen yangın sonrası Giresun 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yılmaz Can, Keşap Turizm Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Nefes, 
Keşap MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Beytullah Dönmez, Ak Parti Keşap 
İlçe Başkanı Samet Küçük, İl Genel 
Meclis üyelerimiz ve belediyemiz 
teknik kadromuzla inceleme yapa-
rak okulumuzun durumu hakkında 
istişarelerde bulunduk. Okulumuzu 
en kısa zamanda el birliği ile eğiti-
me hazır hale getireceğiz.”dedi.

Aralık 2021 tarihinde gün-
deme getirilen üniversite-

lerde görev yapan doktorları, Aile 
hekimlerini SGK ve Adli Tıp’ta 
görev yapan hekimleri bile kapsa-
mayan, ücret artışının zaruret 
olduğu tüm sağlık çalışanlarını 
içine almayan ve ek ödemeden 
mahsuplaşma nedeniyle de katkı 

olarakta önemli bir anlam taşıma-
yan düzenlemenin eksikliklerinin 
giderilmesi gerektiğini belirtmiştik.

Aradan geçen sürede 
TBMM’de bu konuda somut 
adımların atılmadığını görmekte-
yiz. Sürecin uzaması belirsizliğe 
ve karamsarlığa neden olmak-
tadır. Pandeminin kahramanla-
rının beklediği bu düzenlemenin 
hayata geçmesi için hızlı adımlar 
atılmalıdır.  

Çağrılara kayıtsız kalınmama-
lı, en kısa sürede de bir takvim 
açıklanarak tereddütler ortadan 
kaldırılmalıdır. 

Türk Sağlık-Sen olarak bu 
belirsizlik nedeniyle endişelerini 

ve tepkilerini dile getiren; düşük 
ücretler, aşırı iş yükü, şiddet vb. 
kronik sorunlara çözüm isteyen 
her çağrı bizim için değerlidir.

 Aile hekimlerimizin de Söz-
leşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne 
bağlı olarak dile getirdiği endişe-
lere katılıyor ve onlarında hukuki 
süreç başta olmak üzere her 
anlamda yanlarında olduğumuzu 
kararlılıkla ifade ediyoruz.

Hak arama mücadelesine 

her platformda tüm gücümüzle 
destek olmaktan asla çekinmeyiz. 
Bu konuda sivil toplum örgütleri 
ile işbirliğine her zaman açık bir 
tutum sergilemekteyiz. 

Ortak karar alma ve birlikte ha-
reket etmenin önemli olduğunu, 
çalışanlar için gecemizi gündüzü-
müze katarak tüm platformlarda 
mücadelemizi sürdüreceğimizi 
kararlılıkla bir kez daha vurgulu-
yoruz” dedi.

İbrahim Ekiz sert konuştu
Türk Sağlık-sen şube 
Başkanı İbrahim Ekiz,üc-
ret adaleti istedi.Ekiz”-
Çağrılara Kayıtsız Kalın-
mamalı, En Kısa Süre 
Gereği Yapılmalıdır

‘Park Bahçeler Çalışıyor 
Giresun Güzelleşiyor’
Giresun Belediyesi Park 

ve Bahçeler Müdürlü-
ğü, mevsim şartlarına bağlı 
olarak yeşil dokunun daha 
sağlıklı gelişebilmesi için şehir 
genelinde ağaç budama ça-
lışması yapıyor. Çalışmalarda 
budama takviminin yanı sıra 
aynı zamanda vatandaşların 
talepleri de değerlendiriliyor.

Ağaç budama çalışmaların-
da; ağaçların yere sarkan dal-
larının temizlenmesi, ağaçların 
gelişiminin kuvvetlendirilmesi, 
sağlıklı kalmalarının sağlan-

ması, rüzgâr nedeniyle ağaç 
dallarının kırılıp herhangi bir 
zarar vermesine engel olun-
ması, yaya ve araç güvenliğini 
daha da güvenli hale geti-
rilmesi hedefleniyor. Ekipler 
tarafından, refüjlerde bulunan 
güllerde de budama çalışması 
gerçekleştiriliyor. 



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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KİM HAKLI 

Toplumumuzun ve 
çevremizin he-
men hemen hepsi 

hakkaniyetin doğru işlerin 
adaletli işlerin kendisinin 
düşündüğünü ve kendisinin 
uyguladığını Kabullenir. 
Çünkü kişi kendi düşün-
celerini kendisine monte 
ettiği vakit her şeyin her 
çevrenin her düşüncelerin 
o düşünceye saygı duy-
ması gerektiğini düşünür. 
Sonra karşılık bulamadığı 
vakit toplumu çevresini 
bütün insanları dışlamaya 
horlamaya ve farklı düşün-
celeri olmaya başlar. Oysa 
toplumun ortak anlayışında-
ki temel kuralların payla-
şımcı hoşgörülü ve birbirini 
kucaklayıcı yönetim şeklinin 
olduğunu düşünemez bize 
yeterli olacaktır. 

Bazı zamanda düşünce-
lerini çevresini ve toplumu 
anlatırken sert tepkilerle 
karşılaşır, düşüncelerini 
kabul ettirmekte zorlanır  ve 
kendisi için bir çıkış yolu 
olduğunu düşünür. Konu 
ile ilgili yaşanmış ve bizlere 
örnek olacak bir Hadi-
se’yi  sizlere paylaşayım. 
Efendimiz sallallahu aleyhi 
vesselam Peygamberimiz 
Hendek Savaşı planlarını 
yaparken İranlı sahabe 
Efendimize bir plan söyle-
di Hendek kazılmasını ve 
hendeklerden Düşmanların 
geçemeyeceğini sevgili 
Peygamberimize  arz ettiler. 
Kainatın Efendisi İki cihan 
güneşi Peygamber Efen-
dimiz bu düşünceye güzel 
dedi  ve   hendekleri iyi 
kazıp, Düşmanların karşı 
tarafa düşman altlarının 
direkt karşı tarafa geçeme-
yeceği nin ortak akıl oldu-
ğunu oradaki mecliste karar 
aldılar. Düşünün Allah’ın en 
sevdiği Peygamber Efen-
dimiz bir sahabenin fikrine 
saygı duyup güzel bir fikir 
olduğunu o mecliste kabul 
etmek bugün toplumumuza 
örnek olması gerektiğini 
düşünüyorum. Sevgili pey-
gamberimiz bir sahabenin 
fikrini o yıllardan bu günü-
müze kadar bir Hendek 
Savaşı’nın hikayesini hep 
birlikte okuyor ve o hikaye-
leri ile yaşıyoruz.

Bugüne geldiğimizde 
Yüce Allah’ın bütün insanla-
ra verdiği aklın fikrin bir kar-
şılığı olmadığını her aklın 
kendini özel bir özelliklerin 
olduğuna hiç saygı duyma-
dan hemen o Fikri orada 
çürütmeye o Fikri orada yok 
etmeyi o Fikri Yok ederken 
bir insanlığı yok ettiğimizi 
hiç  düşünemiyoruz. Bir 
fikir harmanı oluşturmalıyız 
acilen. Fikir harmanın ol-
madığı bir toplumda başarı 
oranını düşük olur dolayı-

sıyla bir köyde bir yönetim 
anlayışında toplumun genel 
fikirlerini değerlendirmek 
ve o fikirlerin en güzelini o 
toplum için kullanmak en 
güzel yarınları oluşturmak 
anlamına gelir. Ben büyü-
ğüm ben yakışıklıyım Ben 
zenginim ben oyum buyum 
deyip karşıdaki fikirleri çü-
rütmek yok saymak bir nesli 
bir geleceği yok etmek yok 
saymak anlamına gelir. 

Bu gibi hadiselerden bir 
an önce bu dönüşü yapıp 
yeniden gelecek güzel gün-
lerin oluşumunu sağlamak 
Belki de a Mahalledeki en 
köşedeki birliğin kardeşimi-
zin Bir insanın hükümden 
oluşacağını bir kez daha 
değerlendirmekte fayda ola-
cağını düşünüyorum. Senin 
görmediklerini bir beldedeki 
bir mahalledeki bir köydeki 
herhangi bir vatandaşın 
herhangi bir komşunun 
görebileceğini düşünmek 
en güzel en güzel değerlen-
dirme anlayışı olduğunu da 
benimsemek gerekir. 

Bugün Geldiğimiz nokta-
da kim haklı kim haksız kim 
iyi Kim kötü değerlendirme-
si hiçbirimizin haddine ve 
fikrine değildir. Bu konuda 
terazi kişinin kendi vicdanı-
dır. Zaten haklı ve haksızlık 
çektiği gördüğü günden 
bulduğu karşılıktan ortaya 
çıkacaktır. Dolayısıyla kim 
haklı kim haksız fikirlerimizi 
yeniden gözden geçirip 
yeniden kendi çevremizde 
kendi toplumumuza barışık 
bir daha güzel yarınları 
hedefleyip birlikte yönetim 
anlayışını düşüncelerimizin 
merkezine oturtmalıyız. 
Birlikte alacağımız kararlar 
her zaman iyi de kötü de 
olsa ortak faydalanacağınız 
Karalar  olacaktır. Sonucun-
da bireysel kim haklı kim 
haksız sorusu da ortadan 
kalkmış olacaktır. Cimri 
kıskanç olmaya hiç gerek 
yok. Herkesin senin kadar 
düşünebileceği   senin 
kadar  senden iyi daha iyi 
bu işlerin yapabileceğini 
düşünmeliyiz düşünmek 
lazımdır. 

Çünkü yeni dünyada 
Yenigün’de bugünden bir 
eser kalmayacağı gibi yeni 
nesilde de yeni şeylerin ol-
masını görmek en güzel ge-
leceği hazırlamak demektir. 
Herkes kendi hatalarının 
kendi iyiliklerinin karşılığı-
nı mutlaka aynı saat aynı 
gün görecektir istediğimiz 
kadar Kendi kendinize 
yargılayın Kendi kendinize 
bir hüküm vereyim Ama 
belki de yanına canınız çok 
şey olacaktır. Kimin haklı 
olup olmadığını zaman ve 
vakit en güzel şekilde tecelli 
edecektir.

Giresun’da resmi ilan 
yayınlama hakkına 
sahip günlük gazetele-

rin sahipleri ve yetkilileri, AK Parti 
Merkez İlçe Başkanı Mehmet 
Başer’i ziyaret etti. Başer, gazete 
yetkilileriyle gündemdeki konular 
hakkında görüş alışverişinde 
bulundu. Yerel basının önemi-
ne vurgu yapan Başer, Giresun 

basınıyla uyum içerisinde çalış-
maktan duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, gazete yetkililerine 

çalışmalarında başarılar diledi. 
Gazete yetkilileri de Başer’e yerel 
basına verdiği destekler nedeniyle 

teşekkür etti. Ziyarete; Öncü ve 
Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Murat Yakarışık, Yeni Giresun Ga-
zetesi İmtiyaz Sahibi Fatih Öztürk, 
İleri Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Mesut Erdoğan, Yeşil-
giresun Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Egemen Öğütçü ve 
Gündem Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Mustafa Cici katıldı.

Başer’e teşekkür ettiler

Giresun’da faaliyet göste-
ren Ecokids Anaokulu’nda 
çalışan öğretmenlerden 

oluşan oyuncu kadrosu ile sahne 
alacak olan ‘Pinokyo’ oyunu, 12 
Şubat 2022 Cumar-
tesi günü 12:00, 
13:30 ve 15:00’de 
Vahit Sütlaş Sahne-
si’nde seyircisi ile 
buluşacak.

Sokakbaşı 
Sahne oyuncuları 
olan Ecokids Ana-
okulu’nun öğret-
menleri, geliri SMA 

hastası Fatma Zehra bebeğe 
bağışlanacak bu tiyatro gösteri-
sinde yer aldıkları için çok mutlu 
olduklarını belirttiler.

Serkan Kayacık’ın yazdığı ve 

yönettiği oyunda sahne alacak 
oyuncuların isimleri ise şu şekil-
de: Gülden Atar, Sinem Yara-
man, Fatma Bekdemir, Damla 
Duman, Yasemin Fatsa, Irmak 

Dizdar, Filiz Sarıkaya, 
Emel Özkaya, Aleyna 
Demir, Emel Akyol.

İletişim: 0541 911 93 
28 / 0544 387 31 25

https://www.instag-
ram.com/ecokidsgire-
sun/

https://www.instag-
ram.com/sokakbasisah-
ne/

Pinokyo, Fatma Zehra 
İçin Sahneye Çıkıyor

Bağımlılıklarla mücadelesini 
aralıksız sürdüren Yeşilay, 

9 Şubat Sigarayı Bırakma Gü-
nü’nde; T.C. Sağlık Bakanlığı ile 

birlikte sigarayı bırakmak isteyen-
ler için geliştirdiği Bırakabilirsin 
uygulamasını tanıttı. Ücretsiz ola-
rak cep telefonlarına ve tabletlere 
indirilebilen Bırakabilirsin uygu-
laması; sigara bırakma hedefinin 
konulma aşamasından, yaşanan 
zorlukların raporlanmasına kadar 
pek çok kolaylık sağlıyor. Siga-
rayı bırakma konusunda daha 
fazla desteğe ihtiyaç duyanlar, 
uygulama içinden tek tıkla Yeşilay 
Danışmanlık Merkezi Danışma 
Hattı 115’e ulaşabiliyorlar.

9 Şubat Sigarayı Bırakma 
Günü’nde herkese sigaradan 
kurtulma çağrısı yapan Yeşilay 
Giresun Şube Başkanı Yusuf 
Enes ÇOLAKER şunları söyledi: 

“Yeşilay olarak, tütün ba-
ğımlılığı ile mücadelede önemli 
adımlar atıyor; hem bağımlılığın 
oluşmasını engellemek hem de 
bağımlılıktan kurtulmaya destek 
olmak için pek çok çalışma 

yürütüyoruz. Bu çalışmalarımıza 
bir yenisini ekleyerek, Bıra-
kabilirsin mobil uygulamasını 
vatandaşlarımıza sunmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Artık 
herkes sigaradan kurtulma sü-
recinde ihtiyaç duyduğu desteği 
uygulamamızdan alabilecek. 
Bırakabilirsin uygulaması; siga-
rayı bırakma kararı verenlerin 
bırakma sürecinde onlara destek 
oluyor. Uygulama kapsamın-
da sigarasız geçen gün sayısı 
ve sigara içmeyerek sağlanan 
ekonomik tasarruf bilgiler de yer 
alıyor. Daha fazla desteğe ihti-
yaç duyanlar ise ücretsiz olarak 
Yeşilay Danışmanlık Merkezi Da-
nışma Hattı 115’e ulaşabiliyorlar. 
Herkesin erişebileceği ve her an 
yanlarında olacak bir uygulamayı 
hizmete sunmaktan mutluluk 
duyuyor; tüm vatandaşlarımıza 9 
Şubat Sigarayı Bırakma Günü’n-
de ‘Bırakabilirsin’ diyoruz.”

Yeşilay’dan 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü mesajı
‘Bırakabilirsin’ uygulaması sigaradan 

kurtulmak isteyenlerin cebinde

Giresun Müftülüğü Dini 
İlimler Külliyesi Heye-

ti Başkanı Engin ÖZTÜRK, 
yapımına devam edilen Dini 
İlimler Külliyesi hakkında yakın 
zamanda Giresun’a gelen T. C. 
son Başbakanı Sayın Binali YIL-
DIRIM’la bir görüşme gerçek-
leştirdi. Dini İlimler Külliyesi’nin 

Giresun için önemini anlatan 
Engin ÖZTÜRK inşaat halinde 
olan külliyeyle ilgili hazırladı-
ğı dosyayı Binali YILDIRIM’a 
takdim ettiğini, içerisinde 4-6 
yaş Kur’an kursu, 300 yataklı 
yatılı kız ve erkek Kur’an kursu/
hafızlık kursu, gençlik merkezi, 
ilimizin en büyük kütüphane-

si, diyanet akademisi, nikah 
salonları, 800 kişilik konferans 
salonlarının olduğu, 1 Asra ışık 
tutacak, manevi hayatımızı 
şekillendirecek, İl AFAD durum-
larında acil müdahale ekiplerinin 
kullanabileceği alanların da 
bulunduğu külliyenin yapımı için 
kendileri aracılıyığla devletten 

ekonomik destek beklediklerini 
sözlerine ekledi. 

Engin ÖZTÜRK’ün açıklama-
larının ardından Binali YILDIRIM 
külliyenin çok güzel bir proje 
olduğunu, ilerleyen zamanlar-
da bu konu hakkında yardımcı 
olacaklarını ve destek sağlaya-
caklarını ifade etti.

Engin Öztürk, Binali Yıldırım ile görüştü
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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

210 Şubat 
2022 Perşembe www.giresungundem.com
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)
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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!..
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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!
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biçiyorlar.
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adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
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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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9 ŞUBAT DÜNYA 
SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

Dünya Sağlık Örgütü ( 
DSÖ ) insan sağlığını tehtid 
eden ve önlenebilir bir etken 
olan tütün ve türün ürünleri-
nin özellikle sigaranın önemi-
ne dikkat çekmektedir. Sigara 
ve türevlerinin özellikle kalp 
damar hastalıkları ile akciğer 
kanserleri olmak üzere birçok 
kanserin oluşumunda çok 
önemli bir payı vardır. Bu 
bağlamda ülkemizde 9 Şubat 
tarihi, sağlıklı yaşam bilincini 
genişletmek, sigara ve diğer 
türün ürünleri kullanımı konu-
sunda farkındalık oluşturmak 
ve bu ürünleri kullananlarda 
bırakmaya teşvik edici prog-
ramlar uygulanması amacıyla 
‘Sigarayı Bırakma Günü’ 
olarak kutlanmaktadır.

Bilindiği üzere sigara ve 
diğer tütün ürünlerinin neden 
olduğu kalp-damar hastalık-
ları, kanser, KOAH ( kronik 
obstruktif akciğer hastalığı 
) gibi dolaşım ve solunum 
sistemi hastalıkları dünyada 
en sık görülen ölüm sebepleri 
arasında yer almaktadır.

DSÖ verilerine göre genç 
kuşak içinde sigara ve diğer 
türün ürünleri kullanımı 40 
milyonu aşmış bulunmak-
tadır.  Her yıl 7 milyondan 
fazla tütün ürünü tüketicisi-
nin doğrudan tütün ürünü 
kullanımına bağlı hastalıkları 
nedeni ile, 1.2 milyon kişinin 
ise pasif maruziyet nedeni ile 
yaşamını yitirdiği bilinmek-
tedir. Bunun yanısıra her 10 
kişiden 9’unun 18 yaşından 
önce sigara kullanmaya baş-
ladığına dikkat çekilmektedir.

DSÖ’nün 2021 yılında 
tütün ürünlerini kullanmayı 
bırakmak için oluşturdukları 
‘Bırakmak için 100’den Fazla 
Neden’ anketinde ilk sırada 
‘ Sigara içenlerde Covid-19 
hastalığını ağır geçirme ve 
hastalık nedeni ile ölme riski 
daha yüksektir’ maddesi yer 
almaktadır. Bilimsel araş-
tırmalar; sigara içenlerde 
Covid-19 geçirme riskinin 
içmeyenlere göre 14 kat art-
tığını, bu kişilerin Covid-19’a 
karşı bağışıklık sistemlerinin 
daha düşük olduğunu göster-
miştir. Ayrıca sigara kullanan 
ve Covid-19 geçiren hasta-
larda sigara kullanmayanlara 
oranla hastalığı ağır geçirme 
ve yoğun bakım gereksinimi 
daha yüksek bulunmuştur.

Sigara sağlığı tehtid eden 
önemli bir unsur olmasının 
yanısıra ekonomik kayıplara 
da neden olmaktadır. Sigara 
kullanımı sonrası söndü-

rülmemiş izmaritleri ciddi 
orman yangınlarına ve buna 
bağlı can kayıplarının önemli 
bir sebebi olmaya devam 
etmektedir. Ayrıca çoğunlu-
ğu plastik olan milyonlarca 
ton tütün ambalaj atığı da 
çevreye ve ekosisteme zarar 
vermektedir.

Ülkemizde yasal düzen-
lemelerin yanında sigaranın 
zararları konusunda toplum-
sal farkındalık oluşturmak ve 
sigarayı bırakmak isteyenle-
re ‘ALO 171 Sigara Bırakma 
Danışma Hattı’ gibi ücretsiz 
destek sağlanmaktadır. Ayrı-
ca “Tütün ve Tütün Mamulle-
rinin Zararlarının Önlenmesi-
ne Dair Kanun” 4207 Sayılı 
Kanun hükümlerine aykırı 
olarak kapalı alanlarda tütün 
ürünlerinin tüketilmesi duru-
munda “Yeşil Dedektör”  gibi 
sigara ile mücadelede önemli 
uygulamaları yürütmektedir.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı 
Halk Sağlığı Genel Müdürlü-
ğü’nün de dikkat çektiği “Pasif 
Maruziyetine Önlem” tütünle 
mücadelede büyük önem arz 
etmektedir. Sigara dumanına 
maruz kalma olarak tanım-
lanan “pasif maruziyet” kişi 
sigara içmese bile sigara 
dumanından yoğun olarak 
etkilenmesi olarak tanımlan-
maktadır. Aktif içicilik ve ikinci 
el maruziyet (pasif maruziyet) 
kanıtlanmış riskler içermek-
tedir. İkinci el sigara dumanı; 
lösemi, lenfoma, santral sinir 
sitemi tümörleri ve karaciğer 
kanserine sebep olmaktadır. 
Yapılan araştırmalara göre, 
pasif maruziyet ile de akciğer 
kanseri riskinin arttırdığı orta-
ya çıkmıştır.  

Sigara bırakma konu-
sunda başarı gösteren pek 
çok kişinin çeşitli deneme-
lerin ardından bu başarıya 
ulaştıkları bilinmektedir. ALO 
171 Sigara Bırakma Danış-
ma Hattı, sigara bırakmak 
isteyen bireyleri, yapılan 
motivasyonel görüşmeleri ile 
bırakma girişiminde bulun-
maları için teşvik etmektedir. 
Danışma Hattı tarafından, 
bırakma kararı alan bireylere 
bu süreçte rehberlik edilerek, 
ortaya çıkabilecek nikotin 
yoksunluk belirtileri ile baş 
etmeye yönelik davranış 
değişiklikleri hakkında danış-
manlık verilmektedir. 

KAYNAKLAR
• GEDAB ( Gençlik Danış-

ma Birimi )
• T.C Sağlık Bakanlığı Halk 
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı

‘Giresun’da Engelli Kardeşlerimiz 
yeterli desteği bulamıyor’

Gerek hükümet gerek-
se diğer Sivil Toplum 
Kuruluşları tarafın-

dan engelli Vatandaşlarımıza 
yönelik çalışmaların yetersiz 
olduğu kanaatindeyiz. Gelecek 
Partisi olarak elimizden gelen 
tüm imkanları kullanarak zor 
olan yaşamları bir nebze olsun 
daha yaşanabilir hale getirme 
çabamıza her görüşten ve her 
teşebbüsten destek verecek, 
el ele onların yaşam kalitelerini 
yükseltecek kurumları, kuruluş-
ları ve siyasi kanaat önderlerini 
destek vermeye davet ediyo-

rum. Bu kardeşlerimizin de top-
lum içinde herkes gibi hakları 
ile yaşamaya hakları olduğunu 
düşünüyorum. 

Engelliler Derneği Başkanı-

mız Nihat YAYLA ve Yönetimi 
ile bu sorunla ilgili görüşüyo-
ruz. Kendisinden öğrendiğim 
bilgiye göre; Giresun da 25 bin 
kişinin üzerinde engelli karde-
şimiz var. Engelliler Derneği-
miz bina konusunda oldukça 
zor durumda. Birçok sosyal 
faaliyetleri kendi çapında ger-
çekleştiren Dernek Valiliğe ait 
olan binadan çıkmak zorunda 
kalmış, bina bulma konusunda 
oldukça sıkıntılı süreç geçir-
miş, tam kapanma noktası-
na gelmişken buldukları bir 
binaya taşınmışlar. Fakat bu 

kardeşlerimiz Valilik tarafından 
kirası karşılanmasına rağmen 
pejmürde ve ısıtma sistemi ol-
mayan bir binada hiçbir sosyal 
faaliyetlerini gerçekleştirme 
imkanı olmayan, binaların ara-
sında ve yokuşun tepesindeki 
Derneklerini ayakta tutmaya 
çalışıyorlar. Karadeniz Bölge-
sinde engelli kardeşlerimizin 
en yoğun olduğu il Giresun. 

Gelin el ele verelim ve bu 
kardeşlerimize gerekli bina için 
uygun alan bularak derneğimizi 
“Engelli Yaşam Merkezi” haline 
getirelim” dedi.

Başkan Emür incelemelerde bulundu
Giresun Üniversitesi Keşap Turizm Fakültesi’nde nedeni bilinmeyen sebepten dolayı meydana 

gelen yangın sonrası Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür incelemelerde bulundu.

Başkan Emür “Keşap Turizm 
Fakültemizde dün meyda-

na gelen yangın sonrası Giresun 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yılmaz Can, Keşap Turizm Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Nefes, 
Keşap MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Beytullah Dönmez, Ak Parti Keşap 
İlçe Başkanı Samet Küçük, İl Genel 
Meclis üyelerimiz ve belediyemiz 
teknik kadromuzla inceleme yapa-
rak okulumuzun durumu hakkında 
istişarelerde bulunduk. Okulumuzu 
en kısa zamanda el birliği ile eğiti-
me hazır hale getireceğiz.”dedi.

Aralık 2021 tarihinde gün-
deme getirilen üniversite-

lerde görev yapan doktorları, Aile 
hekimlerini SGK ve Adli Tıp’ta 
görev yapan hekimleri bile kapsa-
mayan, ücret artışının zaruret 
olduğu tüm sağlık çalışanlarını 
içine almayan ve ek ödemeden 
mahsuplaşma nedeniyle de katkı 

olarakta önemli bir anlam taşıma-
yan düzenlemenin eksikliklerinin 
giderilmesi gerektiğini belirtmiştik.

Aradan geçen sürede 
TBMM’de bu konuda somut 
adımların atılmadığını görmekte-
yiz. Sürecin uzaması belirsizliğe 
ve karamsarlığa neden olmak-
tadır. Pandeminin kahramanla-
rının beklediği bu düzenlemenin 
hayata geçmesi için hızlı adımlar 
atılmalıdır.  

Çağrılara kayıtsız kalınmama-
lı, en kısa sürede de bir takvim 
açıklanarak tereddütler ortadan 
kaldırılmalıdır. 

Türk Sağlık-Sen olarak bu 
belirsizlik nedeniyle endişelerini 

ve tepkilerini dile getiren; düşük 
ücretler, aşırı iş yükü, şiddet vb. 
kronik sorunlara çözüm isteyen 
her çağrı bizim için değerlidir.

 Aile hekimlerimizin de Söz-
leşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne 
bağlı olarak dile getirdiği endişe-
lere katılıyor ve onlarında hukuki 
süreç başta olmak üzere her 
anlamda yanlarında olduğumuzu 
kararlılıkla ifade ediyoruz.

Hak arama mücadelesine 

her platformda tüm gücümüzle 
destek olmaktan asla çekinmeyiz. 
Bu konuda sivil toplum örgütleri 
ile işbirliğine her zaman açık bir 
tutum sergilemekteyiz. 

Ortak karar alma ve birlikte ha-
reket etmenin önemli olduğunu, 
çalışanlar için gecemizi gündüzü-
müze katarak tüm platformlarda 
mücadelemizi sürdüreceğimizi 
kararlılıkla bir kez daha vurgulu-
yoruz” dedi.

İbrahim Ekiz sert konuştu
Türk Sağlık-sen şube 
Başkanı İbrahim Ekiz,üc-
ret adaleti istedi.Ekiz”-
Çağrılara Kayıtsız Kalın-
mamalı, En Kısa Süre 
Gereği Yapılmalıdır

‘Park Bahçeler Çalışıyor 
Giresun Güzelleşiyor’
Giresun Belediyesi Park 

ve Bahçeler Müdürlü-
ğü, mevsim şartlarına bağlı 
olarak yeşil dokunun daha 
sağlıklı gelişebilmesi için şehir 
genelinde ağaç budama ça-
lışması yapıyor. Çalışmalarda 
budama takviminin yanı sıra 
aynı zamanda vatandaşların 
talepleri de değerlendiriliyor.

Ağaç budama çalışmaların-
da; ağaçların yere sarkan dal-
larının temizlenmesi, ağaçların 
gelişiminin kuvvetlendirilmesi, 
sağlıklı kalmalarının sağlan-

ması, rüzgâr nedeniyle ağaç 
dallarının kırılıp herhangi bir 
zarar vermesine engel olun-
ması, yaya ve araç güvenliğini 
daha da güvenli hale geti-
rilmesi hedefleniyor. Ekipler 
tarafından, refüjlerde bulunan 
güllerde de budama çalışması 
gerçekleştiriliyor. 



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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Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Yaşlılıktan mıdır? 
Yorgunluktan mıdır? bile-

mem; 
Birisi çözülmeden, bir 

başka gündemin tartışıldığı 
olaylar beni iyice sıkmaya ve 
içimi daraltmaya başladı... 

Onun için; 
Gündelik olayların tartışma-

sını muhataplarına bırakıyo-
rum.. 

Ben birazcık arkama yas-
lanıp; 

Elime bir ‘tarih kitabı’ alıp, 
geçmişte neler olup-bitmiş? 

Daha açık bir ifadeyle; 
Geçmişte yaşanan ‘acı 

olaylarla’ günümüzde yaşa-
nan olaylarla köprü kurup, 
mukayese yapmak istiyo-
rum... 

Ve bu düşünceden hare-
ketle; 

Bugünden başlamak üze-
re, birkaç gün sizlerle Giresun 
üzerinden farklı ‘etnik kim-
liklerin’ asırlarca sürdürdüğü 
‘birlikteliğini’ ve daha sonra da 
birdenbire birbirlerine neden 

düşman kesildiklerini? 
Dilimin döndüğü ve aklımın 

erdiği kadar-tarihsel belgeler-
den- edindiğim bilgileri özet 
şeklinde paylaşmak istiyo-
rum..  

Ve konuya şöyle giriyorum;
Bu Anadolu var ya, bu 

Anadolu... 
Yüreği insan sevgisi ve 

beyni hoşgörüyle dolu.. 
Kaç medeniyete ev sahipli-

ği yapmış? 
Kaç farklı inançlara ve etnik 

kimlik taşıyan halkları birbirle-
riyle kavgasız-gürültüsüz ‘kapı 
komşusu’ gibi yaşatmış? 

Bunun anlatımını dürüst-
lüğü ilke edinmiş tarihçilere 

bırakıyorum.. 
Ve ben sohbetimize; 
Giresun merkez ve yö-

resinde yaşayan faklı ‘etnik 
kimlikleri sahip; Rum’uy-
la-Ermeni’siyle... 

Türk’üyle, Kürt’üyle, Gür-
cü’sü ve Çerkez’iyle.. 

Kısacası; 
Müslüm’üyle ve Gay-

ri-Müslüm’üyle.. 
1900’lü yılların başlarına 

kadar, gürültüsüz-patırtısız 
barış içerisinde yaşayıp ve 
daha sonra -birilerinin kışkırt-
masıyla- birbirlerini sırt çevirip, 
diş bilemelerine ve düşman 
kesilmeleri üzerine sohbet 
etmek istiyorum... 

Osmanlı döneminde bir 
‘Kasaba’ düşünün ki; 

(Bu kasaba Giresun Kasa-
basıdır.) 

Osmanlının kuruluşundan 
1900’lü yılların başına kadar 
farklı etnik kimliklere sahip 
‘halklarla’ aynı coğrafyada 
ve aynı atmosferde kavga-
sız-gürültüsüz, barış içinde 
nefes-nefese yaşasın!... 

Hatta bu ‘birlikteliği’ öylesi-
ne ileri taşısın ki; 

Nüfusun çoğu ‘Türk’ 
ve ‘Müslim’ olmasına 
rağmen, Rum kimlikli bir 
Gayri-Müslim birisini tam 
19 yıl kendisine ‘Belediye 
Başkanı’ yapsın... 

(Giresun dışında 
Anadolu’nun hiçbir İl ve 
İlçesinde bu olmamıştır) 

Yani, kısaca demem 
o ki; 

1885 yılından-1904 

yılına kadar Rum kökenli Kap-
tan Yorgi, Giresun Belediye 
Başkanlığı yapmıştır... 

(Ki, başkanlığı bıraktığı bu 
yıllarda Pontos Çetelerinin 
örgütlenip, Anadolu üzerin-
de pembe hayaller kurduğu 
yıllardır.) 

Anadolu’daki ‘birlikteliği’ 
bozmak isteyen ağa-babaları 
ise şunlardır; 

Rus Çarı 2. Nikola -ço-
ğunluğu- Doğu Anadolu’da 
bulunan Ermeni vatandaşları 
kışkırtarak, arkasını sıvazlayıp 
ve destekleyerek; 

Kendilerine müstakil bir 
‘Ermeni Devleti’ kurmalarını 
pompalarlar... 

Batıda İngilizlerin maşası 
durumuna gelen Yunanlılar; 

Ege Bölgesinde ‘Rumları’ 
bir araya getirecek devlet 
kurmak isterler... 

Doğu Karadeniz Bölgesin-
de ‘Batılı’ ve ‘Okyanus ötesi’ 
patronların desteklediği (Baş-
kenti Trabzon olan) başka bir 
‘Pontos Cumhuriyeti’ kurmak 
isteyen Rumların içerisinden 
çıkan ve kendi aralarında 
örgütlenip dağlara çıkarak, 

büyük-küçük yerleşkelerde 
huzur bırakmayan ‘Pontos 
Çeteleri’ kurulmuştur...

Ve bu Pontos Çeteleri 
ki; 

Doğu Karadeniz Bölge-
sinde kurmak istedikleri 
‘Pontos Cumhuriyeti’ için; 

İnebolu’dan-Merzi-
fon’a... 

Sinop’tan-Samsun’a... 
Ordu’dan-Giresun’a.. 
Trabzon’dan-Batum’a 

kadar öbek-öbek örgütlenmiş-
ler... 

Her il ve kasaba yada bu 
örgütlerin başına bir ‘temsilci’ 
belirlemişlerdir.... 

Ve ‘dış destekli’ başlatmak 
istedikleri ‘başkaldırı ve savaş’ 
için yörede sürekli ‘huzursuz-
luk’ yaratmaya başlamışlar-
dır... 

Yüzyıllardır beraber yaşadı-
ğı kapı komşusunu bir pun-
duna getirip; Kıyıda-köşede 
öldürmeler... 

Daha düne kadar; 
“Bacım, yengem, halam ve 

anam” dediği kadınlara zorla 
tecavüz edip, ırzına geçme-
ler... 

Yoksul halkın ineğini-danası 
kesip, yiyip-içmeler... 

Vesaire, vesaire... 
1900’lü yılların başına 

kadar yüzyıllardan bu yana 
taşınan birliktelik bozulmaya 
ve düşmanlığı dönüşmeye 
başlamıştır... 

Örneğin; 
Bu yaşanan çirkin olaylar, 

gün geçtikçe o kadar çok ço-
ğalmaya ve o kadar çok ileriye 

taşınmıştır ki, daha düne ka-
dar dost belledikleri birdenbire 
düşman kesilince; millet ne 
yapacağını şaşırmıştır... 

Hani bu gibi durumlarda; 
Yaşanan her olay, karşıtları-

nı da ortaya çıkarır ya... 
Pontos Rum Çeteleri ortaya 

çıkınca; 
Karşılarında (Topal) Osman 

Ağa öncülüğünde (Gönüllü-
lüğe dayalı) Giresun gençle-
rinden oluşan bir ‘Osman Ağa 
Çetesi’ kurulur... 

Ki; 
Merzifon, Sinop ve Sam-

sun’dan-Batum’a kadar 
‘Giresun Uşakları’ isimli bu 
‘Osman Ağa Çetesi’ bölgede 
dirlik-düzen bırakmayan Pon-
tos Çetelerinin korkulu rüyası 
olacaktır... 

(Bugünkü sohbeti bir 
başlangıç olarak kabul edin. 
Çünkü sayfa alanım tükendi.) 

Yarın sizlerle; 
Sinop-Gerze’de yaşanan 

bir olayı paylaşmak istiyo-
rum...

Yarına kadar sabırlı olun... 
Heyecanınızı yitirmeden 

sabit tutun... 
Yarın tekrar görüşmek 

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

olalım... 
Bunların olabilmesi içinde; 
Uymamız gereken ortak 

kurallar uyalım... 
YARIN; 
Sinop-Gerze’deyiz...

ASIRLARCA BİRLİKTE YAŞADILAR 
SONRA BİRDENBİRE AYRILDILAR 

Türkiye’de elektrik dağıtım 
hizmeti, 21 özel elektrik dağıtım 
şirketleri tarafından yapılır.

Tüketim Miktarı:
Müşterinin harcadığı elektrik 

enerjisinin kilowatt saat (kWh) 
biriminde ifade edilmesidir. 

Kademeli tarifede yeni dö-
nem başladı.!

Aylık tüketim 210 kw normal 
tarifte, üzeri katlamalı tarifeden 

fatura ediliyor.
Yeni kararla 210 kilovatsaatlik 

tüketimin fatura tutarı 287 lira 
olacak. 42 lira indirim sağlana-
cak.

1 KW ELEKTRİK KAÇ TL?
2022 yılında elektrik faturası 

hesaplamak için elektrik birim 
fiyatını 1,37 TL’den hesaplamak 
gerekiyor. Oran aylık 210kWh’e 
kadar tüketim için geçerlidir. 1 

KW elektrik düşük tüketimde 
1,37 TL. Aylık tüketimlerin 210 
kWh’ın üstünde olan meskenler-
de ise 1 kWh 2,06 TL’dir.

Örneğin 300 kilovatlık bir 
elektrik faturasının ortalama 
fiyatı şöyle hesaplanabilir:

300(tüketilen elektrik) - 210( 
indirimli tüketim sınırı) = 90 
(yüzde 50 zam uygulanacak 
tüketim miktarı)

287 + 185 = 472 TL (yakla-
şık)

Bu sadece mesken aboneleri 
için geçerli, Ticarethane ve Sa-
nayi aboneleri uygulanan zamlı 
tarifeden şikâyetçi.

TEDAŞ Enerji sektörü 
2010yılının Eylül ayında

21.Bölge üzerinden özelleş-
tirildi.

Doğu Karadeniz (Çoruh)ismi 
adı altında

AKSA Enerji satın aldı...

Artvin..
Rize ..
Trabzon..
Giresun..
Gümüşhane.
Özelleşen bölgelerde genel 

tarife uygulanmaktadır.
Her bölgede tahsilât ve kayıp 

kaçak oranları, o bölge içinde 
bulunan illerin ,

İletim, tüketim, tahsilât, ta-
hakkuk oranları üzerinde,; Kayıp 
kaçak ve tahakkuk oranları 
belirlenir.

Örneğin ;
Çoruh Elekrik Bölgesi kayıp 

kaçak oranları ortalama %8.Ve-
ya10ndur.

Dicle Elektrik Bölgesi kayıp 
kaçak oranları ortalama %60ile 
65 arasındadır.

Enerji sektörü 21 Bölge.genel 
tarife üzerinden fiyatlar.!

Enerji Bakanlığı

Bölgesel Tarife Uygulaması-
na acilen geçilmelidir .

Veya illere göre tarife uygu-
lanmalıdır.

“Her bölge kullandığı kaçak 
ve kayıp oranları üzerinden 
ödeme yapacağı için, her koyun 
kendi bacağında asılacaktır. “

Kaçak kayıp oranı düşük olan 
bölgeler ucuz tarifeden ,

Kaçak kayıp oranı yüksek 
olan iller ve bölgeler

Yüksek tarifeden fiyatlandiril-
malidir....

“Detaylandırmak istersek 
kaçak oranları yüksek olan 
bölğeler,kullandıkları kayip ve 
kaçak Elektrik parasını bizler 
ödememiş oluruz”...!!

2007 Yılında  bölgesel  tarife-
ye gecilecekti. 

Her ne olduysa vazgeçildi.
Uygulanmış olsaydi kaçak 

orani yüksek olan bölgelerin bi-

rim fiyatlari yüksek, oldugundan 
tetbir alacaklar kaçak oranini 
düşürebilir, enerji üzerinde algı 
operasyonu olmazdi.

Ama birileri çıkıpta fatura 
üzerindeki gizli vergiler nereye 
gidiyor, diye açıklama  yapmı-
yorlar.

Açıklama  yapsalar duyarli 
vatandaşlar daha aydınlanmış 
olur.

Kademeli Tarife
Kademeli Tarife uygulaması 

için geçerli 5 kWh’lık günlük 
ortalama tüketim limiti, 01 Şubat 
2022 tarihi itibarıyla yeni bir 
EPDK kararı ile 7 kWh’a çıkarıl-
mıştır. Alınan kararla ortalama 
günlük tüketim özelinde değişiklik 
yapılmış olup birim fiyatlarda her-
hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Kademeli tarifeden bir an 
önce dönülüp, bölgesel tarifeye 
geçilmelidir.!!!!

Kademeli Tarifeden 
Bölgesel Tarife.......?

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

Temizliği itina ile yapılırAdres: Gemiler Çekeği Mah. Sütlaç Mevkii 
Çakmak Sk. GiRESUN

0454 666 01 11
0545 506 28 28

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

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)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Hüseyin TATAR



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

510 Şubat 
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SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 24 ..... 17 .... 6 ..... 1 ...... 42 .....17 ....25 .....57
2.İ. H. KONYASPOR ............ 23 ..... 14 .... 6 ..... 3 ...... 35 .....16 ....19 .....48
3.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 24 ..... 11 .... 7 ..... 6 ...... 38 .....26 ....12 .....40
4.A. ALANYASPOR ............. 24 ..... 11 .... 6 ..... 7 ...... 42 .....34 ....8 .......39
5.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 23 ..... 11 .... 4 ..... 8 ...... 32 .....23 ....9 .......37
6.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 24 ..... 10 .... 7 ..... 7 ...... 36 .....29 ....7 .......37
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 24 ..... 10 .... 7 ..... 7 ...... 35 .....31 ....4 .......37
8.ATAKAŞ HATAYSPOR ..... 24 ..... 11 .... 3 ..... 10 .... 35 .....38 ....-3 ......36
9.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ..... 23 ..... 10 .... 5 ..... 8 ...... 32 .....29 ....3 .......35
10.Y. KAYSERİSPOR ........... 24 ..... 9 ...... 7 ..... 8 ...... 35 .....35 ....0 .......34
11.V. F. KARAGÜMRÜK ..... 24 ..... 9 ...... 6 ..... 9 ...... 30 .....36 ....-6 ......33
12.D. G. SİVASSPOR ........... 24 ..... 7 ...... 10 ... 7 ...... 31 .....29 ....2 .......31
13.GALATASARAY A.Ş. ..... 24 ..... 7 ...... 7 ..... 10 .... 29 .....34 ....-5 ......28
14.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 24 ..... 7 ...... 6 ..... 11 ....30 .....32 ....-2 ......27
15.GÖZTEPE A.Ş. ................. 24 ..... 7 ...... 6 ..... 11 ....28 .....33 ....-5 ......27
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 24 ..... 7 ...... 5 ..... 12 .... 22 .....26 ....-4 ......26
17.F. TAV ANTALYASPOR .. 24 ..... 6 ...... 7 ..... 11 ....23 .....34 ....-11 ....25
18.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 24 ..... 6 ...... 4 ..... 14 .... 22 .....42 ....-20 ....22
19.ALTAY .............................. 24 ..... 6 ...... 3 ..... 15 .... 26 .....38 ....-12 ....21
20.Ö. K. Y MALATYASPOR 23 ..... 4 ...... 4 ..... 15 .... 18 .....39 ....-21 ....16

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
UEFA Konferans Ligi Ön Eleme
Alt Lig

24. HAFTANIN SONUÇLARI
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................4 - 3 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR ..........1 - 0 ................................. GZT GİRESUNSPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. .....5 - 1 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. .................................1 - 0 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................0 - 1 ................... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......1 - 0 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................0 - 0 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR .........................1 - 1 .................................GALATASARAY A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. .........................1 - 3 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. ............................................0 - 2 .........................................................ALTAY

Elif Naz’dan büyük başarı
Göreleli Elif Naz Kara, 

Antalya’da yapılan 
Wushu Kung-Fu Türkiye 
Şampiyonası’nda Gençler 
kategorisinde üst üste Türkiye 
Şampiyonu oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu 
Federasyonu tarafından 
Antalya’da düzenlenen Türki-
ye minikler- yıldızlar- gençler- 
büyükler ve takımlar katego-
rilerindeki Wushu Kung Fu 
Şampiyonası’na çeşitli illerden 
3 bin civarında sporcu katıldı.

Elif Naz Kara, rakiplerini 
geride bırakarak  üst üste Tür-

kiye Şampiyonu olarak büyük 
başarıya imza attı.

PLAY-OFF’tayız; 58-83
Türkiye Kadınlar Bölge-

sel Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden Giresun Be-
lediye Gençlik Spor Kulübü, 
deplasmanda Adana Atlas 
Tigers’i 58-83 yenerek play-
off’a kalmaya hak kazandı.

Sezon başından bu yana 
başarılı sonuçlara imza atan 
Yeşil Beyazlılar, Adana temsil-
cisi karşısında tüm çeyrekleri 
önde tamamladı. İlk çeyreği, 
21-26, ikinci çeyreği 39-52, 
üçüncü çeyreği 47-69 üstün 
bitiren Çotanaklar, parkeden 
de 58-83’lük galibiyetle ayrıl-

mayı başardı.
Bu sonuçla normal sezonu 

üçüncü tamamlayan ve adını 
play-off’a yazdıran Giresun 
Belediye Gençlik Spor Kulübü 
Başkanı Alaattin Hafızoğlu, 
bu başarıda emeği geçen 
herkese teşekkür ederek, 
yeşil beyazlı takıma play-off 
maçlarında başarılar diledi.

Hafızoğlu, “Beledi-
ye Başkanımız Aytekin 
Şenlikoğlu’nun da önemli kat-
kılarıyla buraya kadar geldik. 
Tüm takımı tebrik ediyorum.” 
İfadelerini kullandı.

Görele Masterler 
yine mağlup

Geçen hafta ikinci 
yarının ilk maçında 

deplasmanda Trabzon Al-
tunbaş Yapı Veteranlar’a 1-0 
yenilen Görele Masterler,  
ikinci devrenin ikinci müsa-
bakasında 1918 Vakfıkebir 
Veteranlar’a aynı skorla 

mağlup oldu.
Alınan bu sonuçla Görele 

Masterler 9 puanda kalır-
ken, Vakfıkebir Veteranlar 
puanını 9’a yükseltti. Yeşil-
beyazlılar bu hafta sonu 
deplasmanda Sürmene 
Masterler ile karşılaşacak.

Giresunspor, 12 Şubat Cu-
martesi günü oynayacağı 
Fenerbahçe karşılaşması 

için kolları sıvarken herkesin 
kafasında galibiyet yatıyor. Teknik 
adam Hakan Keleş’te  oyuncuları-
na güvendiğini ve mutlaka 3 puan 
almak istediklerini dile getirdi.

SÖZLEŞME
GZT Giresunspor Portekizli 

orta saha oyuncusu Chiquinho 
olarak bilinen Francisco Leonel 

Lima Silva Machado ile sezon so-
nuna kadar kiralık olarak sözleş-
me imzaladı.

Daha önce anlaşma sağla-
nan ancak son kontrollerinde 
testislerinde tümör tespit edil-
mesi üzerine Jean Pyerre ile 
yapılan sözleşmeyi iptal etmek 
zorunda kalan Giresunspor, 
bu oyuncunun yerine Portekizli 
Chiqunhio’yu Giresun’a getirdi. 
Sağlık kontrolünden geçen ve  
sözleşme imzalayan Chiqun-

hio, sezon 
sonuna 
kadar 

Giresunspor’da forma giyecek.
Chiqunhio’nun transferiyle ilgili 

yeşil beyazlı kulüpten yapılan 
açıklamada ise “GZT Giresuns-
por’umuz Portekiz Süper Lig 
takımı Benfica’dan 26 yaşında-
ki ofansif orta saha oyuncusu 
Chiquinho’yu sezon sonuna 
kadar kiralık olarak kadrosuna 
katmıştır. Kendisine Giresunspor 
ailesine hoş geldin diyor çotanak 
armalı forma ile başarılar diliyo-
ruz” ifadelerine yer verildi.

Portekizli 10 numara, aynı za-
manda forvet arkası ve sol kanat 
mevkiinde görev alıyor.

BİLETLER SATIŞTA
Giresunspor, Fenerbahçe İle 

çok zorlu bir doksan dakikaya 
çıkacak. Son haftalarda aldığı 
başarısız sonuçlarla ateş hattına 
yaklaşan Çotanaklar’ın bu kritik 
mücadeleden kayıpsız ayrılma-
sı gerekiyor. Tabi ki bu önemli 
maçta taraftarlardan da tribünleri 
doldurmaları bekleniyor. Yönetim 
kurulu kale arkası bilet fiyatlarını 
15 TL olarak belirlerken, maraton 
olarak bilinen doğu tribün ile batı 
üst tribün biletleri 30, batı alt ise 
50’TL’den satışa sunuldu.

SAKAT OYUNCULAR
Giresunspor’dan Erol Can 

Akdağ ve Flavio Medeiros’un 
sakatlıkları hakkında bilgilendir-
me yapıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten 
iki oyuncunun son durumlarıyla 
ilgili yapılan açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi;”Aralık ayında 
oynanan Ziraat Türkiye Kupası 
karşılaşmasında sağ diz çap-
raz bağ yaralanması yaşayan 
oyuncumuz Erol Can Akdağ’ın 
tedavisine başarılı bir şekilde 
devam edilmektedir. Gerçekleş-
tirilen başarılı operasyon sonrası 
oyuncumuz kulüp fizyoterapistleri 
eşliğinde fitness salonunda güç-
lendirme çalışmalarına başla-
mıştır.Geçtiğimiz hafta oynanan 
İ.H. Konyaspor müsabakasında 
aldığı darbe sonrasında sakatla-
narak oyuna devam edemeyen 
oyuncumuz Flavio Medeiros’un 
yapılan ilk kontrollerinde ise ciddi 
bir sakatlık tespit edilmemiştir. 
Oyuncumuza tedbir amaçlı olarak 
salı günü MR görüntülemesi 
gerçekleştirilecek olup, detaylı 
bilgilendirme sağlık ekibimizden 
alınacak rapor doğrultusunda tek-
rar yapılacaktır.”

FAZLA YANMASIN
GOMLEK DAHA
Evinde oynadığı son Üç karşılaşmada Hatayspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor’a mağlup olarak 

Taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Giresunspor, kötü gidişata dur demek istiyor

U19 Süper Lig’de 17. haftada 
toplam 42 gol atıldı. 8 karşı-

laşmayı ev sahibi takımlar kazanır-
ken, 2 mücadelede sevinen  taraf 
deplasman takımları oldu. Galatasa-
ray A.Ş., topladığı 35 puanla liderlik 
koltuğunda oturuyor.

 U19 TFF 1. Lig’de ise 16. hafta 
maçlarında toplam 20 gol kaydedildi. 
2 karşılaşmada ev sahibi takımlar 
sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 
maçı deplasman takımları kazandı. 3 
maç ise beraberlikle tamam-
landı. İstanbulspor A.Ş.haftayı 
bay geçti. 31 puana sahip Altı-
nordu ligde zirvede yer alıyor.

 Elit U17 ve Elit U16 
Ligleri’nde mücadele de-
vam etti. Elit U17 Ligi’nde 
Galatasaray A.Ş., Beşiktaş 
A.Ş., Göztepe A.Ş.,Yılport 
Samsunspor, İttifak Holding 
Konyaspor ve Adana Demirs-

por A.Ş., gruplarında ilk sırada yer 
alıyor. Elit U16 Ligi’nde ise Bursaspor, 
Beşiktaş A.Ş., Altınordu, Demir Grup 
Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Ada-
na Demirspor A.Ş. gruplarında liderlik 
koltuğunda oturuyor.

U19 Bölgesel Gelişim Ligi’nde 
ise grup liderleri; Esenler Erokspor, 
Darıca Gençlerbirliği A.Ş, Turgutlus-
por, Karşıyaka, Bursa Yıldırım Spor, 
52 Orduspor FK, 1461 Trabzon FK ve  
Amed Sportif Faaliyetler.

Gelişim Ligleri’nde
heyecan devam ediyor



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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Giresunspor oy-
nadığı son dört 

karşılaşmada 11 puan 
kaybedince ateş hattına 
yaklaştı. Ligde son sıra-
daki Yeni Malatyaspor 
ile 18. Sıradaki Çaykur 
Rizespor da haftayı 
puansız kapattı. Altay 
16 haftalık galibiyet 
özlemine son verdi ve 
21 puana ulaşarak ligde 

kalma yolunda umutlan-
dı. Antalyaspor, Beşik-
taş deplasmanında bir 
puan aldı ve 25 puana 
yükseldi. 26 puanlı tem-
silcimiz Giresunspor’a 
üst sıralardan en yakın 
takımlar olan Göztepe, 
Kasımpaşa ve Demir 
Grup Sivasspor haftayı 
yenilgiyle, Galatasaray 
ise bir puanla kapattı.

Fenerbahçe 
Engeli Mutlaka 

Aşılmalı

Spor Toto Süper 
Lig ekiplerinden 

GZT Giresunspor’un 
teknik direktörü Ha-
kan Keleş, uzun bir 
süre sonra yeniden 

yer aldıkları ligde-
ki ilk senelerinde 

küme düşmek iste-
mediklerini söyledi

Keleş, ligin 25. 
haftasında 12 
Şubat Cumartesi 

günü Fenerbahçe’yi 
konuk edeceklerini 
anımsattı.

Rakiplerine ligin ilk 
yarısında İstanbul’da 
oynanan karşılaşmada 
kaybettiklerini hatırlatan 
Keleş, sözlerini şöyle 
sürdürdü:”Fenerbahçe 
ile ilk yarı deplasman-
da oynadık. Orada 
bir penaltı kaçırdık, 
2-1 kaybettik. Ama o 
zaman takımımız hazır 
değildi. Tabii Fenerbah-
çe’nin de bir gidişatı 
var, onlar da çok iyi 
durumda değil. Biz de 
bundan faydalanmak 
istiyoruz. Bizim de acil 
puanlara ihtiyacımız 
var. Çünkü alt tarafla 
puan farkı kapandı. Bir 
an önce biz de 3 puanı 
kazanmak istiyoruz.”

Keleş, zorlu maç 
öncesi eksiklikleri gider-
diklerini, kadrolarına da 
takviyeler yaptıklarını 
aktararak, “Seyircimizin 
de desteğiyle kazan-
mak istiyoruz. Çünkü 
puanlara ihtiyacımız 
var. Üst sıralara doğru 
tırmanmak istiyoruz. 
Tek isteğimiz iyi oyunla 
Fenerbahçe maçında 
galip gelebilmek.” diye 
konuştu.

“TAKIMIMIZ 
OTURACAK VE 
FIKSTÜR DE 
BIZE DÖNECEK”

Kalan 14 haftada iyi 
sonuçlar almak için so-
nuna kadar mücadele 
edeceklerini vurgulayan 

Keleş, hedeflerinin 40 puan barajını geç-
mek olduğunu dile getirdi.Keleş, şunları 
kaydetti:”İlk yarı 22 puan aldık. İkinci yarı-
da da bu seviyede puan alabilirsek he-
deflediğimiz yere gelmiş oluruz. İlk yarı 
kötü başlamamıza rağmen 22 puan 
toplamıştık. Takımımız oturacak ve 
fikstür de bize dönecek. Ondan sonra 
42-45 barajını geçersek bizim için 
iyi olacak. Uzun süre sonra yeniden 
yer aldığımız bu ligde ilk senemizde 
düşmek istemiyoruz.”

FINANSAL DURUM
Giresunspor Basın Sözcüsü 

Halil İbrahim Önal, ara trans-
fer sürecini kulübün yapısı ve 
finansal açıdan en iyi şekilde 
değerlendirerek tamamladıkla-
rını söyledi.Giresunspor Basın 
Sözcüsü Halil İbrahim Önal, 
yaklaşık 1 aydır yoğun uğraş ve 
çaba sonucu transfer tahtasını 
vurguladı. Transferi 10 numara 
Chiquinho ve Fenerbahçe’nin 
genç kanat oyuncusu Muham-
med ile tamamladıklarını belirten 
Önal, “Kulübümüzün finansal 
durumu göz önünde bulundurula-
rak kadromuza yeni santrfor dahil 
etmedik. Oyuncu almış olmak için 
almak yerine orta ve kanat noktasın-
da transferlerimiz ile kadromuzdaki 3 
santrforu rahatlattık. Herkes bilmelidir ki 
Giresunspor çok güçlü, inançlı ve istikrar-
lı bir takımdır. Biz takımımıza ve santrfor-
daki 3 oyuncumuza zaten çok güveni-
yorduk, mağlubiyetler yaşadık evet ama 
hiçbir maçımızda sahadaki oyun üstün-
lüğünü rakibe bırakmadık ve ligin defans 
kurgusu en başarılı olan takımlarından 
birisiyiz. Giresunspor yönetimi olarak 
teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda 
eksik ve takviye gereken bölgelere en 
doğru ve en iktisatlı transferleri gerçek-
leştirdik. Bu transfer sürecinin takımımıza 
ve Giresun’umuza hayırlı olmasını diliyor, 
taraftarımızın desteği ile zorlu Süper Lig 
mücadelemizi hedeflediğimiz noktada 
tamamlamak istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe maçında taraftarları 
tribünleri doldurmaya ve takımlarını 
kendilerine yakışır bir şekilde destekle-
meye davet eden Önal, “Zaman Gire-
sunspor’un yanında ve destek olma 
zamanı. Gün birlik ve beraberlik günü, 
her zaman iyi günde ve kötü günde 
takımından desteğini esirgemeyen büyük 
Giresunspor taraftarını Çotanak Spor 
Kompleksi tribünlerinde tek yürek olmaya 
davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TEK YUREK 
OLALIM’


