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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
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

(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 
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

23 ŞUBATA 
BAĞLAYAN GECEYDİ 
ŞAFAK SÖKERKEN 

HABER GELDİ
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HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

(Sayfa 4’te)

BABAMA 
MEKTUPLAR’dan

Su Ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü her yerde

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 
ekipleri şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kadıoğlu 
Kutladı

n 2’DE

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)
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ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA
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ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL
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ŞABAN KUTLU
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BİR YENİSİNİ EKLEDİ
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EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)
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 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

BEKLEYİŞLERİN...

Senem Demir
(Sayfa 3’te)

Gelen talepler ve saha incele-
meleri sonrasında belirle-

nen noktalarda aciliyet sırasına 
göre çalışmalar başlatılıyor.

n 2’DE

Kıbrıs ve Kocaeli’ de kurduğu 2 üniversitede başarıları 
ile adını duyuran Dr.Emiroğlu’ ndan çarpıcı yorum

‘Üniversiteye Girişte Baraj 
Puanının  Kalkması Yerindedir’

Kıbrıs Ada Kent 
Üniversitesi ve 

Kocaeli Sağlık ve Tekno-
loji Üniversitesi  Mütevelli 
Heyeti Başkanı ve Avru-
pa Eğitim Vakfı Başkanı, 
Pirazizli hemşerimiz 
Dr.Talip Emiroğlu, üni-
versitelere girişte baraj 
puanlarının kaldırılması 
kararına olumlu baktığını 
söyledi.n 3’TE

Giresun Barosu,ör-
nek çalışmalarına 

bir yenisini daha ekledi.
Başkan Soner Karademir 
kardan ve soğuktan etki-
lenen hayvanları besleye-
rek taktir aldı. 

Başkan Soner Kara-
demir, “Giresun Barosu 
Başkanı Av.Soner KARA-
DEMİR ve baroya kayıtlı 
avukatlar sabah saatlerin-
de Batlama Vadisi’nden 
başlayıp İnişdibi, Erimez, 
Kulakkaya, Ağaçbaşı 

Yaylaları, Pınarlar Köyü, 
Dereli İlçesi, Çalca ve 
Duroğlu Beldelerini müte-
akip akşam Giresun ‘da 
son bulan etkinlikle do-
ğada yaşayan hayvanları 
besleme etkinliği yaparak 
doğadaki muhtelif nokta-
lara ayrıca minik dostla-
rımız için yem bıraktılar. 
Giresun Barosu olarak 
doğadaki dostlarımıza 
olan sorumluluklarımızın 
her zaman hatırlandığı bir 
dünya dileriz.”dedi. 

KARADEMiR VE EKiBiNE TAM NOT

Giresun Müftülüğüne bağlı 
Merkez Kız Yatılı Kur’an 

Kursu’nda hafızlık eğitimi gören 
Gürcistan vatandaşı Salome 
Kamashidze, mezun oldu.  
Kamashidze, Kur’an Kursu 
Öğreticisi Feride Genç rehberli-
ğinde öncelikle Türkçe öğrendi. 
Ardından Kur’an-ı Kerim eğitimi 
alan Kamashidze, Kur’an Kursu 
Öğreticisi Merve Toprak rehber-

liğinde hafızlığını ikmal etti.  
Hafızlık eğitimini tamamla-

yarak Diyanet İşleri Başkanlı-
ğınca uygulanan Hafızlık Tespit 

Sınavı’nda başarılı olan Kamas-
hidze için “Belge Takdim Töreni” 
düzenlendi.

n SAYFA 3’TE

Gürcistan vatandaşı Kamashidze 
Giresun’da hafız oldu Giresun İl Müftülüğü Mer-

kez Kız Yatılı Kur’an Kursu’n-
da eğitim gören Gürcistan 
vatandaşı Salome Kamashi-
dze, hafızlığını tamamladı.

KOLAYLI: BiK TARiFE ARTISI
BASINA CAN SUYU OLACAK n

 S
AY

FA
 3

’T
E

Küpeli, liman-
daki işçilerin 
kış ortasında 

mağdur edilmesinin 
büyük yanlış olduğunu 
vurguladı.

Gelecek Partisi Gire-
sun İl Başkan Yardımcısı 
Halil Küpeli, ilk seçimde 
iktidara geleceklerini ve 
ülkenin yaşadığı sorun-
ları çözeceklerini söyledi

Giresun ve ülkenin 
yönetilemez hale geldi-
ğini öne süren Küpeli, 
“Giresun Özel İdaresi, 
Manzara Tepesi’ni de satmış. 
Özel İdare eline ne geçiyorsa 
satıyor. Satılmadık bina, arsa 

veya tesis kaldı mı?. Bu devlet 
80 yılda bu kadar fabrika, 
tesis, arsa ve bina biriktirmiş. 
80 yıl bu ülkeyi idare edenler, 

kamuya ait herşeyi 
satmayı bilmiyorlar 
mıydı?. Bu kadar 
satış normal mi?. 
Özelleştirme hani 
çare olacaktı? Seka 
özelleştirildi de tuva-
let kağıdı ucuzladı 
mı? Dolar düştü 
mü?. Bizi kıskandığı 
söylenen koskoca 
Almanya son 3 yılda 
Giresun Özel İdare 
kadar arsa,bina 
veya kamu kurumu 
satmış mı?. Bu işin 

sonu nereye varacak?. Birileri 
çıkıp da bu millete bilgi versin” 
dedi. n SAYFA 2’DE

Manzara Tepesi’nin satışına tepki gösteren Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Küpeli, 
“Bari orada ki yolu da yatsınlar. Halkı geçirmesinler. Bu il bu hallere düşmemeliydi.” dedi

HALiL KUPELi’DEN 
SATISLARA TEPKi



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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ALMANYA’nın Bielefeld kenti 
yakınlarındaki  Warendorf 

bölgesinde Türkçe anadil öğret-
menliği yapan Tirebolulu Şenol 
Yıldız, meslekte 25. seneyi ta-
mamladı. Öğretmen Şenol Yıl-
dız,  Kuzey Ren Vestfalya (KRV)  
Eyaleti Eğitim Bakanlığı tarafından 
teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. 

Şenol Yıldız konuyla ilgili olarak: 
„Warendorf ilçe sınırları içindeki bir 
çok okulda Türkçe anadil öğret-

menliği yapıyorum. Meslekte çey-
rek asırı doldurdum. Eyalet Eğitim 
Bakanlığı adına çalıştığım Ahlen 
Overbergschule okulunun müdiresi 
bayan Sabine Schlarmann teşek-
kür belgesiyle beni onure etti. Bu 
belgeyi ömrümün sonuna kadar 
saklayacağım. Görev yaptığım bu 
süre içinde birlikte çalıştığım tüm 
öğrencilerime ve ailelerine teşek-
kür ederim“ dedi.

 (Tevfik KARA / OELDE)

Meslekte çeyrek asır gururu
Tirebolulu Şenol öğretmene Almanya’da  25. Yıl Tebriği

KOLAYLI: BiK TARiFE 
ARTIŞI BASINA CAN 

SUYU OLACAK
Türkiye Gazeteciler 

Konfederasyonu (TGK) 
Genel Başkanı ve BİK Genel 
Kurul Üyesi Nuri Kolaylı, 
Basın İlan Kurumu’nun bugün 
yapılan genel kurul toplantı-
sında alınan “Resmi İlan Fiyat 
Tarifesi”nin 20,40TL’den 35 
TL’ye yükseltilmesinin yerel 
basın için can suyu olacağını 
söyledi.

Türkiye genelinde 9 
gazeteciler federasyonu, 86 
gazeteciler cemiyeti ve basın 
meslek örgütü ile bu kuru-
luşlara üye 20 bin gazeteciyi 
temsil eden Türkiye Gazete-
ciler Konfederasyonu adına 
yazılı bir açıklama yapan 
Genel Başkan Nuri Kolaylı, 
Basın ilan Kurumu’nun yerel 
basın açısından büyük önem 
taşıdığına dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
onaylandıktan sonra Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürür-
lüğe girecek olan ilan tarifesi 
artışının, girdi maliyetlerinin 
ve döviz kurlarının olağandışı 
artışıyla kapanmanın eşiğine 
gelen yerel basın kuruluşları 
için rahatlatıcı bir karar oldu-
ğuna dikkat çeken TGK Genel 
Başkanı Kolaylı, açıklamasın-
da şu görüşlere yer verdi;

“Toplam 36 üyeden oluşan 
Basın İlan Kurumu Genel 
Kurulunda, Türkiye Gazete-
ciler Konfederasyonumuzu 
temsil eden arkadaşlarımızla 
birlikte, yerel basının sorunla-
rını gündeme getirerek çözüm 
önerilerimizi sunuyoruz. 

Basın İlan Kurumu Genel 
Kurulumuzun son toplantı-
sında, tirajı 50 binin altındaki 
gazeteler için uygulanan ve 
sütun/cm fiyatı 20,40 TL olan 
ilan bedeli, 35 TL’ye yüksel-
tildi. Tirajı 50 binin üzerindeki 
gazeteler için uygulanan sü-
tun/cm fiyatı da 49,35 TL’den 
63 TL’ye yükseldi. Beklenti-
miz, Cumhurbaşkanlığınca 
onaylanıp bir an önce Resmi 
Gazetede yayınlanarak 1 
Mart  itibariyle yürürlüğe 
girmesidir. 

Bu kararın alınmasında 
emeği geçen Basın İlan Ku-
rumu Genel Müdürü Rıdvan 
Duran’a, Basın İlan Kuru-
mu Genel Kurul üyelerine, 
Genel Kurul Üyesi Medya 
İş Sendikası Genel Başkanı 
Sezai Ballı’ya, TGK ailemizin 
temsilcileri Nazmi Bilgin’e, 
Mustafa Arslan’a, Şevket 
Erzen’e ve Şevket Karahan’a 
meslektaşlarım adına teşek-
kür ediyorum.”

Kıbrıs ve Kocaeli’ de kurduğu 2 üniversitede başarıları 
ile adını duyuran Dr.Emiroğlu’ ndan çarpıcı yorum

‘Üniversiteye Girişte Baraj 
Puanının  Kalkması Yerindedir’

Yaptığı açıklamada, 
alınan bu kararın 
eğitim kalitesine, öyle 

söylenildiği gibi pek olumsuz 
etki yapacağını sanmadığını 
belirten Emiroğlu, “Üniversite-
lerin kaliteli eğitim yapmaları, 
giriş şeklinden ziyade öncelikle 
kendi organizasyonlarıyla ala-
kalı olmalıdır. Sen liseden ne 
kadar başarılı öğrenci alırsan 
al, eğitiminde sıkıntı varsa 
fayda etmez, öğrenciyi sistem-
sizliğin içerisinde yok edersin.” 
dedi.

Açıklamasında, “Başarısı 
düşük öğrencinin iyi bir organi-
zasyon içerisinde başarılı olma 
şansı da vardır. Böyle kazanç-
lar çok değerlidir.” ifadesini 

kullanan Başkan Talip Emiroğ-
lu, şunları kaydetti:

“ Bu güne kadar üniversite-
ye girişlerde zorluklar çıkarıldı 
da ne oldu?

Eğitim kalitesi her zaman 
yine tartışıldı.

Burada önemli olan üniver-
sitelerin başarı iklimi içerisin-
deki çağdaş ve adil organizas-
yonlarıdır.

Barajın kalkması,girişin 
kolaylaşması, işini doğru 
yapan üniversitelerin kalitesini 
düşürmez.Ama sadece hak 
edeni mezun etmek kaydıyla.
Yani, üniversiteden çıkış, giriş 
gibi kolay olmamalıdır.

Gelelim şu sınav meselesi-
ne; 40 senedir sınav  yapılıyor.

Sınavlar bilenle bilmeyeni 
ayırmıyor, sadece sıralıyor.

Yani bir soruyu 4 dakikada 
yapanla,  bir dakikada yapanı 
ayırıyor.Bir dakikada yapan 
kazanıyor,4 dakikada yapan 
başarısız sayılıyor.

Ne oldu sonra? Dershane-
ler,hatta okullar eğitimi bırakıp 
öğretim yapmaya başladılar.
Çıkma ihtimali olan soruları 
ezberletip kısa sürede cevap-
lama yöntemleri öğrettiler.Yani 
öğretim,eğitimi ikame etti.

Bu yüzden,bir türlü  ezberci 
eğitimden yorumcu eğitime 
geçemedik.”

Bu konuda çarpıcı örnekler 
veren ve üniversite eğitimine 
farklı bir bakış açısı getiren 
Dr.Emiroğlu, şöyle devam etti:

“ Almanya analitik eğitim 
seviyesinde.Ülkelerin ekono-
misiyle,eğitimi arasında doğru-
dan ilişki vardır.Durum ortada.

Yaklaşık 40 yıldır okullara 
giriş sınavı yapalım derken, 
okullar maalesef  sınavlara 
hazırlık yeri haline geldi.

Sosyolojimiz, psikolojimiz 
değişti.

Her şeye çabucak cevap 

veren bir toplum olduk.Söz 
bitmeden karşılığını yapıştırır 
hale geldik.Belki de bu yüzden 
kavgacıyız.Belki de bu yüzden 
bir birimizi anlayamıyoruz.

Düşünmeyi,yorumu,
analitik bakışı ve enine bo-

yuna değerlendirmeyi zayıfla-
tıyoruz.

Acaba niçin yeterince ku-
rumsal olamıyoruz?

İş hayatında,siyasette,spor-
da ve sanatta, yani hemen, 
hemen her alanda neden 
anında cevap veriyoruz? Sanki 
acelemiz mi var?  Sınav an-
lamında hayatı 180 dakikaya 
sığdırmaya alıştık.

Bir de barajsız deneyelim.
Hatta daha ileri gidelim ve 
her üniversite kendi öğrenci-
sini kendisi seçsin.Dakikaya 
sığdırmadan oturup mülakatlar 
yapsın.Öğrenciyi dinlesin.

Demem o ki,
artık eğitimi öğrencinin 

bulunduğu yere gidip şekillen-
dirmemiz lazım.

Onları dedelerinin koşulları-
na zorlamaktan vazgeçelim.Ne 
dersiniz?”. 

Haber: Namık Baltaoğlu

BEKLEYİŞLERİN...
Senin hayata tutkunluğun;

Suyun kaynağından
Akar yatağından

Irmağın tam ortasından
Karışır nehirlere

O güzelim hayallerin;
Tatlı bir meltem estirir

Yüzünden okunur
Günışığı açar

Göğün uçsuz göğsünde salınır

Canevinle sarıldığın hayatın; 
Bir basımevi mürekkebinin

Kağıdına akan 
Gelenlerinle, kalanların

Oluşlarınla, bekleyişlerin
Çetelesini tuttuğun bir liman
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Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan programda 

konuşan Kamashidze, Gür-
cistan’da öğretmen olmayı 
hedeflediğini belirterek şunları 
kaydetti: “Din eğitimi almak 
için geldiğim Giresun’da 
hafızlığımı başarıyla tamamla-
manın mutluluğunu yaşıyorum. 
Kur’an-ı Kerim okumayı, din 
derslerini ve ilmi çok sevdiğim 
için ilahiyat fakültesinde eği-

timime devam etmek istiyo-
rum. Eğitimimi tamamladıktan 
sonra Gürcistan’da bilgilerimi 
gelecek nesillere aktarmayı 
hedefliyorum.”  

Türkiye ve Giresun’un gü-
zelliklerini, insanların misafir-
perverliklerini gittiği her yerde 
anlattığını belirten Kamashid-
ze, “İyi ki Giresun’a geldim. İyi 

ki hocalarımı ve arkadaşlarımı 
tanıdım. Hayallerime kavuş-
mam için ellerinden gelen 
çabayı gösteren herkese çok 
teşekkür ederim.” dedi.

Gürcistan vatandaşı Kamashidze 
GiRESUN’DA HAFIZ OLDU Giresun İl Müftülü-

ğü Merkez Kız Yatılı 
Kur’an Kursu’nda eği-
tim gören Gürcistan 
vatandaşı Salome 
Kamashidze, hafızlığı-
nı tamamladı.

Sıla Şentürk’ün katil zanlısı 
Van Cezaevine nakledildi
Giresun’da 16 yaşın-

daki Sıla Şentürk’ü 
öldüren Hüseyin Can 
Gökçek, Van Cezaevine 
sevk edildi.

Giresun’un Espiye 
ilçesindeki L Tipi Kapalı ve 
Açık Ceza İnfaz Kuru-
munda tutuklu bulunan 

Gökçek’in güvenlik gerek-
çesiyle Van F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumuna nakledil-
mesi kararlaştırıldı.

Gökçek, bu sabah, 
işlemlerinin tamamlan-
masının ardından Van’a 
gönderildi. GİRESUN (AA)
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Su Ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü her yerde

Bu kapsamda; Ha-
cısiyam Mahallesi 

Atatürk Bulvarı Hatun Camii 
önü ve Bozbağ Caddesi’nde 
yağmur suyu hattı çalış-
ması, Hacısiyam Mahallesi 
Öz Sokak, Gemilerçekeği 
Mahallesi Öztürk Sokak ve 
Hacıhüseyin Mahallesi Men-
teşe Sokak’ta kanalizasyon 
hattı yenilemesi ve tami-
ratı, Hacısiyam Mahallesi 
Hurşitağa Sokak, Nizamiye 
Mahallesi Resioğlu Sokak, 
Aydınlar Mahallesi Sivas 

Caddesi 20 ve 77 Nolu 
Sokak, Kavaklar Mahallesi 
Kamberli Sokak ve Yalı 
Mahallesi Gelincik Sokak’ta 
ise içme suyu şebeke hattı 
tamiratı çalışması yapılıyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri, hava 
şartlarının da müsaade 
etmesiyle birlikte çalışmala-
ra hız verdiklerini belirterek, 
şehri tarayıp eksikliklerin 
tespit edildiğini ve çalış-
maların hemen başladığını 
bildirdi.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde 

çalışmalarını sürdürüyor.

TSO’dan teşvik çağrısı

56486 sayılı yüzde 6 
teşvik indirimi süresi-

nin uzatılmasının gerekliliği-
ni açıklayan Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Ça-
kırmelikoğlu; pandemi süre-
cinin iş dünyasına olumsuz 
etkilerinin giderilmesi adına 
devletimizin aldığı tedbirlere 
ilaveten geri kalmış yöre-
lere sağlanan bu teşvikin 
devamının önemli olduğuna 
değindi.

Başkan Çakırmelikoğlu, 
“Normalüstü bir sürecin 
yaşandığı şu dönemde 
yüzde 6’lık teşvik desteğinin 
devam etmesinin faydalı 
olacağını görmekteyiz. Bu 
doğrultuda ilgili kurumlar 
ile görüşmelerimiz devam 
etmektedir. 31 Aralık 2021 
tarihinde sona eren bu SGK 
sigorta prim ile ilgili bir uzat-
ma yapılmaması halinde ise 
01.01.2022 tarihinden itiba-

ren özel sektör işyerlerinde 
istihdam edilen işçiler için 6 
puanlık sigorta primi işveren 
desteği hazinece karşılan-
mayacaktır. Korona salgını-
nın ekonomide oluşturduğu 
olumsuzluklar kapsamında 
7256 sayılı kanunla uygu-
lama süresi uzatılan SGK 
sigorta prim teşvikleri dikka-
te alındığında 56486 sayılı 
kanunla sağlanan 6 puanlık 
prim desteğinin devam 
etmemesi halinde işverenin 
sırtına artı bir yük getirilmiş 
olacaktır. Teşvik uygulama 
süresinin uzatılmasına yö-
nelik yeni yasal düzenleme 
yapılmaması durumunda 
işletmelerin zor durumda 
kalacağı kaçınılmazdır. Bu 
bakımdan genel durumun 
göz önüne alınarak teşvik 
süresinin uzatılmasını bek-
liyor ve arzuluyoruz.” diye 
konuştu. 

Haber: Hakan Çelebi

Giresun Ticaret Sanayi Odası, işverenlerin eko-
nomik krize karşı korunmasını istedi. Başkan 

Çakırmelikoğlu, yetkilileri göreve çağırdı.

Türk Büro-sen şube 
Başkanı Salih Ömer 
Kadıoğlu,vergi çalı-

şanlarının mağdur edilmeme-
sini istedi.Kadıoğlu”Ülke içinde 
gelir dağılımını düzenlemenin 
en etkin yollarından bir tanesi 
de uygulanan vergi politikala-
rıdır. Vergi politikalarının temel 
amacı, çok kazanandan çok, 
az kazanandan az vergi almak 
yoluyla, toplanan vergilerin 
kamu hizmetleri aracılığıyla 
topluma döndürülmesi, böyle-
likle de düşük gelirli ile yüksek 
gelirli kesimler arasındaki 
dengenin sağlanmasıdır.

Ne yazık ki ülkemizde bu 
durum tersine bir yol izle-
mektedir. Bizde izlenen vergi 
politikasının temelinde belli 
kesimlerden yüksek oranda 
vergi alınması ve vergi vermesi 
gereken fakat vermeyenlerden 
vergi alınamaması yatmakta-
dır.  Hal böyle olunca idare de 
kamu harcamalarına kaynak 
oluşturacak gelirlerin başında 
gelen vergiyi, tahsilin en kolay 
olduğu kesimden yani kayıt 
altında çalışan kesimden al-
makta ve kaynağından kesilen 
vergiler yoluyla kaynak ihtiyacı-
nı gidermeye çalışmaktadır.

Gelir dağılımının vergiler 
yoluyla etkilenmesinde önemli 
olan bir başka kriter, vergile-
rin dolaylı mı yoksa dolaysız 
olarak mı toplandığıdır. OECD 
ülkelerinde dolaylı vergilerin 
toplam vergi gelirlerine oranı 
ortalama %35 iken, Türkiye’de 
bu oran %68’ler dolayındadır. 
Buna göre adaletsiz vergi 
toplamanın bir göstergesi olan 
dolaylı vergilerin, Türkiye’de 
vergilerin yerine ikame edildiği 
görülmektedir.

Bütün bu uygulamalar, 
ülkemizde gelir dağılımında 
dengenin sağlanamamasına 
ve vatandaşlardan gelirleri 

üzerinden değil de harcamaları 
üzerinden vergi alınmasına 
neden olmaktadır. Bu duruma 
ücretliler için uygulanan gelir 
vergisi tarifesi de eklendiğinde 
çalışanların kısa sürede üst 
vergi dilimlerine geçerek daha 
fazla vergi ödemeye başlaması 
söz konusu olmaktadır.  

ASGARİ ÜCRET 
KADAR OLAN ÜCRET-
LERİN VERGİ DIŞI BI-
RAKILMASI OLUMLU 
ANCAK YETERSİZDİR

Ayrıca bilindiği gibi ücretli 
kesimin vergileri stopaj usulü 
ile kesilirken, diğer kesimlerin 
vergilerinin bir dönem sonra ve 
taksitler halinde tahsil edilmesi, 
hatta bir süre sonra çıkarılan 
vergi afları yoluyla indirime 
gidilmesi, enflasyonun AB ve 
ABD gibi gelişmiş bölgelere 
oranla yüksek düzeyde olduğu 
ülkemizde, izlenen vergi politi-
kası ile gelir dağılımının geniş 
kitleler aleyhine bozulmasında 
rol sahibi olmaktadır.

Bu yılın başında ücret gelir-
lerinden asgari ücret tutarı olan 
4253 TL kadar kısmının gelir 
vergisinden muaf tutulması, 
vergide adaletin sağlanması 
bakımından önemli bir gelişme 
olarak kabul edilse de 2006 
yılında yürürlüğe giren asgari 
geçim indiriminin kaldırılması 
bu olumlu etkiyi minimize et-
miştir. Asgari geçim indirimi ile 
belli bir sayıda çocuğu olan ve 
eşi çalışmayan ücretliler zaten 
asgari ücretin %90’ı kadar olan 
gelirleri için vergi ödememek-
teydi. Dolayısıyla asgari ücretin 
gelir vergisi dışında bırakılma-
sı, evli ve çocuklu çalışanlar 
bakımından etkisiz kalmış, yal-
nızca bekar çalışanlara küçük 
bir avantaj sağlamıştır.

Bu nedenle vergi tahsila-

tında adaletin sağlanması için 
vatandaşların zorunlu tüketim 
harcamaları üzerindeki KDV, 
ÖTV gibi dolaylı vergi uygula-
masının asgariye indirilmesi, 
dolaylı vergiler yerine doğru-
dan vergilendirme yönteminin 
benimsenmesi ve kaldırılan 
asgari geçim indirimi yerine 
evli ve çocuklu çalışanları 
destekleyecek yeni bir ödeme 
sisteminin oluşturulması gerek-
mektedir.  

Ülke içinde sosyal güven-
liğin sağlanması, işsizliğin 
önlenmesi, emeğiyle yaşa-
yanların korunması ve hayat 
standartlarının yükseltilmesi 
yoluyla sosyal eşitsizlikleri 
giderme işlevini yüklenen 
devlete sosyal devlet denir. 
Amacı, sosyal ve ekonomik 
açıdan güçsüz vatandaşlara 
yardım ederek sosyal adaleti 
ve insan onuruna yaraşır bir 

yaşam düzeyini sağlamak olan 
sosyal devlette, bu unsurların 
sağlanması devletin bir ödevi, 
vatandaşların da hakkı olarak 
ortaya çıkmaktadır. Öyle ise, 
adil bir gelir dağılımı sağlamak, 
sosyal devlet ilkesini benim-
semiş olan ülkemiz için bir 
zorunluluktur. Bu nedenle gelir 
dağılımının daha adaletli bir 
şekilde gerçekleşmesinin ana 
unsuru olan vergi politikalarının 
biz çalışanlar lehine düzen-
lenmesini istemek her Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının 
anayasal hakkıdır. Dolayısıyla 
bizler bu anayasal hakkımızı 
kullanarak yıllardır üzerimizde 
ağır bir yük olan vergi sorunu-
nun bir an önce çözülmesini 
istiyor ve bu konunun ülkemizi 
idare edenlerin yükümlülüğün-
de olduğunu bir kez daha hatır-
latıyoruz.”dedi. 

Haber: Fatma Uğurlu

KADIOGLU KUTLADI

“YENİ İKTİDAR 
GELMEDEN EKONOMİK 
SORUN BENCE 
ÇÖZÜLMEZ”

Küpeli ülkenin acilen yeni 
bir iktidara ihtiyacı olduğunu 
ifade ederek, “6 Parti uzlaştı. 
İlk seçimde iktidar olacağız. 
Bizim partimiz de iktidarın 
ortağı olacak. Bu ili ve ülkeyi 
biz birlikte yöneteceğiz. Her-
kes yeni bir iktidar bekliyor. 
Bu millete ve esnafa bu şansı 
vermek lazım. Esnaf inim inim 
inliyor. Bu işin sonu ne ola-
cak. İlla tam dibe mi vurmak 
lazım” dedi.

Liman işçilerinin mağdur 
edildiğini belirten Küpeli, 
“İşçilerin hep yanında olduk. İl 
Başkanım Murat Kılıçaslan ve 
Merkez ilçe Başkanı Mustafa 
Başer’in onayını aldıktan sonra 
işçilerle görüştüm. İşçiler sa-
dece ekmek derdinde. İktidar 
bu siloları buraya kendi kurdu. 
CHP veya bizim Gelecek Parti-
miz bu limanı, 8 yıllığına kiraya 
vermedi. Bu ihale AKP döne-
minde yapıldı. Bu firma limana 
3-4 katrilyon harcama yapmış 
ve aradan 4 yıl geçtikten sonra 
siloları söküyorsun. 5 yıl önce 
aklınız neredeydi? Kredi ile ev 
alan, evlenen, borçlanan liman 
işçileri şimdi kışın ortasında or-

tada kaldı?. Bu ilde manzaraya 
uygun 16 ilçede kaç tesis var.? 
Yapan kendileri değilmiş gibi 
şimdi yıkıp siyasi puan almaya 
çalışıyorlar. Siyaset böyle mi 
olmalı?. Giresun ve Türkiye 
kötü idare ediliyor. Ekonomi bu 
yüzden dibe vurdu. Limandaki 
firmanın süresi dolunca o za-
man silolar sökülebilirdi. Niye 
kira sözleşmesinin bitmesi 
beklenmedi. Bu acele nedir?. 
Dünyada böyle yönetilen kaç 
ülke var. Devlet yönetmek işi 
ciddi iştir. Bir ihaleyi bir firma 
aldı mı, o süreye uymak zorun-
dasınız. Yoksa hiçbir yerli ve 
yabancı yatırımcı gelip parası 
ile rezil olmaz. Yatırım yapmaz. 

O zaman dolar daha da artar. 
Zaten 3-4 yıl geçmiş. Bu acele 
niye? Biz limanın çalışmasını 
istiyoruz. Liman olmadıktan 
sonra deniz bu şehre ne fayda 
sağlayacak” diye sordu. 

Haber: Mustafa Cici

Manzara Tepesi’nin satışına tepki gösteren Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Küpeli, 
“Bari orada ki yolu da yatsınlar. Halkı geçirmesinler. Bu il bu hallere düşmemeliydi.” dedi

HALiL KUPELi’DEN 
SATISLARA TEPKi



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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ALMANYA’nın Bielefeld kenti 
yakınlarındaki  Warendorf 

bölgesinde Türkçe anadil öğret-
menliği yapan Tirebolulu Şenol 
Yıldız, meslekte 25. seneyi ta-
mamladı. Öğretmen Şenol Yıl-
dız,  Kuzey Ren Vestfalya (KRV)  
Eyaleti Eğitim Bakanlığı tarafından 
teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. 

Şenol Yıldız konuyla ilgili olarak: 
„Warendorf ilçe sınırları içindeki bir 
çok okulda Türkçe anadil öğret-

menliği yapıyorum. Meslekte çey-
rek asırı doldurdum. Eyalet Eğitim 
Bakanlığı adına çalıştığım Ahlen 
Overbergschule okulunun müdiresi 
bayan Sabine Schlarmann teşek-
kür belgesiyle beni onure etti. Bu 
belgeyi ömrümün sonuna kadar 
saklayacağım. Görev yaptığım bu 
süre içinde birlikte çalıştığım tüm 
öğrencilerime ve ailelerine teşek-
kür ederim“ dedi.

 (Tevfik KARA / OELDE)

Meslekte çeyrek asır gururu
Tirebolulu Şenol öğretmene Almanya’da  25. Yıl Tebriği

KOLAYLI: BiK TARiFE 
ARTIŞI BASINA CAN 

SUYU OLACAK
Türkiye Gazeteciler 

Konfederasyonu (TGK) 
Genel Başkanı ve BİK Genel 
Kurul Üyesi Nuri Kolaylı, 
Basın İlan Kurumu’nun bugün 
yapılan genel kurul toplantı-
sında alınan “Resmi İlan Fiyat 
Tarifesi”nin 20,40TL’den 35 
TL’ye yükseltilmesinin yerel 
basın için can suyu olacağını 
söyledi.

Türkiye genelinde 9 
gazeteciler federasyonu, 86 
gazeteciler cemiyeti ve basın 
meslek örgütü ile bu kuru-
luşlara üye 20 bin gazeteciyi 
temsil eden Türkiye Gazete-
ciler Konfederasyonu adına 
yazılı bir açıklama yapan 
Genel Başkan Nuri Kolaylı, 
Basın ilan Kurumu’nun yerel 
basın açısından büyük önem 
taşıdığına dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
onaylandıktan sonra Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürür-
lüğe girecek olan ilan tarifesi 
artışının, girdi maliyetlerinin 
ve döviz kurlarının olağandışı 
artışıyla kapanmanın eşiğine 
gelen yerel basın kuruluşları 
için rahatlatıcı bir karar oldu-
ğuna dikkat çeken TGK Genel 
Başkanı Kolaylı, açıklamasın-
da şu görüşlere yer verdi;

“Toplam 36 üyeden oluşan 
Basın İlan Kurumu Genel 
Kurulunda, Türkiye Gazete-
ciler Konfederasyonumuzu 
temsil eden arkadaşlarımızla 
birlikte, yerel basının sorunla-
rını gündeme getirerek çözüm 
önerilerimizi sunuyoruz. 

Basın İlan Kurumu Genel 
Kurulumuzun son toplantı-
sında, tirajı 50 binin altındaki 
gazeteler için uygulanan ve 
sütun/cm fiyatı 20,40 TL olan 
ilan bedeli, 35 TL’ye yüksel-
tildi. Tirajı 50 binin üzerindeki 
gazeteler için uygulanan sü-
tun/cm fiyatı da 49,35 TL’den 
63 TL’ye yükseldi. Beklenti-
miz, Cumhurbaşkanlığınca 
onaylanıp bir an önce Resmi 
Gazetede yayınlanarak 1 
Mart  itibariyle yürürlüğe 
girmesidir. 

Bu kararın alınmasında 
emeği geçen Basın İlan Ku-
rumu Genel Müdürü Rıdvan 
Duran’a, Basın İlan Kuru-
mu Genel Kurul üyelerine, 
Genel Kurul Üyesi Medya 
İş Sendikası Genel Başkanı 
Sezai Ballı’ya, TGK ailemizin 
temsilcileri Nazmi Bilgin’e, 
Mustafa Arslan’a, Şevket 
Erzen’e ve Şevket Karahan’a 
meslektaşlarım adına teşek-
kür ediyorum.”

Kıbrıs ve Kocaeli’ de kurduğu 2 üniversitede başarıları 
ile adını duyuran Dr.Emiroğlu’ ndan çarpıcı yorum

‘Üniversiteye Girişte Baraj 
Puanının  Kalkması Yerindedir’

Yaptığı açıklamada, 
alınan bu kararın 
eğitim kalitesine, öyle 

söylenildiği gibi pek olumsuz 
etki yapacağını sanmadığını 
belirten Emiroğlu, “Üniversite-
lerin kaliteli eğitim yapmaları, 
giriş şeklinden ziyade öncelikle 
kendi organizasyonlarıyla ala-
kalı olmalıdır. Sen liseden ne 
kadar başarılı öğrenci alırsan 
al, eğitiminde sıkıntı varsa 
fayda etmez, öğrenciyi sistem-
sizliğin içerisinde yok edersin.” 
dedi.

Açıklamasında, “Başarısı 
düşük öğrencinin iyi bir organi-
zasyon içerisinde başarılı olma 
şansı da vardır. Böyle kazanç-
lar çok değerlidir.” ifadesini 

kullanan Başkan Talip Emiroğ-
lu, şunları kaydetti:

“ Bu güne kadar üniversite-
ye girişlerde zorluklar çıkarıldı 
da ne oldu?

Eğitim kalitesi her zaman 
yine tartışıldı.

Burada önemli olan üniver-
sitelerin başarı iklimi içerisin-
deki çağdaş ve adil organizas-
yonlarıdır.

Barajın kalkması,girişin 
kolaylaşması, işini doğru 
yapan üniversitelerin kalitesini 
düşürmez.Ama sadece hak 
edeni mezun etmek kaydıyla.
Yani, üniversiteden çıkış, giriş 
gibi kolay olmamalıdır.

Gelelim şu sınav meselesi-
ne; 40 senedir sınav  yapılıyor.

Sınavlar bilenle bilmeyeni 
ayırmıyor, sadece sıralıyor.

Yani bir soruyu 4 dakikada 
yapanla,  bir dakikada yapanı 
ayırıyor.Bir dakikada yapan 
kazanıyor,4 dakikada yapan 
başarısız sayılıyor.

Ne oldu sonra? Dershane-
ler,hatta okullar eğitimi bırakıp 
öğretim yapmaya başladılar.
Çıkma ihtimali olan soruları 
ezberletip kısa sürede cevap-
lama yöntemleri öğrettiler.Yani 
öğretim,eğitimi ikame etti.

Bu yüzden,bir türlü  ezberci 
eğitimden yorumcu eğitime 
geçemedik.”

Bu konuda çarpıcı örnekler 
veren ve üniversite eğitimine 
farklı bir bakış açısı getiren 
Dr.Emiroğlu, şöyle devam etti:

“ Almanya analitik eğitim 
seviyesinde.Ülkelerin ekono-
misiyle,eğitimi arasında doğru-
dan ilişki vardır.Durum ortada.

Yaklaşık 40 yıldır okullara 
giriş sınavı yapalım derken, 
okullar maalesef  sınavlara 
hazırlık yeri haline geldi.

Sosyolojimiz, psikolojimiz 
değişti.

Her şeye çabucak cevap 

veren bir toplum olduk.Söz 
bitmeden karşılığını yapıştırır 
hale geldik.Belki de bu yüzden 
kavgacıyız.Belki de bu yüzden 
bir birimizi anlayamıyoruz.

Düşünmeyi,yorumu,
analitik bakışı ve enine bo-

yuna değerlendirmeyi zayıfla-
tıyoruz.

Acaba niçin yeterince ku-
rumsal olamıyoruz?

İş hayatında,siyasette,spor-
da ve sanatta, yani hemen, 
hemen her alanda neden 
anında cevap veriyoruz? Sanki 
acelemiz mi var?  Sınav an-
lamında hayatı 180 dakikaya 
sığdırmaya alıştık.

Bir de barajsız deneyelim.
Hatta daha ileri gidelim ve 
her üniversite kendi öğrenci-
sini kendisi seçsin.Dakikaya 
sığdırmadan oturup mülakatlar 
yapsın.Öğrenciyi dinlesin.

Demem o ki,
artık eğitimi öğrencinin 

bulunduğu yere gidip şekillen-
dirmemiz lazım.

Onları dedelerinin koşulları-
na zorlamaktan vazgeçelim.Ne 
dersiniz?”. 

Haber: Namık Baltaoğlu

BEKLEYİŞLERİN...
Senin hayata tutkunluğun;

Suyun kaynağından
Akar yatağından

Irmağın tam ortasından
Karışır nehirlere

O güzelim hayallerin;
Tatlı bir meltem estirir

Yüzünden okunur
Günışığı açar

Göğün uçsuz göğsünde salınır

Canevinle sarıldığın hayatın; 
Bir basımevi mürekkebinin

Kağıdına akan 
Gelenlerinle, kalanların

Oluşlarınla, bekleyişlerin
Çetelesini tuttuğun bir liman

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Mürvet KAHYAOĞLU 
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Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu
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Recep Şahan

Nuri Bereket
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Senem 
Demir

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan programda 

konuşan Kamashidze, Gür-
cistan’da öğretmen olmayı 
hedeflediğini belirterek şunları 
kaydetti: “Din eğitimi almak 
için geldiğim Giresun’da 
hafızlığımı başarıyla tamamla-
manın mutluluğunu yaşıyorum. 
Kur’an-ı Kerim okumayı, din 
derslerini ve ilmi çok sevdiğim 
için ilahiyat fakültesinde eği-

timime devam etmek istiyo-
rum. Eğitimimi tamamladıktan 
sonra Gürcistan’da bilgilerimi 
gelecek nesillere aktarmayı 
hedefliyorum.”  

Türkiye ve Giresun’un gü-
zelliklerini, insanların misafir-
perverliklerini gittiği her yerde 
anlattığını belirten Kamashid-
ze, “İyi ki Giresun’a geldim. İyi 

ki hocalarımı ve arkadaşlarımı 
tanıdım. Hayallerime kavuş-
mam için ellerinden gelen 
çabayı gösteren herkese çok 
teşekkür ederim.” dedi.

Gürcistan vatandaşı Kamashidze 
GiRESUN’DA HAFIZ OLDU Giresun İl Müftülü-

ğü Merkez Kız Yatılı 
Kur’an Kursu’nda eği-
tim gören Gürcistan 
vatandaşı Salome 
Kamashidze, hafızlığı-
nı tamamladı.

Sıla Şentürk’ün katil zanlısı 
Van Cezaevine nakledildi
Giresun’da 16 yaşın-

daki Sıla Şentürk’ü 
öldüren Hüseyin Can 
Gökçek, Van Cezaevine 
sevk edildi.

Giresun’un Espiye 
ilçesindeki L Tipi Kapalı ve 
Açık Ceza İnfaz Kuru-
munda tutuklu bulunan 

Gökçek’in güvenlik gerek-
çesiyle Van F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumuna nakledil-
mesi kararlaştırıldı.

Gökçek, bu sabah, 
işlemlerinin tamamlan-
masının ardından Van’a 
gönderildi. GİRESUN (AA)

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Su Ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü her yerde

Bu kapsamda; Ha-
cısiyam Mahallesi 

Atatürk Bulvarı Hatun Camii 
önü ve Bozbağ Caddesi’nde 
yağmur suyu hattı çalış-
ması, Hacısiyam Mahallesi 
Öz Sokak, Gemilerçekeği 
Mahallesi Öztürk Sokak ve 
Hacıhüseyin Mahallesi Men-
teşe Sokak’ta kanalizasyon 
hattı yenilemesi ve tami-
ratı, Hacısiyam Mahallesi 
Hurşitağa Sokak, Nizamiye 
Mahallesi Resioğlu Sokak, 
Aydınlar Mahallesi Sivas 

Caddesi 20 ve 77 Nolu 
Sokak, Kavaklar Mahallesi 
Kamberli Sokak ve Yalı 
Mahallesi Gelincik Sokak’ta 
ise içme suyu şebeke hattı 
tamiratı çalışması yapılıyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri, hava 
şartlarının da müsaade 
etmesiyle birlikte çalışmala-
ra hız verdiklerini belirterek, 
şehri tarayıp eksikliklerin 
tespit edildiğini ve çalış-
maların hemen başladığını 
bildirdi.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde 

çalışmalarını sürdürüyor.

TSO’dan teşvik çağrısı

56486 sayılı yüzde 6 
teşvik indirimi süresi-

nin uzatılmasının gerekliliği-
ni açıklayan Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Ça-
kırmelikoğlu; pandemi süre-
cinin iş dünyasına olumsuz 
etkilerinin giderilmesi adına 
devletimizin aldığı tedbirlere 
ilaveten geri kalmış yöre-
lere sağlanan bu teşvikin 
devamının önemli olduğuna 
değindi.

Başkan Çakırmelikoğlu, 
“Normalüstü bir sürecin 
yaşandığı şu dönemde 
yüzde 6’lık teşvik desteğinin 
devam etmesinin faydalı 
olacağını görmekteyiz. Bu 
doğrultuda ilgili kurumlar 
ile görüşmelerimiz devam 
etmektedir. 31 Aralık 2021 
tarihinde sona eren bu SGK 
sigorta prim ile ilgili bir uzat-
ma yapılmaması halinde ise 
01.01.2022 tarihinden itiba-

ren özel sektör işyerlerinde 
istihdam edilen işçiler için 6 
puanlık sigorta primi işveren 
desteği hazinece karşılan-
mayacaktır. Korona salgını-
nın ekonomide oluşturduğu 
olumsuzluklar kapsamında 
7256 sayılı kanunla uygu-
lama süresi uzatılan SGK 
sigorta prim teşvikleri dikka-
te alındığında 56486 sayılı 
kanunla sağlanan 6 puanlık 
prim desteğinin devam 
etmemesi halinde işverenin 
sırtına artı bir yük getirilmiş 
olacaktır. Teşvik uygulama 
süresinin uzatılmasına yö-
nelik yeni yasal düzenleme 
yapılmaması durumunda 
işletmelerin zor durumda 
kalacağı kaçınılmazdır. Bu 
bakımdan genel durumun 
göz önüne alınarak teşvik 
süresinin uzatılmasını bek-
liyor ve arzuluyoruz.” diye 
konuştu. 

Haber: Hakan Çelebi

Giresun Ticaret Sanayi Odası, işverenlerin eko-
nomik krize karşı korunmasını istedi. Başkan 

Çakırmelikoğlu, yetkilileri göreve çağırdı.

Türk Büro-sen şube 
Başkanı Salih Ömer 
Kadıoğlu,vergi çalı-

şanlarının mağdur edilmeme-
sini istedi.Kadıoğlu”Ülke içinde 
gelir dağılımını düzenlemenin 
en etkin yollarından bir tanesi 
de uygulanan vergi politikala-
rıdır. Vergi politikalarının temel 
amacı, çok kazanandan çok, 
az kazanandan az vergi almak 
yoluyla, toplanan vergilerin 
kamu hizmetleri aracılığıyla 
topluma döndürülmesi, böyle-
likle de düşük gelirli ile yüksek 
gelirli kesimler arasındaki 
dengenin sağlanmasıdır.

Ne yazık ki ülkemizde bu 
durum tersine bir yol izle-
mektedir. Bizde izlenen vergi 
politikasının temelinde belli 
kesimlerden yüksek oranda 
vergi alınması ve vergi vermesi 
gereken fakat vermeyenlerden 
vergi alınamaması yatmakta-
dır.  Hal böyle olunca idare de 
kamu harcamalarına kaynak 
oluşturacak gelirlerin başında 
gelen vergiyi, tahsilin en kolay 
olduğu kesimden yani kayıt 
altında çalışan kesimden al-
makta ve kaynağından kesilen 
vergiler yoluyla kaynak ihtiyacı-
nı gidermeye çalışmaktadır.

Gelir dağılımının vergiler 
yoluyla etkilenmesinde önemli 
olan bir başka kriter, vergile-
rin dolaylı mı yoksa dolaysız 
olarak mı toplandığıdır. OECD 
ülkelerinde dolaylı vergilerin 
toplam vergi gelirlerine oranı 
ortalama %35 iken, Türkiye’de 
bu oran %68’ler dolayındadır. 
Buna göre adaletsiz vergi 
toplamanın bir göstergesi olan 
dolaylı vergilerin, Türkiye’de 
vergilerin yerine ikame edildiği 
görülmektedir.

Bütün bu uygulamalar, 
ülkemizde gelir dağılımında 
dengenin sağlanamamasına 
ve vatandaşlardan gelirleri 

üzerinden değil de harcamaları 
üzerinden vergi alınmasına 
neden olmaktadır. Bu duruma 
ücretliler için uygulanan gelir 
vergisi tarifesi de eklendiğinde 
çalışanların kısa sürede üst 
vergi dilimlerine geçerek daha 
fazla vergi ödemeye başlaması 
söz konusu olmaktadır.  

ASGARİ ÜCRET 
KADAR OLAN ÜCRET-
LERİN VERGİ DIŞI BI-
RAKILMASI OLUMLU 
ANCAK YETERSİZDİR

Ayrıca bilindiği gibi ücretli 
kesimin vergileri stopaj usulü 
ile kesilirken, diğer kesimlerin 
vergilerinin bir dönem sonra ve 
taksitler halinde tahsil edilmesi, 
hatta bir süre sonra çıkarılan 
vergi afları yoluyla indirime 
gidilmesi, enflasyonun AB ve 
ABD gibi gelişmiş bölgelere 
oranla yüksek düzeyde olduğu 
ülkemizde, izlenen vergi politi-
kası ile gelir dağılımının geniş 
kitleler aleyhine bozulmasında 
rol sahibi olmaktadır.

Bu yılın başında ücret gelir-
lerinden asgari ücret tutarı olan 
4253 TL kadar kısmının gelir 
vergisinden muaf tutulması, 
vergide adaletin sağlanması 
bakımından önemli bir gelişme 
olarak kabul edilse de 2006 
yılında yürürlüğe giren asgari 
geçim indiriminin kaldırılması 
bu olumlu etkiyi minimize et-
miştir. Asgari geçim indirimi ile 
belli bir sayıda çocuğu olan ve 
eşi çalışmayan ücretliler zaten 
asgari ücretin %90’ı kadar olan 
gelirleri için vergi ödememek-
teydi. Dolayısıyla asgari ücretin 
gelir vergisi dışında bırakılma-
sı, evli ve çocuklu çalışanlar 
bakımından etkisiz kalmış, yal-
nızca bekar çalışanlara küçük 
bir avantaj sağlamıştır.

Bu nedenle vergi tahsila-

tında adaletin sağlanması için 
vatandaşların zorunlu tüketim 
harcamaları üzerindeki KDV, 
ÖTV gibi dolaylı vergi uygula-
masının asgariye indirilmesi, 
dolaylı vergiler yerine doğru-
dan vergilendirme yönteminin 
benimsenmesi ve kaldırılan 
asgari geçim indirimi yerine 
evli ve çocuklu çalışanları 
destekleyecek yeni bir ödeme 
sisteminin oluşturulması gerek-
mektedir.  

Ülke içinde sosyal güven-
liğin sağlanması, işsizliğin 
önlenmesi, emeğiyle yaşa-
yanların korunması ve hayat 
standartlarının yükseltilmesi 
yoluyla sosyal eşitsizlikleri 
giderme işlevini yüklenen 
devlete sosyal devlet denir. 
Amacı, sosyal ve ekonomik 
açıdan güçsüz vatandaşlara 
yardım ederek sosyal adaleti 
ve insan onuruna yaraşır bir 

yaşam düzeyini sağlamak olan 
sosyal devlette, bu unsurların 
sağlanması devletin bir ödevi, 
vatandaşların da hakkı olarak 
ortaya çıkmaktadır. Öyle ise, 
adil bir gelir dağılımı sağlamak, 
sosyal devlet ilkesini benim-
semiş olan ülkemiz için bir 
zorunluluktur. Bu nedenle gelir 
dağılımının daha adaletli bir 
şekilde gerçekleşmesinin ana 
unsuru olan vergi politikalarının 
biz çalışanlar lehine düzen-
lenmesini istemek her Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının 
anayasal hakkıdır. Dolayısıyla 
bizler bu anayasal hakkımızı 
kullanarak yıllardır üzerimizde 
ağır bir yük olan vergi sorunu-
nun bir an önce çözülmesini 
istiyor ve bu konunun ülkemizi 
idare edenlerin yükümlülüğün-
de olduğunu bir kez daha hatır-
latıyoruz.”dedi. 

Haber: Fatma Uğurlu

KADIOGLU KUTLADI

“YENİ İKTİDAR 
GELMEDEN EKONOMİK 
SORUN BENCE 
ÇÖZÜLMEZ”

Küpeli ülkenin acilen yeni 
bir iktidara ihtiyacı olduğunu 
ifade ederek, “6 Parti uzlaştı. 
İlk seçimde iktidar olacağız. 
Bizim partimiz de iktidarın 
ortağı olacak. Bu ili ve ülkeyi 
biz birlikte yöneteceğiz. Her-
kes yeni bir iktidar bekliyor. 
Bu millete ve esnafa bu şansı 
vermek lazım. Esnaf inim inim 
inliyor. Bu işin sonu ne ola-
cak. İlla tam dibe mi vurmak 
lazım” dedi.

Liman işçilerinin mağdur 
edildiğini belirten Küpeli, 
“İşçilerin hep yanında olduk. İl 
Başkanım Murat Kılıçaslan ve 
Merkez ilçe Başkanı Mustafa 
Başer’in onayını aldıktan sonra 
işçilerle görüştüm. İşçiler sa-
dece ekmek derdinde. İktidar 
bu siloları buraya kendi kurdu. 
CHP veya bizim Gelecek Parti-
miz bu limanı, 8 yıllığına kiraya 
vermedi. Bu ihale AKP döne-
minde yapıldı. Bu firma limana 
3-4 katrilyon harcama yapmış 
ve aradan 4 yıl geçtikten sonra 
siloları söküyorsun. 5 yıl önce 
aklınız neredeydi? Kredi ile ev 
alan, evlenen, borçlanan liman 
işçileri şimdi kışın ortasında or-

tada kaldı?. Bu ilde manzaraya 
uygun 16 ilçede kaç tesis var.? 
Yapan kendileri değilmiş gibi 
şimdi yıkıp siyasi puan almaya 
çalışıyorlar. Siyaset böyle mi 
olmalı?. Giresun ve Türkiye 
kötü idare ediliyor. Ekonomi bu 
yüzden dibe vurdu. Limandaki 
firmanın süresi dolunca o za-
man silolar sökülebilirdi. Niye 
kira sözleşmesinin bitmesi 
beklenmedi. Bu acele nedir?. 
Dünyada böyle yönetilen kaç 
ülke var. Devlet yönetmek işi 
ciddi iştir. Bir ihaleyi bir firma 
aldı mı, o süreye uymak zorun-
dasınız. Yoksa hiçbir yerli ve 
yabancı yatırımcı gelip parası 
ile rezil olmaz. Yatırım yapmaz. 

O zaman dolar daha da artar. 
Zaten 3-4 yıl geçmiş. Bu acele 
niye? Biz limanın çalışmasını 
istiyoruz. Liman olmadıktan 
sonra deniz bu şehre ne fayda 
sağlayacak” diye sordu. 

Haber: Mustafa Cici

Manzara Tepesi’nin satışına tepki gösteren Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Küpeli, 
“Bari orada ki yolu da yatsınlar. Halkı geçirmesinler. Bu il bu hallere düşmemeliydi.” dedi

HALiL KUPELi’DEN 
SATISLARA TEPKi



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ali Zafer Topşir

Bir yıl önceydi... 
Yani, 2021 yılının Şubat 

ayının 22’sini 23’e bağlayan 
geceydi... 

Eşim; 
“Kardeşine bir şey olmuş” 

dedi... 
Saatime baktım; 
Günün ışımasına daha iki 

saat var... 
Kalktım; 
Hızlı bir şekilde üstümü gi-

yinip, yüzümü filan yıkadım..
Arabamı çalıştırır-çalıştır-

maz, bir an önce Dereli-Taş-
lıca köyüne gitmek için yola 
çıktım... 

Yollar bomboş... 
Ama “acaba kardeşime ne 

oldu?” sorularıyla; 
Kafamın içerisi çok dolu!.. 
Barça köyünün altına var-

dığımda cep telefonum tekrar 
çaldı; 

Arayan eşim “Şaban köye 
çıkma, Necdet’i Dereli hasta-
nesine kaldırmışlar” diye beni 
uyardı... 

Sabaha bir veya bir-buçuk 
saat kala hastanenin kapısına 
vardım... 

Nöbetçi olarak ilkokuldan 
öğrencim Ali Erzurum’a rast-
ladım.. 

Konuyu kısaca anlatıp; 
Ambulansın gelip-gelmedi-

ğini sordum... 
“Henüz daha gelmediler 

hocam” diye daha sözünü 
tamamlamadan ambulans 
hastanenin kapısına geliver-
di... 

Ambulanstan sedye ile 
indirilen kardeşimi ‘Acil Ser-
visin’ Yoğun Bakım Odasına 
aldılar... 

Arada-bir sağlık teknisyen-
leri ve doktor ellerinde ‘kalp 
grafiği’ ile odalardan-odalara 
girip çıkıyorlar... 

Hasta yakınları olarak; 
Ağabeyi olarak ben, eşi 

Sebahat ve birde amcaoğlu 
Hacı Ali var... 

Nöbetçi bayan doktor 
başta olmak üzere, içeri gi-
ren-çıkan görevlilerin ağzın-
dan çıkacak güzel bir haber 
bekliyoruz... 

Arada-bir; “Hastamızın du-
rumu nasıl?” diye soruyoruz 
ama hep kaçamak cevap ve-
rerek; “İlgileniyoruz, inşallah 
düzelir” yanıtını alıyoruz... 

Derken; 
Gün ha ışıdı, ha ışıyacak... 
Doktor hanım ‘Yoğun Ba-

kım Odasından’ çıkarak; 

“Hasta yakınların-
dan kim var?” diye 
sordu... 

(Sanki bizim dışı-
mızda başka hasta 
yakınları varmış gibi) 

Bende kendisine 
yaklaşıp; 

“Ben ağabeyi olu-
yorum” dedim.. 

Doktor Hanım ga-
yet üzgün bir şekilde; 

“Daha önce kalp 
rahatsızlığı filan 
olmuş muydu?” diye 
sordu... 

Bende “hayır” 
dedim... 

Ve bu sözüm 
üzerine; 

“Üzgünüm ama 
söylemek zorunda-
yım. Başınız sağ 
olsun. Biz elimizden 
gelen her türlü ön 
müdahaleyi yaptık 
ama.. Yaptığımız tes-
pite göre, kardeşiniz 
bundan bir-iki saat 
önce düştüğü yerde 
yaşamını kaybetmiş” 
dedi... 

Bu haberi duyun-
ca; 

Bir-ara ne yapa-
cağımı bilemeden 
olduğum yerde çakılı 
bir şekilde kalıverdi-
ğimi anımsıyorum... 

Bir de “Şimdi bana 
söylenen bu acı haberi, eşine 
ve çocuklarına nasıl haber 
vermeliyim?” diye düşündü-
ğümü hatırlayabiliyorum.. 

Babamı kaybedince, üzül-
müştüm... 

Annemi kaybedince üzül-

müştüm... 
Şimdi de benden iki yaş 

küçük kardeşimi kaybediyor-
dum... 

Halbuki kardeşim daha 
emekliliğinin tadını çıkarma-
mıştı... 

Üstelik; Ortadoğu Teknik 

Üniversitesinde yarım 
bıraktığı toplumcu 
ve devrimci çalışma-
larına yeniden hız 
kazandırmıştı... 

Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi deyince; 

Bilenler biliyor da, 
ben bilmeyenler için 
kardeşimin ODTÜ’ni 
neden yarım bırakma-
sı üzerine küçük bir 
not düşecek olursam; 

Kardeşim Necdet 
Karakaya, ODTÜ’si 
öğrencisiyken olaylı 
yıllardı... 

(Görselde paylaş-
tığım fotoğraf ODTÜ 
günlerinden) 

Boykotların çok 
olduğu... 

Her türlü mağ-
duriyetin mitinginin 
yapıldığı... 

Faili meçhullerin 
bulunamadığı yıllardı 
o yıllar.. 

Ki; 
Benim karde-

şimde yapılan haklı 
eylemlerden hiç geri 
kalmazdı..

Hatta ve hatta 
yapılacak olan birçok 
‘Mitingin’ ön çalış-
malarında bizzat yer 
alırdı... 

Böylesi toplumsal 
sorumluluklar yüklen-

diği içindir ki; 
Okulu bırakmak zorunda 

kaldı... 
Yani, ODTÜ’deki eğitimini 

yarıda bıraktı.. 
ODTÜ’deki eğitimini yarım 

bıraktı bırakmasına ama; 

Benim kardeşim bu konu-
larda çok inattı... 

Kafaya taktığı bir işi asla 
ve asla yarım bırakmazdı... 

Yani demem o ki; 
Daha önceki mesleği olan 

‘Öğretmenliğe’ geri dönünce, 
ne yapıp yaptı... 

Dışarıdan sınavlara girerek; 
Hem Ticari İlimler Akade-

misini bitirdi... 
Ve hem de ‘Eğitim İdareci-

liği Bölümünü’ bitirdi ama bu 
kez de yaş büyüklüğünden 
‘eğitim denetçiliği’ filan yapa-
mayıp, Endüstri Kız Meslek 
Liselerinde ‘rehber öğretmen’ 
olarak görev yapıp ve daha 
sonrada emekli oldu... 

Öğretmenliğini Ankara’da 
sürdürürken bir daire almıştı... 

Ve Ankara’da oturuyor ve 
yazında Giresun ve Dereli’ye 
geliyordu... 

Köyü seviyordu... 
Geçtiğimiz yıl ilk kez -pan-

demiyi de bahane ederek- 
Ankara’ya gitmeyip, köyde 
kalmaya karar verdi... 

Ve zaten bir daha da Anka-
ra’ya gidemedi... 

Köydeki ‘baba ocağında’ 
bu dünyaya veda etti... 

Ama ‘anılarıyla’ hala içimiz-
de yaşıyor... 

Hala bizimle toplumsal 
konuları tartışıyor! 

Eğer hala bir yerde haklı 
bir eylem yapılacaksa; 

Yine hepimizden önce ve 
en önde gidiyor... 

Işıklar içinde uyu canım 
kardeşim... 

Unutulmadın... 
Unutulmayacaksın... 
Bizler yaşadığımız sürece 

hep var olacaksın...

23 ŞUBATA BAĞLAYAN GECEYDİ 
ŞAFAK SÖKERKEN HABER GELDİ

BABAMA 
MEKTUPLAR’dan

Dün gece düşte gördüm, babam bana soruyor ,
Ona diyemedim ki : her şey aynı duruyor ,
Otuz yıl önce gitti, ne desem kararsızım ,
Bu hâl beni terletip, bir o kadar yoruyor ..

İnsanlar dünyaya, tapıyor desem ,
Üzülür ; her şeyi açık söylesem ,
Haram yerken dua, kabul mu olur ,
Bel ki kabul olur, hep helâl yesem ...

Nasıl anlatırım, gasp’ı , talanı ,
Artarsa paylaşsın , fakir kalanı ,
Bir el hayır yapar, bir el haram yer ,
Tek ayak üstünde , söyler yalanı ..

Babacığım , şimdi zor zamandayız ,
Bin türlü insanla ,aynı handayız ,
Kurtla kuzu ,birbirine karışmış ,
Doğru ne , yanlış ne, hangi yandayız ..

Bu kadar bollukta, yoksa bereket ,
Hep mi yanlış gider, bütün hareket ,
Pantalonlar streç, pabuç çorapsız ,
Atletsiz bedene, giyilir ceket ...

Babam : en iyisi, sen orada kal ,
Gelsen deli eder ,bizdeki bu hâl ,
Söylemek istesem , de yutkururum ,
Bir şey söyleyemem, dilim oldu lâl .....

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜNPLAJLAR BOLGESi PROJESi
GOZ KAMASTIRIYOR
Opet ile Büyük Güre Deresi arasını kapsayan 1 kilometrelik ‘Plajlar Bölgesi 

Birinci Etap Projesi’nde çalışmalar ara vermeksizin devam ediyor

Suan itibarıyla projede 
yüzde 75’lik dilime 
ulaşılan projenin 

önümüzdeki deniz sezonuna 
yetişeceği ve vatandaşlara 
hizmet vermeye başlayacağı 
ifade edildi.

Yavaş yavaş kendini göster-
meye başlayan proje vatan-
daşların da beğenisini kaza-
nırken, Karadeniz bölgesinin 
en konforlu ve en prestijli plajı 
olacağı kaydedildi. 

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, projede 
doğaya zarar verme veya ta-
mamen yapılaşma şeklinde bir 
durum bulunmadığını vurgu-
layarak: “Doğa ile uyumlu bir 
proje gerçekleşiyor. Tamamen 
yeşil ve mavi ağırlıklı bir plaj 
olacak. Yapılan her çalışmada 
vatandaşımızın daha rahat ve 
konforlu olması için çalışıyo-
ruz. Projemiz deniz sezonuna 
yetişecek olup hem yerli hem 
de yabancı misafirlerimiz için 
çok güzel bir dinlenme ve de-

nizle buluşma noktası olacak. 
Her şey Giresun ve Giresunlu 
için” dedi. 

Vatandaşların rahatlığı için 
her detayın bulunduğu pro-
jede; 7400 m2 yeşil alan, 50 
araçlık kapalı otopark, 900 
m2 taş anfi tiyatro (konser ve 
etkinlikler için), 3 adet iskele, 
200 m2 çocuk su parkı, kum-
sal kotunda ahşap yürüyüş 

yolları, 100 bisiklet park yeri, 
kent bisiklet istasyonu, kamp 
alanı, 3 adet çocuk macera 
parkuru, 880 büyük ağaç, 200 
orta boy ağaç, 1200 küçük 
bitki, 6 adet wc/duş ve bebek 
bakım ünitesi, sahil güvenlik 
ve cankurtaran merkezi, 4 
adet çay kahve kioksu, mescit, 
güvenlik noktası ve 6 adet plaj 
işletmesi yer alıyor.



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

524 Şubat 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

Somuncu’nun Tercihi 
Parkenin Sultanları oldu
Türkiye Hentbol 

Federasyonu Yö-
netim Kurulu Üyesi olan 
aynı zamanda  Görele’nin 
Sultanları Görele Beledi-
yesi Spor Kulübü Başkanı 
Cihan Somuncu, Türkiye 
Hentbol Federasyonu Yö-
netim Kurulu görevinden 
istifa etti.

Türkiye Hentbol Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu 
görevinden istifa eden 
temsilcimiz Görele’nin 
Sultanları Görele Beledi-
yesi Spor Kulübü Başkanı 

Cihan Somuncu” Biz-
den ya Türkiye Hentbol 
Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak yâda 
temsilcimiz Görele’nin 
Sultanları Görele Be-
lediyesi Spor Kulübü 
Başkanlığını seçmemi 
istediler. Bende temsilci-
miz Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyesi Spor 
Kulübü Başkanlığını tercih 
ederek Türkiye Hentbol 
Federasyonu Yönetim 
Kurulu görevinden istifa 
ettim” dedi.

27.HAFTA
GÖZTEPE (i)
28.HAFTA
Ç. RİZESPOR (D)
29.HAFTA 
GAZİANTEP F. K. (İ)
30.HAFTA
ANTALYASPOR (D)
31.HAFTA 
SİVASPOR (İ)
32.HAFTA
MALATYASPOR (D)
33.HAFTA

BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA
KARAGÜMRÜK (D)
35.HAFTA
ADANA D. (İ)
36.HAFTA
ALTAY (D)
37.HAFTA
BAŞAKŞEHİR (İ)
38.HAFTA
HATAYSPOR (D)

Giresunspor’un kalan maçları

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 26 ..... 19 .... 6 ..... 1 ...... 48 .....18 ....30 .....63
2.İ. H. KONYASPOR ............ 25 ..... 14 .... 7 ..... 4 ...... 40 .....22 ....18 .....49
3.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 26 ..... 12 .... 8 ..... 6 ...... 42 .....27 ....15 .....44
4.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 25 ..... 13 .... 4 ..... 8 ...... 36 .....23 ....13 .....43
5.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 26 ..... 12 .... 7 ..... 7 ...... 40 .....30 ....10 .....43
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 26 ..... 11 .... 8 ..... 7 ...... 37 .....32 ....5 .......41
7.A. ALANYASPOR ............. 26 ..... 11 .... 7 ..... 8 ...... 44 .....40 ....4 .......40
8.A. HATAYSPOR ................ 26 ..... 12 .... 3 ..... 11 ....37 .....41 ....-4 ......39
9.Y. KAYSERİSPOR ............. 26 ..... 10 .... 8 ..... 8 ...... 38 .....37 ....1 .......38
10.V. F. KARAGÜMRÜK ..... 26 ..... 10 .... 6 ..... 10 .... 31 .....39 ....-8 ......36
11.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 25 ..... 10 .... 5 ..... 10 .... 32 .....34 ....-2 ......35
12.D. G. SİVASSPOR ........... 26 ..... 8 ...... 10 ... 8 ...... 33 .....31 ....2 .......34
13.GALATASARAY A.Ş. ..... 26 ..... 8 ...... 8 ..... 10 .... 33 .....37 ....-4 ......32
14.F. T. ANTALYASPOR ...... 26 ..... 8 ...... 7 ..... 11 ....28 .....35 ....-7 ......31
15.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 26 ..... 7 ...... 8 ..... 11 ....36 .....38 ....-2 ......29
16.GÖZTEPE A.Ş. ................. 26 ..... 7 ...... 6 ..... 13 .... 31 .....38 ....-7 ......27
17.GZT GİRESUNSPOR ...... 26 ..... 7 ...... 5 ..... 14 .... 24 .....30 ....-6 ......26
18.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 26 ..... 6 ...... 5 ..... 15 .... 22 .....44 ....-22 ....23
19.ALTAY .............................. 26 ..... 6 ...... 4 ..... 16 .... 26 .....39 ....-13 ....22
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 25 ..... 4 ...... 4 ..... 17 .... 20 .....43 ....-23 ....16

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

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

7 GOLLU MUCADELENiN
GALiBi GORELESPOR
Görelespor Selim Emre (2), Adil ve Arslan Can’ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı

SAHA: Görele 13 Şubat
HAKEMLER: Mehmetcan Onuk HHH, Serkan 

Kara HHH, Hasan Uzun HHH

GÖRELESPOR U18: Uğurcan HHH, Adem 
HHH, Osman HHH, Teyfik HHH, Arslan Can 
HHH, Özgür HHH, Selim Emre HHH, Caner 
HHH, Onurcan HHH, Adil HHH, Emre HHH

TİREBOLUSPOR U18: Celil HH, M.Seyit HH, 
İ.Sefa HH, Caner HH, Serkan HH, Özkan HH, 
Ömer Faruk HH, Serkan HH, Yavuz HH, Emirhan 
HH, Kenan HH

GOLLER: Selim Emre (2), Adil, Arslan Can 
(Görelespor U18), Kenan (3)(Tireboluspor U18)

U18 liginde oynanan karşı-
laşmada Görelespor konuk 
ettiği Tireboluspor’u gollü 

bir mücadelenin ardından yenerek 3 
puanın sahibi oldu: 4-3.

Görele 13 Şubat Stadı’ndaki maçı 
Mehmetcan Onuk, Serkan Kara, Ha-

san Uzun hakem üçlüsü yönetirken, 
Görelespor’a 3 puanı getiren golleri Se-
lim Emre (2), Adil ve Arslan Can kaydetti.

Kenan’ın hat-trick yaptığı karşı-
laşmada genç futbolcunun golleri 
Tireboluspor’un puan alması için 
yeterli olmadı.

U19 SUPER LiG
TUM HIZI iLE
DEVAM EDiYOR

U19 Süper Lig’de 19. 
haftada toplam 20 

gol atıldı. 2 karşılaşmayı ev 
sahibi takımlar kazanırken, 
6 mücadelede sevinen taraf 
deplasman takımları oldu. 
Galatasaray A.Ş., topladığı 
42 puanla liderlik koltuğun-
da oturuyor.Temsilcimiz 
Giresunspor ise ligin dibine 
demir atmış durumda.

U19 TFF 1. Lig’de ise 19. 
hafta maçlarında toplam 
23 gol kaydedildi. 5 karşı-
laşmada ev sahibi takımlar 
sahadan galibiyetle ayrı-
lırken, 3 maçı deplasman 
takımları kazandı. 1 maç 
ise beraberlikle tamamlan-
dı. Ankara Keçiörengücü, 
haftayı bay geçti. 38 puana 
sahip Altınordu 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 Hol-
ding Konyaspor ve Adana 
Demirspor A.Ş., gruplarında 
ilk sırada yer alıyor. Elit U16 
Ligi’nde ise Fenerbahçe 
A.Ş., Beşiktaş A.Ş., Altınor-
du, Demir Grup Sivasspor, 
MKE Ankaragücü ve Adana 
Demirspor A.Ş. gruplarında 
liderlik koltuğunda oturuyor.

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

‘Acil temizlik 
timi çalışıyor’

Giresun Belediye-
si Temizlik İşleri 

Müdürlüğü’ne bağlı acil 
temizlik timi şehir genelindeki 
camilerde ve parklarda temizlik 
çalışmalarını aralıksız olarak 
sürdürüyor.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’nun talima-
tıyla kurulan acil temizlik timi, 5 
personelden oluşuyor. Bu ekip, 
vatandaşların ibadetlerini daha 
temiz ve hijyenik ortamlarda 
yapabilmeleri için camiler 
başta olmak üzere parkların 
lavabo ve tuvaletlerini düzenli 
olarak temizliyor.

Öte yandan belediyeye ait 
tuvaletler de acil temizlik timi 
tarafından aralıksız olarak 
temizleniyor.

Belediye Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nden yapılan açık-
lamada, şehrin tüm ihtiyacını 
karşılamak için canla başla ça-
lıştıklarını ifade edildi. Açıkla-
mada, “Ekibimiz düzenli olarak 
şehir genelinde çalışmalarını 
sürdürüyor. Şehrimizin daha 
temiz olması için çalışıyoruz. 
Önem verdiğimiz acil temizlik 
timi aralıksız olarak camilerde 
ve parklarda temizlik çalışma-
larını sürdürecek” denildi.

4-3



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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AYHAN’DAN 
TAM DESTEK

Giresun Otelciler ve 
Kahveciler Odası 

Başkanı ve Öz Giresun Esnaf 
Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Ercan 
Ayhan, “Sessiz çoğunluk 
senin mücadeleni görüyor. 
Bu takımı kümede tutacağına 
ben canı gönülden inanıyo-
rum” dedi.

GZT Giresunspor’un eski 
yönetim kurulu üyelerinden 
olan Ayhan, her türlü sıkın-
tıyla uğraşan kulüp başkanı 
ve yönetiminin sonuna kadar 
yanında olduğunu açıkladı.

44 yıllık bir hayalin ger-
çekleştiğini kaydeden Ayhan, 
sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, “Fe-
nerbahçe, Galatasaray ve 

Beşiktaş otobüsleri geçecek 
göreceğiz diye sahildeki yol-
larda saatlerce yıllardır bek-
ledik. Şimdide Galatasaray’ı 
Beşiktaş’ı yeniyoruz her türlü 
ekonomik sıkıntılarla uğraşı-
yorsun. Rahat ol Giresun tari-
hindeki en önemli yerini aldın. 
Sessiz çoğunluk kamuoyu 
senin mücadeleni görüyor. 
Bu takımı kümede tutacağına 
ben canı gönülden inanıyo-
rum. Senin bu günlere nasıl 
geldiğini en iyi ben biliyorum 
kardeşim. Sende gizli iksirler 
var. Sen işine odaklan. Bu 
şehrin her şeyi Giresunspor. 
Bu zamana kadar yaptıkların 
için size ve yönetim kuruluna 
sonsuz teşekkürler” ifadelerini 
kullandı.

GZT Giresunspor 
Kulüp Basın Sözcüsü 

Halil İbrahim Önal, 
Pazar günü oynayacakları 

Göztepe maçının 
çok önemli hale 

geldiğini 
söyledi.Onal, yaptığı açıkla-

mada, “Son haftalar-
da üzücü sonuçlar 

alıyoruz. Top çizgiyi geçmediği 
sürece kazanamıyorsunuz. 
Tıpkı sezon başındaki gibi 
oldu. Şanssız mağlubiyetler 
alıyoruz. Gelinen süreçte Göz-
tepe maçı çok önemli bir hale 
geldi. Bu maçı taraftarlarımızın 
vereceği destekle kazanmayı 
arzu ediyoruz. İnşallah da 
kazanacağız ve çıkışımızın 
başlangıcı olacak. Buralara 
kolay gelmedik, kolay da pes 
edecek değiliz. Tek hedefimiz 
galibiyet. Bunu da başarmak 
istiyoruz” dedi.

Tüm taraftarları stada 
davet eden Önal, “Pazar günü 
herkes iki saatini Giresunspor 
için ayırmalı. Tek vücut ve tek 
yumruk olarak Giresunspor’u-
muzu desteklemeliyiz” diye 
konuştu.

AKGÜN “ 
KAZANMA-
LIYIZ”

GZT Gire-
sunspor’da, 
kulüp yönetim 
kurulu üyesi Sinan 
Akgün, Göztepe karşısın-
da galibiyet hedeflediklerini 
söyledi.

İzmir temsilcisiyle oynaya-
cakları karşılaşmanın ligde kal-
ma adına verdikleri mücadele 
açısından kendileri için büyük 
önem taşıdığını vurgulayan 
Akgün, şöyle devam etti:

“Göztepe karşısındaki 
galibiyet hedefliyoruz. Zorlu 
maçı kazanarak hem çıkışa 
geçmek hem de alt sıralardan 
biraz olsun uzaklaşmak istiyo-
ruz. Oyuncularımız ve teknik 
heyetimize güvenimiz tam. Bu 
zorlu maçtan 3 puanla ayrıla-
cağımıza inanıyoruz.” Akgün, 
Giresunspor taraftarlarından, 
Göztepe maçında tribünlerdeki 
yerlerini almalarını ve takımla-
rına gereken desteği vermele-
rini istedi.

İç ve dış sahada üst üste kaybeden 
Giresunspor, Pazar günü oynayacağı 
Göztepe maçını kazanarak rakibini 
geçmek ve moral kazanmak istiyor

CIKISIN BASLANGICI 
OLSUN

Kadınlar Satranç İl Birinci-
liği, Giresun Olimpik Ha-

vuz Satranç Salonu’nda yapıldı. 
Turnuvaya 13 sporcu katıldı.

Turnuvaya katılan tüm spor-
culara Giresun Belediyesi tara-
fından yiyecek ve içecek servisi 
yapıldı. Ayrıca her sporcuya 

birer adet gül takdim edildi. 
Giresun Belediyesi Sosyal Des-
tek Hizmetleri Müdürü Mustafa 
Zıvalı’ya desteklerinden dolayı 
teşekkür edildi.

Turnuvada dereceye giren 
sporculara Hatice Satgun ve 
Ömer Yanıkoğlu para ödülü, 

Kaplan Satranç Merkezi ise 
hediye çeki verdi. Başarılı 
sporcularımızın madalyalarını 
hakemlerimiz verdiler. KADIN-
LAR GİRESUN İL BİRİNCİLİĞİ 
SONUÇ: 1-Merve Kayiş, 2-Eylül 
Yönter, 3-Sahra Külekçi.

n Haber: Osman YILMAZ

13 Sporcu ter döktü


