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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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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 
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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
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

BUNALIMA 
GİREN GENÇLER 
KEŞKE ÖLÜMÜ 
SEÇMESELER

(Yazısı Sayfa 4’te)

Kara, “2021 Yılında-
ki zamlar ve hayat 
pahalılığı yetmezmiş 

gibi 2022 yılının ilk günü tarihi-
mizde görmediğimiz zamlarla 
yeni yıla girdik. 

Dünya ve ülkemizi etkisine 
alan ölümcül pandemi sürecin-
de ekonomik durumu her gün 
daha da zora giren esnafları-
mız bu zamlarla adeta şoka 
girmiştir. Esnaf Pandemi, ya-
saklar, kapanma derken şimdi 
de içinden çıkılmaz doğalgaz, 
akaryakıt ve elektrik zamları 
ile bir kez daha çarpılmıştır. 
Toplumun güler yüzü eli açık 
insanı ahi ocakları mensupları 
pandemi süreci ve hayat pa-

halılığının dayanılmaz sonucu 
haddinden fazla yıpranmıştır. 
Bu gün bu acımasız elektrik 
zammı sonucu dükkanın da 
ve evinde elektrik düğmesini 
açamaz hale gelmiş işyerleri 

bu zamlarla elektrik kullana-
maz duruma düşürülmüştür. 
Artan girdi maliyetleri, asgari 
ücret, akaryakıt ve her şeye 
gelen zincirleme zamlarla 
esnafımız son durağa gelmiş-
tir. Esnaf sanatkârlarımız için 
bundan sonra iflas ve işyeri 
kapatmadır ve imdat zilleri 
çalmaya başlamıştır.  Bugün 
itibari ile toplumun en düşük 
seviyeli grubu ne acıdır ki 
maalesef ahi ocağı esnaf ve 
sanatkârlar olmuştur. Elektriğe 
yapılan zamlar sonucu esnaf 
iş yapamaz hale düşürülecek, 
tüm ürünlerin fiyatı artacak 
hayat şartları bir o kadar daha 
zorlaşacaktır.    n 2’DE

KARA: ZAMLAR GERi
KEPENK KAPATIR
ALINMAZSA, COGU ESNAF
GESOB Başkanı Ali Kara, zamlara adeta isyan etti

Mesleğin içinde bu-
lunduğu sorunların 
çözümü için Çakır-

melikoğlu’nun ciddi adımlar 
attığını ifade eden Yılmaz, 
“ Kamu’ya veya Özel Sek-

töre İş yapan Müteahhitler,  
özellikle 2020 yılı Mart ayın-
dan itibaren Global boyutta 
Yaşanmakta olan Pandemi-
nin de etkisiyle  hem genel 
anlamda  hem de özellikle İn-

şaat malzemeleri  fiyatlarında 
meydana gelen  beklenme-
yen  fahiş artışlardan  dolayı 
zaman zaman kamuoyuna 
da yansıdığı gibi çok büyük 
zorluklar yaşamaktadır.

YILMAZ VE EKiBiNDEN
CAKIRMELiKOGLU’NA TAM NOT

Giresun Müteahhitler Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, 
TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu’na teşekkür etti

n 3’TE

Gazete temsilcilerinden 
Fuat Köse’ye ziyaret

Giresun’da resmi ilan 
yayınlama hakkına 

sahip gazetelerin sahipleri ve 
yetkilileri, Atlas Çelik sahibi 
CHP Giresun Belediye Meclis 
Üyesi Fuat Köse’yi ziyaret etti. 
Ziyarette gündemdeki konular 
hakkında karşılık-
lı görüş alışveri-
şinde bulunuldu. 
Gerçekleştirilen 
ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti 
ifade eden Köse, 
yerel basının 

önemine değinerek gazete 
yetkililerine çalışmalarında 
başarılar diledi. Gazete yetkili-
leri de Köse’ye yerel basına 
verdiği desteklerden dolayı 
teşekkür etti. 

Ziyarete Öncü ve Eks-

pres Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Murat Yakarışık, Yeni Gire-
sun Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Fatih Öztürk, İleri Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Mesut Erdoğan, Yeşilgire-
sun Gazetesi Genel Yayın 

Yönetmeni 
Egemen Öğüt-
çü ve Gündem 
Gazetesi 
Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü 
Mustafa Cici 
katıldı.

AK Parti İl Başkanı 
Kenan Tatlı, Aile ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından, yaşlı ve engelli 
aylığı tutarlarının arttırıldığına 
işaret ederek, yaşlı aylığının 
828 TL’den 1084 TL’ye, yüzde 

40-69 engelli aylığının 661 
TL’den 865 TL’ye, yüzde 70 ve 
üzeri engelli raporu bulunan 
vatandaşların aylığının da 991 
TL’den 1.298 TL’ye yükseldiği-
ni belirtti.

n SAYFA 3’TE

KENAN TATLI’DAN MUJDE

Çelik: Çocuklara 
sahip Çıkalım

n 2’DE

“Üç aylar; dargınlıkla-
rın bertaraf edildiği, konu 
komşularla kucaklaşma 
zamanı olmalıdır”

İl Müftüsü Topcan, 
“Gelin toplum olarak üç 
aylar gibi eşsiz ve mana 
yüklü bir zaman dilimini 
huzurun, barışın, birlik 
ve beraberliğin tesisine 
vesile yapalım. Fırsatları 
en iyi şekilde değerlen-

direlim.” açıklamasında 
bulundu.

Giresun İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, Re-
gaib Kandili dolayısıyla 
mesaj yayımladı. Müftü 
Ramazan Topcan me-
sajında rahmet, bereket 
ve mağfiret mevsiminin 
manevi iklimine girildiğini 
hatırlattı.

n SAYFA 3’TE

Giresun İl Müftüsü Ramazan Topcan, ‘Regaib Kandili’ mesajı yayınladı

‘Müberak 3 Aylar’ı iyi 
değerlendirmemiz lazım’
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

22 Şubat 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com
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KARA: ZAMLAR GERi
KEPENK KAPATIR
ALINMAZSA, COGU ESNAF

GESOB Başkanı Ali Kara, zamlara adeta isyan etti
Bu süreçte ülke yö-

neten hükümetimiz-
den derhal elektrik 

zamlarını geri çekmesini 
acilen talep ediyor ve içimizi 
rahatlatacak mesaj bekliyoruz. 

Yaşanabilir, nefes alabilece-
ğimiz sürdürülebilir bir esnaf 
destek paketinin çok acil ama 
çok acil hayata geçirilmesini 
talep ediyoruz. 

Hükümetimizden bu zor 

dönemimizde kredi faizlerinin 
silinerek mevcut borçların 
2023 yılı başına kadar erte-
lenmesini sigorta ve bağ-kur 
gibi aylık ödemelerin altı ay 
ertelenmesini bekliyoruz. 

Esnaf toplumun adeta can 
damarıdır, esnaf toplumun 
sigortasıdır, esnaf ve sanat-
kârsız bir toplumun olması 
asla düşünülemez.” ifadelerini 
kullandı.

TANRISEVEN VE SARI’DAN 
NET MESAJLAR İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 

toplantısı Vali Yardımcısı  Dr. Hasan 
TANRISEVEN  başkanlığında toplandı.

Toplantıya Belediye Baş-
kan Yrd. Abdurrahman 

DEMİREL, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri İbrahim KARACA,  İl Mil-
li Eğitim Müdürü Ertuğrul TOSU-
NOĞLU, Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Müdürü Hacı Bekir TUNER, 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü 
Mustafa SARI,  İl Esnaf ve San. 
O.Bir. Başk. V. Namık Kemal 
ALTUNBAŞ, Giresun Üniversite-
si’nden Öğr.Gör.İsmail BAYRAM, 
İl Ticaret Müd.  Ali YILDIRIM ve 
diğer yetkililer katıldı.

Toplantının açılışında Vali Yar-
dımcısı Dr. Hasan TANRISEVEN, 
İl İstidam Kurullarının il düzeyinde; 
istihdam ve mesleki eğitim politi-
kalarının oluşturulması, istihdamı 
koruyucu, geliştirici ve işsizliği 
önleyici tedbirler ile uygulanacak 
aktif işgücü programlarının belir-
lenmesi, istihdam etkinliklerinin ve 
mesleki eğitim uygulamalarının 

izlenmesi ve değerlendirilmesine 
yönelik çalışmaları yapmak üzere 
oluşturulduğunu söyledi 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdü-
rü Mustafa SARI tarafından kurula 
Kurumun 2021 yılı  çalışmaları  
hakkında  bilgi verildi.

Sarı, 2021 yılı içinde  Kuru-
ma   14.264  kadın, 15.183 erkek 
olmak üzere toplam 29.447 kişinin  
iş arayan olarak  kayıt yaptırdı-
ğını, aynı dönem içinde  kamu 
sektöründen 28, özel sektörden  
4.021 kişi olmak üzere toplam  
4.049 kişilik açık iş ilanı alındığı-
nı, bu açık iş ilanlarına istinaden   

kamuya 59,  özel sektöre  4.279 
kişi olmak üzere toplam 4.338 
kişinin işe yerleştirildiğini, özel 
sektöre yönelik işyerlerinde  38 
engelli vatandaşın istihdamının 
sağlandığını, bu dönemde 1.120 
kurs ve program düzenlendiğini, 
programlara 2.388 kadın ve 1.635 
erkek  olmak üzere toplam 4.023  
işsiz vatandaşın katıldığını, MEK 
kapsamında (İstihdam Garantili) 8  
Kurs programı düzenlendiğini, bu 
programlara 126 kadın, 45 erkek 
olmak üzere toplam 171 işsiz va-
tandaşımızın  katıldığını, MEGİP 
projesi  kapsamında (istihdam 

garantili) 13  Kurs programının 
düzenlendiğini, bu programlara 
184 kadın,  84 erkek olmak üzere 
toplam  268 işsiz vatandaşımızın 
katıldığını, MEK kapsamında 
(Meslek Edindirme)  16 Kurs prog-
ramının düzenlendiğini, düzenle-
nen bu programlara   199 kadın,  
7 erkek olmak üzere toplam 206 
işsiz vatandaşımızın katıldığını, 
İl genelinde faaliyet gösteren 2+ 
istihdamlı özel sektöre yönelik 
işyerlerinde 1.070  İşbaşı Eğitim 
Programının açıldığını, bu prog-
ramlara  1.649  kadın, 1.412 erkek 
olmak üzere toplam 3.061 işsiz 
vatandaşın katıldığını, dönem 
içinde, istihdam seferberliği kap-
samında 3.212  işyeri ile temas 
ve ziyaret yoluyla irtibat kurularak, 
Kurumun istihdamla mücadele 
kapsamındaki yürüttüğü  hiz-
metleri konusunda bilgilendirme 
çalışması  yapıldığını söyledi.

İyi Parti Bulan-
cak İlçe Başka-

nı Nesim Çelik,siya-
sette etik değerlere 
sahip çıkılmasını 
istedi.Çelik, “Siya-
sette etik ve ahlak 
ne kadar kötü ki iyice terk 
edildi. Trabzon’da tören-
de sahneye çıkartılan bir 
çocuk, CHP Genel Başkanı 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 
için ‘hain’ diyor. Ne ka-
dar kötü bir durum .Bu-
nun kabul edilir bir tarafı 
yoktur. Bu ayrıştırma değil 
de nedir?. Biz siyasilerin 
bütün çabası evlatlarımıza 

güzel bir Türkiye 
bırakmak, kinden, 
öfkeden uzak, 
herkesi sevgiyle 
kucaklayan, doğay-
la barışık, gençlerin 
bu ülkenin geleceği 

ve umudu olduğu bir Tür-
kiye’yi ayağa kaldırmak ol-
malıdır.  Bu tablo milletimizi 
çok üzmüştür. O çocuğun, 
o güzel evladımızın hiçbir 
kabahati yoktur. Onu bu du-
ruma getirenler utansın. Bu 
olayı esefle kınıyoruz. Olay 
karşısında gülücük atanlara 
milletimizin gereken cevabı 
vereceğini biliyoruz.” dedi. 

Çelik: Çocuklara 
sahip Çıkalım

TBMM Başkalık Divanı 
Üyesi Giresun Millet-

vekili Necati Tığlı Organize 
Sanayi Futbol Sahası’nın 
kaldırılacağı yönünde çıkan 
haberleri Gençlik ve Spor 
Bakanı Sayın Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu’na sordu.

CHP Giresun Milletve-
kili Necati Tığlı, “Organize 
Sanayi Futbol Sahası aktif, 
faal şekilde, amatör futbol 
müsabakalarına ev sahipliği 
yapıyor. Bu spor tesisinin 
eksiklerinin giderilerek daha 
modern bir hale getirilmesi 
beklenirken, kaldırılacağı yö-
nünde çıkan haberler doğru 
mu? Bakanlığınızın herhangi 
bir talimatı oldu mu? Bu 
spor kompleksinin eksikle-
rinin giderilerek Giresun’da 
Amatör Futbol Müsabakala-
rına hizmet vermeye devam 
etmesi yönünde bir girişi-
miniz olacak mı? sorularını 
yöneltti.

Amatör branşlarda hizmet 
veren Organize Sanayi 
Futbol Sahası, Giresun I. 
OSB’de yer alan yaklaşık 
10-12 dönümlük arazinin 
49 yıllığına Gençlik ve Spor 
Bakanlığına tahsis edilmesi 
ardından geçen süre zarfın-
da, Gençlik Spor İl Müdürlü-
ğü uhdesinde futbol müsa-
bakalarına hizmet ettiğini 
ifade eden Milletvekili Tığlı, 
“Bu tesis Giresun İli Amatör 
Futbolu için büyük önem arz 
etmektedir. Kentin amatör 
spor geçmişinin hafızası 
niteliğinde olan, geçtiğimiz 
yıl kaldırılan Giresun Ata-
türk Stadına bitişik tarihi ek 

sahanın yıllar önce yıkıl-
ması sonrası şehrin amatör 
kulüpleri büyük sıkıntılar 
yaşamış, futbol branşında 
ilginin oldukça fazla olduğu 
kentte amatör futbol büyük 
bir kriz yaşamıştır. Küçükler, 
gençler, kadın, erkek sporcu-
larımız ve futbol branşlarında 
mücadele eden onlarca 
kulüp için önemli olan tesis, 
özellikle pandemi sürecinin 
sona erip kısıtlamalar sona 
erdiğinde bugünden daha 
fazla ihtiyaç duyulacak bir te-
sis olarak değerlendirilmek-
tedir” ifadelerine yer verdi.

BULANCAK SPOR 
SALONU 
UNUTULDU MU?

TBMM Başkalık Divanı 
Üyesi Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı, “Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu’na “2014’de 
kapatılıp 2018’de yıkılan 
Bulancak’ın tek kapalı spor 
salonunu tekrar hatırlatmak 
istiyorum. Proje çalışması 
devam ediyor dediniz, hani 
ne oldu. Bulancak’ın 70 bine 
yakın nüfusu, yaz aylarında 
200 bini buluyor. Giresun’un 
en büyük ilçesine 8 yıldır 
söz verip duruyorsunuz, son 
olarak yaşadığımız sel afeti 
ardından ziyaretinizde “yarı 
olimpik kapalı yüzme havuzu 
ve kapalı spor salonu ihtiya-
cının giderileceği” sözünüzü 
yinelediniz. Ortada ne proje 
var ne aktarılan bir kaynak, 
Cumhurbaşkanı bunu da du-
yarsa ne cevap vereceksiniz 
acaba” diye de ekledi.

‘Organize Sanayi Futbol 
Sahası Kaldırılıyor Mu?’

Deva Partisi Giresun İl 
Başkanı Özgür Oku-

sal,elektrik zamlarını eleştirdi.
Okusal”Son günlerde evlere ve 
işyerlerine elektrik faturaları gel-
meye başladı. Elektrik faturasını 
gören vatandaşımız Partimize 
ve İl Yönetim Kurulu üyelerimize 
telefonla ve sosyal medya üze-
rinden ulaşmaya başladı. Yoğun 
şikayet edilen elektrik faturaları 
vatandaşımızın cebini yakmaya 
başladı. Vatandaşlarımız, fatura-
ları görünce çılgına döndüklerini 
belirtmekte, AKP’nin memura, 
asgari ücretliye verdiği zammı 
şimdiden geri aldığını söylemek-
tedir.” dedi.

Okusal şöyle konuştu: “Mil-
letimize adeta “Elektrik çarptı”. 
Doğalgaz ve elektriğe gelen son 
zamlar 2002 öncesi döneme 
dönüşün olduğunu göstermek-
tedir. Enerji fiyatlarına yapılan 
bu artışlar, gıdaya ve diğer tüm 
ürünlere yansımaya başladı. 
Marketlere gidilmiyor. Artık 
AKP liyakatsiz kadroların elinde 
oyuncak oldu. Sürekli değişen 
Maliye Bakanları, Merkez Ban-
kası Başkanları, en son Adalet 
Bakanı. AKP’nin bir girdaba 
girdiğini göstermektedir. 

Cumhurbaşkanının Devletin 
tüm imkanlarını kullanarak bir-
kaç uçak, 7 helikopter, sayısız 
resmi araçla yaptığı İSRAF ŞO-
VU’na Giresunlu hemşerilerimiz 
pek ilgi göstermedi. Aklında 
sadece muhalefete yüklenmek 
olan Cumhurbaşkanı, ilimizden 
pek mutlu ayrılmadı.

DERELİ’DE AFETZEDELERE 
HİBE ALDATMACASI

Dereli’de meydana gelen 
afet sonucu hak sahiplerine 
yapılan konut ve işyerlerini 
tüm medya ve sosyal medya 
üzerinde hibe olarak gösteren 
AKP, Vatandaşımızın ödemede 
indirim istemesi üzerine, hiçbir 
açıklama yapmadan, olayı 
müzik vererek kapatmaya ça-
lışması, nasıl bir algı yönetimi 
yaptığını göstermektedir. HİBE 
DEĞİL BORÇLA KONUT VE 
İŞYERİ. AKP her alanda olduğu 
gibi algı ve korku yönetimini 
devam ettirmektedir. 

ADALET BAKANI 
NEDEN AF İSTEDİ

DEVA Partisi Başkanı Sayın 
Ali BABACAN ilimize geldiğin-
de Ticaret Odası Ziyareti ve 

Konferansı sonucunda ısrarla 
adalet vurgusu yapmış, Eko-
nominin gelişmesi ve Ülkenin 
kalkınması için ADALET olması 
gerektiğini belirtmiştir. Adalet 
Bakanı ne oldu da görevden af 
istedi. Cuma gece yarsısı çıkan 

Resmi Gazetede görevden 
almalar, adeta puslu havada iş 
yapmaya benziyor. Zaten istifa 
eden Gül’ün yüzünde ki gülüm-
seme, Bozdağ’ın suratında ki 
kaygı ifadesi olayın vehametini 
göstermektedir.”

‘Milletimizi elektrik çarptı’



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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SÖZÜM YOK
Salınırsın binbir türlü naz ile ,

Eğlenirsin, şarkı, türkü, saz ile ,
Şöyle bir bak, aşık olmuş göz ile ,
Sevdalığı bilmeyene, sözüm yok ..

Sevdiğini bırakıpta, gezene ,
Garibanı acımadan ezene ,

Kuşağını olur olmaz çözene ,
Kadir kıymet bilmeyene, sözüm yok..

El çalışır, sen oturup bakarsın ,
Tan ağarır, güneş doğar yatarsın ,
Sana kıymet verenleri, satarsın ,

Densizlere, dangalağa, sözüm yok ..

Evde bülbül, kedi, köpek kanarya ,
Namaz, oruç, haç ve zekât angarya ,

Etrafına, hergün hava atarya ,
İnsanlara saygısıza, sözüm yok ..

Allah, sanki yalnız onu yaratmış ,
Diğer kullarını, kenara atmış ,

Bilmiyor ki: kendisi kibre batmış ,
Kibirliye, akılsıza, sözüm yok ..

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

BİZİ MUTSUZ EDEN
KAFAMIZDAKİ DÜŞÜNCELERDİR 

Hayatımız tümüyle kötü 
değildir. Yaşamımızın 
belli bölümlerinde 

bazı aksaklıklar ve kötü 
gidişler olur. Bu, hayat denen 
serüvenin doğal sonucudur. 

Biz yaşadığımız bu kötü 
gidişleri iyi gidişlerden daha 
fazla düşündüğümüz için, 
bunları hayatımızın tümünü 
kapsıyor diye algılarız. 

Hâlbuki hayatımızda 
her şeyin yolunda gittiği ve 
mutlu olduğumuz zamanlar 
da vardır ve bu zamanlar 
mutsuz olduğumuz zaman-
lara göre fazladır. İşte biz 
bu mutlu zamanlara odak-
lanmalı ve yaşamımızda 
böyle anlar olduğunu asla 
aklımızdan çıkarmamalıyız. 

Hayat bu... Güllerle, 
papatyalarla olduğu kadar 
inişli-çıkışlı merdivenlerle 
ve dikenlerle de dolu... Bazı 
yollar düzdür ve karşımıza 
güller çıkar, bazı yollar ise 
yokuştur ve dikenler vardır. 

Peki, insan hep aynı yol-
da mı yürür? Tabii ki hayır... 
Hayatımızdaki iyi ve kötü 
gidişler de böyledir. Yaşa-
mımızda sadece biri zuhur 
etmez. 

Biz kafamızdaki düşün-
celeri çarpıtıyoruz. Her 
kötü şeyin her zaman bizim 
başımıza geleceğini ve bu 
yüzden kötü biri olduğumu-
zu düşünüyor ve hayatı-
mızın bütününün hep kötü 
gittiğine ya da gideceğine 
inanıyoruz. 

Uzman Klinik Psikolog ve 
Yazar Beyhan Budak’ın da 
dediği gibi, “Kötü biri değil-
sin. Sadece hatalar yapmış 
iyi bir insansın” 

İnsanın hayatında iyi şey-
ler de olur, kötü şeyler de... 
Bunun farkına vardığımız 
takdirde düşüncelerimiz 
çarpık olmaktan çıkacak ve 
her kötü duruma odaklanıp 
yaşamımızdaki güzellikleri 
de kaçırmamış olacağız. 

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

YILMAZ VE EKiBiNDEN
CAKIRMELiKOGLU’NA TAM NOT
Giresun Müteahhit-
ler Derneği Başkanı 
Mustafa Yılmaz, 
TSO Başkanı Hasan 
Çakırmelikoğlu’na 
teşekkür etti

ilimizde ve ülke genelinde  
Kamuya ihaleli işler yapan 
müteahhit firmalar, tama-

men kendi kusurları dışında 
meydana gelen bu olumsuz-
luklardan dolayı Ticari anlamda 
ayakta kalabilmek ve başka 
kişi ve kuruluşlara zarar verme-
mek adına  Fahiş Fiyat Artışları 

nedeniyle İlave Fiyat Farkı ve/
veya  Yaptırımsız Fesih hak-
kı  verilmesi için Kamu Kurum 
ve kuruluşları nezdinde büyük 
uğraşlar vermektedir. 

Müteahhitlerin bu haklı 
uğraşlarında, İlimiz Müteahhitle-

rinin de  Temsilcisi olarak TOBB  
Yönetim Kurulu Toplantısında  
Müteahhitlere ilave fiyat farkı ve 
yaptırımsız fesih hakkı verilme-
si  için Özel Gündemle  bizzat 
Kürsiye çıkarak sorunlarımızı 
dile getirmesinden,  müteahhit-

ler adına aynı sorunları TOOBB 
Başkanı sayın Rıfat Hisarcıko-
ğolu ve TOBB Meclis Başkanı 
Erdal Eren ile defalarca yüz 
yüze görüşmesinden, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı Üst Düzey 
Yöneticileri ile bizzat  Hazine ve 
Maliye Bakanı Nurettin Neba-
ti’ye ve Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanımız Sayın 
Murat Karum ve bürokratlarına 
iletilmesin de  gösterdiği samimi  
gayretten dolayı  Giresun Tica-
ret ve Sanaiyi Odamız Başkanı  
Sayın Hasan Çakırmelikoğlu’a 
kamuoyu önünde Giresun Mü-
teahhitler Derneği olarak açıkca 
Teşekkür ederiz.”  diye konuştu..

KENAN TATLI’DAN MUJDE
18 yaş altı engelli yakı-

nı olan vatandaşlara 
ödenen engelli yakını aylığının 
da 661 TL’den 865 TL’ye yük-
seldiğini kaydeden İl Başkanı 
Tatlı, ağır silikozis hastalarının 
aylığının 1.819 TL’den 2 bin 
382 TL’ye çıktığını açıkladı.  
Aylık ortalama 535 bin engelli 
vatandaşa evde bakım yardımı 
yapıldığının altını çizdi. 2022 
yılı Ocak-Temmuz dönemi için 
evde bakım yardımının 1.798 
TL’den 2 bin 354 TL’ye çıkarıl-
dığını kaydeden Tatlı, Çocuk-
ların, öncelikle aile yanında 
desteklenmesi ilkesini esas al-
dıklarını vurgulayarak, ihtiyaç 
sahibi ailelere çocukları için 

Sosyal ve Ekonomik Destek 
(SED) hizmeti sunulduğunu 
kaydetti. Tatlı, “SED hizme-
tinde çocuk başına yapılan 
ekonomik destek tutarı ortala-
ma 1.259 TL’den 1.649 TL’ye 
yükseldi. Ayrıca koruyucu 
ailelere çocuk başına yapılan 
ödemelerin aylık ortalaması 

1.964 TL’den 2 bin 572 TL’ye 
çıkarıldı” dedi.

SOSYAL HAYATA 
ENTEGRE

Uygulanan sosyal hizmet 
modelleri ile düşük gelirli birey 
ve ailelerin ihtiyaçları doğrultu-
sunda desteklendiğini vurgu-
layan İl Başkanı Kenan Tatlı, 
dezavantajlı durumdaki birey-
lerin çeşitli hizmet ve Sosyal 
Yardım modelleri ile destek-
lendiğini kaydetti. Ekonomik 
olarak desteklenen, çalışabile-
cek durumdaki birey ve aileleri 
üretim ile istihdama yönelik 
projelerle buluşturduklarını 
ifade eden İl Başkanı, “Düşük 

gelirli vatandaşlarımızın bu 
projelerle ekonomik ve sosyal 
hayata daha güçlü şekilde 
entegre olmasını amaçlıyoruz” 
ifadelerini kullandı. Tatlı, engel-
li ve yaşlı aylıkları, evde bakım 
yardımı ve çocuklar için öde-
nen SED ödemelerinin yapılan 
artışla birlikte hak sahiplerinin 
hesaplarına yatırılacağını 
bildirdi.

Bizler AK Parti hükümeti 
olarak; vatandaşlarımızın zor 
zamanlarında yanında olmayı 
kendimize şiar edindik. Hedef-
lediğimiz ve inandığımız yolda 
yürümeye devam edeceğiz. Bir 
an olsun halkımızın yanından 
ayrılmayacağız. 

Giresun İl Müftüsü Ramazan Topcan, ‘Regaib Kandili’ mesajı yayınladı

‘Müberak 3 Aylar’ı iyi 
değerlendirmemiz lazım’
Üç ayların Yüce Allah’ın 

Mü’min kullarına ikram 
ettiği bereketli, faziletli ve 
feyizli zaman dilimleri olduğu-
nu ifade eden Müftü Topcan, 
“Yüce Rabbimizin izni ve 
inayetiyle 2 Şubat Çarşamba 
günü üç ayların başlangıcı 
olan Mübarek Receb-i Şerif 
ayının ilk gününü, 3 Şubat 
Perşembe’yi Cuma’ya bağla-
yan gece ise; Regaib Kandilini 
milletçe idrak edeceğiz. Bu 
vesile ile Rabbimize hamd, 
Âlemler Sultanı Efendimize 
salât ve selam olsun. 

Bu mübarek ayları başından 
sonuna Hazret-i Peygamberi-
mizin şu duası ile ihya etmeye 
çalışıp, nasibimizin arkasından 
koşalım; “Allah’ım! Bize Receb’i 
ve Şa’ban’ı mübarek kıl ve bizi 
Ramazan’a ulaştır.” Amin.

Üç aylar olarak adlandırılan; 
Receb, Şaban ve Ramazan-ı 
Şerif ayları, Yüce Allah’ın biz 
Mü’min kullarına ikram ettiği 
bereketli, faziletli ve feyizli 

zaman dilimleridir.
Regaib Kandili ve üç aylar; 

kendimize geldiğimiz, imanın 
izzet ve şerefini fark ettiği-
miz, ahlâkî güzelliğin tadına 
vardığımız, fakirin, yoksulun, 
yetimin, biçare ve kimsesizle-
rin yüzünün güldüğü mübarek 
günlerdir.

Regaib Kandili; rahmet, be-
reket ve mağfiret mevsiminin 
manevi iklimine girildiğini hatır-
latır bizlere. Arzunuz, isteğiniz 
Rabbiniz olsun der bize. Bu 
mübarek aylar; arınmamıza, 
saf ve temizlenmemize vesile 
olmalıdır. Aramızda var olan 
yıllara sâri sırtımızda taşımak 
zorunda kaldığımız maddi ve 
manevi günahlardan, cürüm-
lerden kurtuluşumuz olmalıdır. 
Dargınlıkların bertaraf edildiği, 
konu komşularla kucaklaşma 
zamanımız olmalıdır. Kom-
şuluk, akrabalık, kardeşlik ve 
aile bağları gibi toplumumuz 
için çok önemli olan birlikte-
lik duygularımızın artmasına 

çabalamalıyız.” dedi.

“İLAHİ RAHMETTEN 
İSTİFADE EDİLMELİ”

Üç ayların bereketinden 
istifade etmek için çaba göste-
rilmesi gerektiğini aktaran Top-
can, şunları kaydetti: “ Zaman 
darlığı ve işlerimizin yoğun-
luğunun arkasına sığınarak 
yerine getirmekte tembellik 
ettiğimiz ilahi ödevlerle buluş-
mamız olmalı. Kur’an-ı Ke-
rim’le olan ilişkilerimizi yeniden 
gözden geçirdiğimiz, başımızı 
avuçlarımızın arasına alıp 
nefsanî muhasebe yaptığımız 
günlerimiz olmalıdır. 

İmkânı ve sağlık bakımın-
dan engeli olmayan kardeş-
lerimizin bu günlerde Oruçlu 
olmalı, daha çok sadaka ve-
rerek gönüller kazanmak için 
bu manevi kazancı bol olan bu 
mevsimi fırsata çevirmelidir.

Üç aylar ve kandil nedeni ile 
İl Müftülüğümüz tarafından Hacı 
Miktat Camii başta olmak üzere 

camilerimizde icra edilecek 
programlara çoluk çocuk, büyük 
küçük, kadın erkek katılıp bu 
gece ilahi rahmetten istifade 
edilmeli. Okunacak Kur’an-ı 
Kerimler, sohbetler dinlenmeli, 
âminlere âminlerimiz karışma-
lıdır. Namazlar kılınmalı, tevbe 
istiğfarlarımız, Rabbimize sada-
katimiz yenilenmelidir.

Gelin toplum olarak böylesi-
ne eşsiz ve mana yüklü bir za-
man dilimini huzurun, barışın, 
birlik ve beraberliğin tesisine 
vesile yapalım. Fırsatları en iyi 
şekilde değerlendirelim.

Bu duygularla mübarek üç 
ayların ve Regaib Kandilinin 
şehrimize, ülkemize ve tüm 
insanlığa rahmet, bereket, 
sağlık ve huzur getirmesini 
yüce Allah’tan diliyor, Giresun-
lu hemşerilerimizin Mübarek 
Regaib Kandillerini ve üç ayla-
rını tebrik ediyor, milletçe birlik 
ve beraberlik içinde daha nice 
kandillere kavuşmayı Yüce 
Rabbimden niyaz ediyorum.”

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)
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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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KARA: ZAMLAR GERi
KEPENK KAPATIR
ALINMAZSA, COGU ESNAF

GESOB Başkanı Ali Kara, zamlara adeta isyan etti
Bu süreçte ülke yö-

neten hükümetimiz-
den derhal elektrik 

zamlarını geri çekmesini 
acilen talep ediyor ve içimizi 
rahatlatacak mesaj bekliyoruz. 

Yaşanabilir, nefes alabilece-
ğimiz sürdürülebilir bir esnaf 
destek paketinin çok acil ama 
çok acil hayata geçirilmesini 
talep ediyoruz. 

Hükümetimizden bu zor 

dönemimizde kredi faizlerinin 
silinerek mevcut borçların 
2023 yılı başına kadar erte-
lenmesini sigorta ve bağ-kur 
gibi aylık ödemelerin altı ay 
ertelenmesini bekliyoruz. 

Esnaf toplumun adeta can 
damarıdır, esnaf toplumun 
sigortasıdır, esnaf ve sanat-
kârsız bir toplumun olması 
asla düşünülemez.” ifadelerini 
kullandı.

TANRISEVEN VE SARI’DAN 
NET MESAJLAR İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 

toplantısı Vali Yardımcısı  Dr. Hasan 
TANRISEVEN  başkanlığında toplandı.

Toplantıya Belediye Baş-
kan Yrd. Abdurrahman 

DEMİREL, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri İbrahim KARACA,  İl Mil-
li Eğitim Müdürü Ertuğrul TOSU-
NOĞLU, Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Müdürü Hacı Bekir TUNER, 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü 
Mustafa SARI,  İl Esnaf ve San. 
O.Bir. Başk. V. Namık Kemal 
ALTUNBAŞ, Giresun Üniversite-
si’nden Öğr.Gör.İsmail BAYRAM, 
İl Ticaret Müd.  Ali YILDIRIM ve 
diğer yetkililer katıldı.

Toplantının açılışında Vali Yar-
dımcısı Dr. Hasan TANRISEVEN, 
İl İstidam Kurullarının il düzeyinde; 
istihdam ve mesleki eğitim politi-
kalarının oluşturulması, istihdamı 
koruyucu, geliştirici ve işsizliği 
önleyici tedbirler ile uygulanacak 
aktif işgücü programlarının belir-
lenmesi, istihdam etkinliklerinin ve 
mesleki eğitim uygulamalarının 

izlenmesi ve değerlendirilmesine 
yönelik çalışmaları yapmak üzere 
oluşturulduğunu söyledi 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdü-
rü Mustafa SARI tarafından kurula 
Kurumun 2021 yılı  çalışmaları  
hakkında  bilgi verildi.

Sarı, 2021 yılı içinde  Kuru-
ma   14.264  kadın, 15.183 erkek 
olmak üzere toplam 29.447 kişinin  
iş arayan olarak  kayıt yaptırdı-
ğını, aynı dönem içinde  kamu 
sektöründen 28, özel sektörden  
4.021 kişi olmak üzere toplam  
4.049 kişilik açık iş ilanı alındığı-
nı, bu açık iş ilanlarına istinaden   

kamuya 59,  özel sektöre  4.279 
kişi olmak üzere toplam 4.338 
kişinin işe yerleştirildiğini, özel 
sektöre yönelik işyerlerinde  38 
engelli vatandaşın istihdamının 
sağlandığını, bu dönemde 1.120 
kurs ve program düzenlendiğini, 
programlara 2.388 kadın ve 1.635 
erkek  olmak üzere toplam 4.023  
işsiz vatandaşın katıldığını, MEK 
kapsamında (İstihdam Garantili) 8  
Kurs programı düzenlendiğini, bu 
programlara 126 kadın, 45 erkek 
olmak üzere toplam 171 işsiz va-
tandaşımızın  katıldığını, MEGİP 
projesi  kapsamında (istihdam 

garantili) 13  Kurs programının 
düzenlendiğini, bu programlara 
184 kadın,  84 erkek olmak üzere 
toplam  268 işsiz vatandaşımızın 
katıldığını, MEK kapsamında 
(Meslek Edindirme)  16 Kurs prog-
ramının düzenlendiğini, düzenle-
nen bu programlara   199 kadın,  
7 erkek olmak üzere toplam 206 
işsiz vatandaşımızın katıldığını, 
İl genelinde faaliyet gösteren 2+ 
istihdamlı özel sektöre yönelik 
işyerlerinde 1.070  İşbaşı Eğitim 
Programının açıldığını, bu prog-
ramlara  1.649  kadın, 1.412 erkek 
olmak üzere toplam 3.061 işsiz 
vatandaşın katıldığını, dönem 
içinde, istihdam seferberliği kap-
samında 3.212  işyeri ile temas 
ve ziyaret yoluyla irtibat kurularak, 
Kurumun istihdamla mücadele 
kapsamındaki yürüttüğü  hiz-
metleri konusunda bilgilendirme 
çalışması  yapıldığını söyledi.

İyi Parti Bulan-
cak İlçe Başka-

nı Nesim Çelik,siya-
sette etik değerlere 
sahip çıkılmasını 
istedi.Çelik, “Siya-
sette etik ve ahlak 
ne kadar kötü ki iyice terk 
edildi. Trabzon’da tören-
de sahneye çıkartılan bir 
çocuk, CHP Genel Başkanı 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 
için ‘hain’ diyor. Ne ka-
dar kötü bir durum .Bu-
nun kabul edilir bir tarafı 
yoktur. Bu ayrıştırma değil 
de nedir?. Biz siyasilerin 
bütün çabası evlatlarımıza 

güzel bir Türkiye 
bırakmak, kinden, 
öfkeden uzak, 
herkesi sevgiyle 
kucaklayan, doğay-
la barışık, gençlerin 
bu ülkenin geleceği 

ve umudu olduğu bir Tür-
kiye’yi ayağa kaldırmak ol-
malıdır.  Bu tablo milletimizi 
çok üzmüştür. O çocuğun, 
o güzel evladımızın hiçbir 
kabahati yoktur. Onu bu du-
ruma getirenler utansın. Bu 
olayı esefle kınıyoruz. Olay 
karşısında gülücük atanlara 
milletimizin gereken cevabı 
vereceğini biliyoruz.” dedi. 

Çelik: Çocuklara 
sahip Çıkalım

TBMM Başkalık Divanı 
Üyesi Giresun Millet-

vekili Necati Tığlı Organize 
Sanayi Futbol Sahası’nın 
kaldırılacağı yönünde çıkan 
haberleri Gençlik ve Spor 
Bakanı Sayın Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu’na sordu.

CHP Giresun Milletve-
kili Necati Tığlı, “Organize 
Sanayi Futbol Sahası aktif, 
faal şekilde, amatör futbol 
müsabakalarına ev sahipliği 
yapıyor. Bu spor tesisinin 
eksiklerinin giderilerek daha 
modern bir hale getirilmesi 
beklenirken, kaldırılacağı yö-
nünde çıkan haberler doğru 
mu? Bakanlığınızın herhangi 
bir talimatı oldu mu? Bu 
spor kompleksinin eksikle-
rinin giderilerek Giresun’da 
Amatör Futbol Müsabakala-
rına hizmet vermeye devam 
etmesi yönünde bir girişi-
miniz olacak mı? sorularını 
yöneltti.

Amatör branşlarda hizmet 
veren Organize Sanayi 
Futbol Sahası, Giresun I. 
OSB’de yer alan yaklaşık 
10-12 dönümlük arazinin 
49 yıllığına Gençlik ve Spor 
Bakanlığına tahsis edilmesi 
ardından geçen süre zarfın-
da, Gençlik Spor İl Müdürlü-
ğü uhdesinde futbol müsa-
bakalarına hizmet ettiğini 
ifade eden Milletvekili Tığlı, 
“Bu tesis Giresun İli Amatör 
Futbolu için büyük önem arz 
etmektedir. Kentin amatör 
spor geçmişinin hafızası 
niteliğinde olan, geçtiğimiz 
yıl kaldırılan Giresun Ata-
türk Stadına bitişik tarihi ek 

sahanın yıllar önce yıkıl-
ması sonrası şehrin amatör 
kulüpleri büyük sıkıntılar 
yaşamış, futbol branşında 
ilginin oldukça fazla olduğu 
kentte amatör futbol büyük 
bir kriz yaşamıştır. Küçükler, 
gençler, kadın, erkek sporcu-
larımız ve futbol branşlarında 
mücadele eden onlarca 
kulüp için önemli olan tesis, 
özellikle pandemi sürecinin 
sona erip kısıtlamalar sona 
erdiğinde bugünden daha 
fazla ihtiyaç duyulacak bir te-
sis olarak değerlendirilmek-
tedir” ifadelerine yer verdi.

BULANCAK SPOR 
SALONU 
UNUTULDU MU?

TBMM Başkalık Divanı 
Üyesi Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı, “Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu’na “2014’de 
kapatılıp 2018’de yıkılan 
Bulancak’ın tek kapalı spor 
salonunu tekrar hatırlatmak 
istiyorum. Proje çalışması 
devam ediyor dediniz, hani 
ne oldu. Bulancak’ın 70 bine 
yakın nüfusu, yaz aylarında 
200 bini buluyor. Giresun’un 
en büyük ilçesine 8 yıldır 
söz verip duruyorsunuz, son 
olarak yaşadığımız sel afeti 
ardından ziyaretinizde “yarı 
olimpik kapalı yüzme havuzu 
ve kapalı spor salonu ihtiya-
cının giderileceği” sözünüzü 
yinelediniz. Ortada ne proje 
var ne aktarılan bir kaynak, 
Cumhurbaşkanı bunu da du-
yarsa ne cevap vereceksiniz 
acaba” diye de ekledi.

‘Organize Sanayi Futbol 
Sahası Kaldırılıyor Mu?’

Deva Partisi Giresun İl 
Başkanı Özgür Oku-

sal,elektrik zamlarını eleştirdi.
Okusal”Son günlerde evlere ve 
işyerlerine elektrik faturaları gel-
meye başladı. Elektrik faturasını 
gören vatandaşımız Partimize 
ve İl Yönetim Kurulu üyelerimize 
telefonla ve sosyal medya üze-
rinden ulaşmaya başladı. Yoğun 
şikayet edilen elektrik faturaları 
vatandaşımızın cebini yakmaya 
başladı. Vatandaşlarımız, fatura-
ları görünce çılgına döndüklerini 
belirtmekte, AKP’nin memura, 
asgari ücretliye verdiği zammı 
şimdiden geri aldığını söylemek-
tedir.” dedi.

Okusal şöyle konuştu: “Mil-
letimize adeta “Elektrik çarptı”. 
Doğalgaz ve elektriğe gelen son 
zamlar 2002 öncesi döneme 
dönüşün olduğunu göstermek-
tedir. Enerji fiyatlarına yapılan 
bu artışlar, gıdaya ve diğer tüm 
ürünlere yansımaya başladı. 
Marketlere gidilmiyor. Artık 
AKP liyakatsiz kadroların elinde 
oyuncak oldu. Sürekli değişen 
Maliye Bakanları, Merkez Ban-
kası Başkanları, en son Adalet 
Bakanı. AKP’nin bir girdaba 
girdiğini göstermektedir. 

Cumhurbaşkanının Devletin 
tüm imkanlarını kullanarak bir-
kaç uçak, 7 helikopter, sayısız 
resmi araçla yaptığı İSRAF ŞO-
VU’na Giresunlu hemşerilerimiz 
pek ilgi göstermedi. Aklında 
sadece muhalefete yüklenmek 
olan Cumhurbaşkanı, ilimizden 
pek mutlu ayrılmadı.

DERELİ’DE AFETZEDELERE 
HİBE ALDATMACASI

Dereli’de meydana gelen 
afet sonucu hak sahiplerine 
yapılan konut ve işyerlerini 
tüm medya ve sosyal medya 
üzerinde hibe olarak gösteren 
AKP, Vatandaşımızın ödemede 
indirim istemesi üzerine, hiçbir 
açıklama yapmadan, olayı 
müzik vererek kapatmaya ça-
lışması, nasıl bir algı yönetimi 
yaptığını göstermektedir. HİBE 
DEĞİL BORÇLA KONUT VE 
İŞYERİ. AKP her alanda olduğu 
gibi algı ve korku yönetimini 
devam ettirmektedir. 

ADALET BAKANI 
NEDEN AF İSTEDİ

DEVA Partisi Başkanı Sayın 
Ali BABACAN ilimize geldiğin-
de Ticaret Odası Ziyareti ve 

Konferansı sonucunda ısrarla 
adalet vurgusu yapmış, Eko-
nominin gelişmesi ve Ülkenin 
kalkınması için ADALET olması 
gerektiğini belirtmiştir. Adalet 
Bakanı ne oldu da görevden af 
istedi. Cuma gece yarsısı çıkan 

Resmi Gazetede görevden 
almalar, adeta puslu havada iş 
yapmaya benziyor. Zaten istifa 
eden Gül’ün yüzünde ki gülüm-
seme, Bozdağ’ın suratında ki 
kaygı ifadesi olayın vehametini 
göstermektedir.”

‘Milletimizi elektrik çarptı’



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

Seçmeseler de; 
Keşke bir araya gelebilse-

ler... 
Sorunlarının çözümü için; 
Kendi aralarında örgütlene-

bilseler... 
Keşke örgütlenseler de; 
Yaşadıkları olumsuzluklara 

hep birlikte direnseler... 
Hatta ve hatta; 
Haklı davalarında kendileri-

ne destek vermeyen biz yetiş-
kinlerin yüzlerine tükürseler! 

Ve ortaya çıkıp deseler ki; 
Yahu siz bu ülkenin vatan-

daşı değil misiniz? 
Siz bu ülkede yaşamıyor 

musunuz? 
Sizler hiç vergi filan vermiyor 

musunuz? 
Bizleri kandıran yöneticileri 

sizler seçmiyor musunuz?
Seçiyorsanız; 
Seçtiğiniz muktedirlerin 

‘atamasını yapmayıp’ umudun 

peşinde koşturduğu 500 binin 
üzerini çoktan aşan ‘öğretmen 
adaylarının’ sayısını filanda mı 
bilmiyorsunuz? 

Ve içlerinden birisi çıkıp 
şöyle dese; 

Yaklaşık bundan otuz yıl 
önce kurulan ve ‘Atanama-
yan Öğretmenler Havuzunun’ 
içerisinde KPS (Kandırmaca 
Personel Sınavıyla) yıkanan 
500 bini aşkın ‘öğretmen adayı’ 
var... 

Ve bekleye-bekleye psiko-
lojik bunalım sonucu ‘intihar 
ederek’ yaşamına son veren bir 
sürü genç ‘öğretmenler’ var... 

Atanacağı günü bekle-
ye-bekleye bunalıma girip, 
daha iki-üç gün önce bir genç 
öğretmenimiz -ardında bir not 
bırakarak- ve intihar yolunu 
seçerek, o da bu dünyaya veda 
etti... 

Adı; Mustafa Kaya 

(Ancak bazı gazetelerde 
‘Murat’ geçiyor.) 

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesin-
den... 

28 yaşında... 
4 yıl önce Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi PDR Bölümünden 
mezun oluyor... 

Geçtiğimiz yıl Gaziantep 
Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 
‘Rehberlik ve Psikolojik Danış-
manlık’ Yüksek Lisans Progra-
mından mezun oluyor. 

Ancak diplomasını almak 
nasip olmuyor... 

Mustafa Kaya; 
Babasını çocuk yaşta kay-

bediyor... 
Annesi ve bir ağabeyi ile 

birlikte yaşama tutunuyor... 
28 yaşına kadar orada-bura-

da yevmiyeli işlerde çalışıyor... 
Yevmiyelerden sağladığı 

birikimle; 
Hem ailesine katkı sağlama-

ya çalışıyor... 
Hem ‘umuda yolculuk’ yap-

tığı eğitim masraflarını kendisi 
yapıyor... 

Askerlik masraflarını karşıla-
mak içinde; 

Bir ara ‘özel sektörde’ de 
çalışıyor... 

Ama nerede ve hangi işte 
çalışırsa-çalışsın; 

Onun beynini süsleyen bir 
tek ‘umut yolculuğu’ var... 

O da; bir an önce ‘ataması-

nın’ yapılması... 
Ve bir an önce ‘okutacağı’ 

öğrencilerine kavuşması... 
Ama bekle-bekle olmuyor... 
Hatta ve hatta KPS yazılı 

sınavlarında en yüksek puanı 
tuttursa da... 

Sıra ‘sözlü mülakatlara’ 
gelince orada çakılıyor! 

Kısacası; 
‘Umuda Yolculuk’ Mustafa 

Kaya’yı çok fazla yoruyor... 
Ve 29 Ocak 2022 tarihinde; 
Biz arkada kalanlara şöyle 

bir not bırakıyor; 
“Hayata veda ediyorum... 
Üniversitemi, askerliğimi 

özel sektörde çalıştım ve oku-
dum... 

Abimi ve annemi çok sevi-
yorum... 

Babamı özledim.” diye bir 
‘not’ yazdıktan sonra intihar 
ediyor... 

Bir paragraf önce “biz ar-
kada kalanlara bir not bıraktı” 
tabirini bilinçli olarak kullandığı-
mı ifade etmek isterim... 

Çünkü o bırakılan ‘not’ sade-
ce annesine, abisine, arkadaş-
larına ve sevenlerine değil... 

Bu toprağın üzerinde ‘vatan-
daşlar’ olarak yaşayan hepimi-
zedir... 

Bu son cümleden hareketle; 
Gelin bu zamana kadar 

birlikte düşünemediklerimizi 
(gecikmeli de olsa) ister birlikte 

düşünelim... 
İsterseniz kendi-kendimi-

ze aklımıza gelen şu soruları 
soralım; 

“Bir vatandaş ve bir yetiş-
kin olarak, gençlerimizin bu 
‘intihar’ etme olayında bizimde 
bir payımız ve sorumluluğumuz 
var mıdır acaba?”

Örneğin; 
Bu ülkeyi yönetenlere veya 

yönetmeye talip olanlarla (se-
çimlerden seçimlere de olsa) 
yüz-yüze geldiğimiz de; 

“Efendiler, bizim verdiğimiz 
vergilerle dağa-taşa üniversite-
ler ve Yüksek Okullar açıyor-
sunuz... 

Yüzlerce, binlerce, milyon-
larca öğrenci mezun ediyorsu-
nuz... 

Ondan sonra da sokağa 
salıyorsunuz... 

Yaşanan sorunların gideril-
mesi için hiçbir çözüm üretmi-
yorsunuz... 

Çocuklarımızı, gençlerimizi 
ruh hastası yapıp intihar etme-
lerine vesile oluyorsunuz” diye 
soranımız olmuş mudur acaba 
hiç? 

Ben sanmıyorum... 
Ve sohbetimizi bitirmeden 

öncede sizlerden özellikle şunu 
rica ediyorum; 

Lütfen ‘Allah rahmet eyle-
sin.” 

‘Allah geride kalanlarına 

sabır versin” gibi dualarla işin 
kolaycılığına kaçmayalım...
(onları yine yapabilirsiniz) 

Mademki bugünkü sohbeti-
mizde ‘atanamayan öğretmen-
ler’ ve bunalım sonucu ‘intihar 
eden’ öğretmenleri konuşuyo-
ruz... 

O halde bu konunun üzerin-
de şöyle düşünelim; 

Ülkemiz yüz yaşına gel-
mesine rağmen hala 130 bin 
öğretmen açığı görünüyor... 

Ve bir rivayete göre 500 bin 
ve yine bir rivayete göre 700 
bin dolayında elinde ‘öğret-
menlik diploması’ olanlar bir an 
önce ‘atanacağı günü’ bekli-
yor... 

Ve yine bir hesaba göre; 
Bu rakamın 2023 yılında 

bir milyon dolayına çıkacağı 
söyleniyor... 

E, bu durumda yolculuk 
nereye gidiyor? 

Gerek mevcut iktidar tarafı 
ve gerekse muhalefet kanadı 
bu işin nasıl çözüleceği hakkın-
da hiçbir bilgi vermiyor... 

Atanmayı bekleyen bir çocu-
ğumuz veya yakınımız olmasa 
da; 

Sizce bu konunun üzerinde 
bir ‘vatandaş’ olarak düşünme-
miz gerekmez mi? 

Buyurun; 
Düşünelim o zaman... 
Şimdi söz sırası sizin...

BUNALIMA GİREN GENÇLER 
KEŞKE ÖLÜMÜ SEÇMESELER

Bugünden itibaren eko-
nomik sorunları çözmek için 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
olarak acilen Milliekonomi 
modeline dönmek mecburiye-
tindeyiz.

Dünyada bir çok ülke bu  
modele döndü, acilen ekono-
mik kurul toplanarak Sosyal 
Devlet ve Milliekonomi uz-
manlarına da bu kurula davet 
ederek, ayrıca Siyasi Parti 
Genel Başkanları-Sivil Toplum 
Kuruluşlarının ve Sendika 
Genel Başkanları bu toplan-
tıya davet edilmeli, ekonomik 
sorunları çözmek için acilen 
çözüm üretilmeli.

Bugünkü vahşi kapitalist ve 
serbest piyasa faizli ekonomi 
modellerle  sorunlara çözüm 
bulunmaz. AB-ABD-Rus-
ya-Çin-Almanya-Hindistan-Ja-
ponya ve diğer devletler eko-

nomi sorunlarını çözmek için 
milyar dolarlarla ifade edilen 
kaynaklar ayırdı.

Gayri Safi Milli hasılat 
karşılığı kendi milli paralarını 
basarak devreye koydular. 
Halkının alım gücünü yüksel-
diler. Ekonomilerini ayakta 
tuttular.

Bizde ise vatandaşlar ve 
esnaflar bankalara faizli kredi-
lerle borçlandırıldı.

Toplam 34 milyon 700 bin 
kişi bankalara borçlu.

Ülkemiz genelinde 23 mil-
yon icra dosyası var. Bankalar 
artık borçlarını ödeyemeyen 
çifcilerin ve esnafın, sanayi-
cinin mallarına icra yolu ile el 
koyarak gayrimenkül sahibi 
oldular.

Bu ekonomik sorunları 
çözmek için nefis hesabı 
yapmadan, Merhum Prof. 

Dr. Haydar Baş Hocamızın 
ortaya koyduğu, Milliekonomi 
Modelina TC. Devleti olarak 
dönmemiz gerekir.

Yıllık Gayri Safi Milli hasılat 
karşılığı TL’mizi (850 milyar 
dolarx13.47TL.) basarak dev-
reye koymamız gerekir.

Enflasyon olmaz.
Çünkü üretim karşılığı bu 

para basılıyor. Faizide sıfırlı-
yorsun.

TC. Devleti Olarak Çiftçi-
ye-Esnafa-Sanayiciye üretim 
için uzun vadeli faizsiz kredi 
veriyorsun. İstismar edenlere 
hukuki yaptırımı devlet uygu-
luyor.

Dünya Devletlerinin iktisat-
cıları para basarsan enflasyon 
olur demiyorlar.

Bizdeki iktisatcılar para ba-
sarsan enflasyon olur diyorlar.

Demekki iktisat ilmini tam 
anlamdılar.

Borç para alıp faiz ödeyip 
sorunların çözümünü konu-
şuyolar, ondan sonrada bizim 
ekonomi bunun altından çıka-
maz ve daha kötüye gideriz 
diyorlar.

ÇÖZÜM
1 - Vaatandaşlık maaşı 

1.000.-TL.
2 -  Annelik maaşı           

1.500.-TL.
3 - Ü.V. Öğrencilerine aylık 

burs 1.000.-TL.
4 - Orta okul ve lise öğrenci        

500.-TL.
5 - İlkokul öğrencilerine                 

250.-TL.
6 - Bebek maaşı                              

500.- TL.
7 - Doğum yardımı                     

15.000.-TL.
8 - Asgari ücreti                             

10.000.-TL.
9 - Evlilik çağına gelip 

evlenemiyen gençlerimize 
= 50.000.- TL. evlilik kredisi 
faizsiz.

En düşük Maaş emekli 
dahil

10.000. - TL. olacak.
Açlık sınırı 4.259 Türk 

Lirası.
Yoksulluk sınırı 13.843 Türk 

lirası.
Vatandaşların ihtiyaçlarını 

satın alacak gücü kalmadı.
Çiftçi kazanacak-Esnaf ka-

zanacak-Sanayici kazanacak, 
Devlet kazanacak.

Bu paralar ekonominin 
suyudur.

Tıpkı elektrik santralini dür-
bününe vuran su gibidir. Bu 
paralar devlete vergi ve katma 
değer olarak dönecektir.Devlet 
de kazanacak ve Millette 
kazanacaktır.

Ey bizleri yöneten, say-
gıdeğer büyüklerimiz ve 

ekonomisler Dünya Millieko-
nomi Modeline dönerken (Çin 
-Hindistan-Rusya -Endonez-
ya-japonya AB ülkeleri, ABD 
ve diğer ülkeler) uygulamaya 
koyarken bizler neden nefis 
hesabı yapıyoruz.

Sosyal Devlet ve Millieko-
nomi Modelinin sahibi Mer-
hum Prof. Dr. Haydar Baş 
beyin kadrosunu davet edip 
bu günkü sosyal ve ekonomik 
sorunları çözmüyoruz.

Bugün birlik ve beraberliğe 
çok muhtacız, bugün politika 
yapma zamanı değil, birbirini 
dinleme günü ve sevme günü 
ve çözüm üretme günüdür.

Hazreti Ali Aleyselam ilim 
Çin’de ise onu alın diyor. 
Virüsle ilgili malzemeleri ve 
ilaçları Çin’den-Almanya’dan 
alıyoruz.Almamız gerekir.

Şimdi TC. Devleti Olarak 
kendi aşımızı ürettik. Bilim 
insanlarımıza teşekkür ederiz.

Neden Ekonomi sorunlarını 
bilen ve çözümü olan asrı-
mızın Kamil insanı Dünyada 
önemli ödüller alan Merhum 
Prof. Dr. Haydar Baş beyi ve 
BTP Genel Başkanı Av. Hü-
seyin Baş beyi ve kadrosunu 
niye dinlemiyoruz. TV kanalla-
rı ona, Yeni Mesaj Gazetesine 
neden  ambargo uyguluyor.

Seyis olarak burdan sesle-

niyorum.
Bu sese kulak verelim.
Sosyal Devlet ve Millie-

konomi modeline dönelim, 
Devletce ve Türk Milleti olarak 
bu sıkıntılardan kurtulalım.

Yüzlerimiz gülsün, Gâriple-
rin ve mazlumların evleri şen-
lensin, Allah bizlere merhamet 
etsin.

Allah Türk Milleti olarak biz-
lere merhamet etsin ve bizleri 
bağışlasın.

Allah yüce Kitabında şöyle 
buyuruyor.

Ey iman edenler, bilinizki 
Allahın Evliyalarına korku 
yoktur, Onlar üzülmeyecektir 
onlar Allah’ın hidayet ettiği 
kişilerdir.Onların hidayeti uy 
diyor.

Bizler kimlere uyuyor ve 
kimlerden yardım diliyoruz, 
kendimize soralım.

Allah Türk Milleti olarak 
bizleri 1 ler-3 ler-7 ler ve 40 
lar hürmetine bugünkü sosyal 
ve ekonomik ayrıca herçeşit 
hastalıklardan selamete çık-
mamızı ihsan eylesin. 

Kurtuluş Nuhun Gemisine 
Binmektir.

Seyis’den bu kadar.
 Kalp ilmine sahip olanlar 

anlar.
Selamlar-Saygılar-Hürmet-

ler.

Acilen Milliekonomi 
modeline dönülmeli

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
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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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Seçmeseler de; 
Keşke bir araya gelebilse-

ler... 
Sorunlarının çözümü için; 
Kendi aralarında örgütlene-

bilseler... 
Keşke örgütlenseler de; 
Yaşadıkları olumsuzluklara 

hep birlikte direnseler... 
Hatta ve hatta; 
Haklı davalarında kendileri-

ne destek vermeyen biz yetiş-
kinlerin yüzlerine tükürseler! 

Ve ortaya çıkıp deseler ki; 
Yahu siz bu ülkenin vatan-

daşı değil misiniz? 
Siz bu ülkede yaşamıyor 

musunuz? 
Sizler hiç vergi filan vermiyor 

musunuz? 
Bizleri kandıran yöneticileri 

sizler seçmiyor musunuz?
Seçiyorsanız; 
Seçtiğiniz muktedirlerin 

‘atamasını yapmayıp’ umudun 

peşinde koşturduğu 500 binin 
üzerini çoktan aşan ‘öğretmen 
adaylarının’ sayısını filanda mı 
bilmiyorsunuz? 

Ve içlerinden birisi çıkıp 
şöyle dese; 

Yaklaşık bundan otuz yıl 
önce kurulan ve ‘Atanama-
yan Öğretmenler Havuzunun’ 
içerisinde KPS (Kandırmaca 
Personel Sınavıyla) yıkanan 
500 bini aşkın ‘öğretmen adayı’ 
var... 

Ve bekleye-bekleye psiko-
lojik bunalım sonucu ‘intihar 
ederek’ yaşamına son veren bir 
sürü genç ‘öğretmenler’ var... 

Atanacağı günü bekle-
ye-bekleye bunalıma girip, 
daha iki-üç gün önce bir genç 
öğretmenimiz -ardında bir not 
bırakarak- ve intihar yolunu 
seçerek, o da bu dünyaya veda 
etti... 

Adı; Mustafa Kaya 

(Ancak bazı gazetelerde 
‘Murat’ geçiyor.) 

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesin-
den... 

28 yaşında... 
4 yıl önce Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi PDR Bölümünden 
mezun oluyor... 

Geçtiğimiz yıl Gaziantep 
Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 
‘Rehberlik ve Psikolojik Danış-
manlık’ Yüksek Lisans Progra-
mından mezun oluyor. 

Ancak diplomasını almak 
nasip olmuyor... 

Mustafa Kaya; 
Babasını çocuk yaşta kay-

bediyor... 
Annesi ve bir ağabeyi ile 

birlikte yaşama tutunuyor... 
28 yaşına kadar orada-bura-

da yevmiyeli işlerde çalışıyor... 
Yevmiyelerden sağladığı 

birikimle; 
Hem ailesine katkı sağlama-

ya çalışıyor... 
Hem ‘umuda yolculuk’ yap-

tığı eğitim masraflarını kendisi 
yapıyor... 

Askerlik masraflarını karşıla-
mak içinde; 

Bir ara ‘özel sektörde’ de 
çalışıyor... 

Ama nerede ve hangi işte 
çalışırsa-çalışsın; 

Onun beynini süsleyen bir 
tek ‘umut yolculuğu’ var... 

O da; bir an önce ‘ataması-

nın’ yapılması... 
Ve bir an önce ‘okutacağı’ 

öğrencilerine kavuşması... 
Ama bekle-bekle olmuyor... 
Hatta ve hatta KPS yazılı 

sınavlarında en yüksek puanı 
tuttursa da... 

Sıra ‘sözlü mülakatlara’ 
gelince orada çakılıyor! 

Kısacası; 
‘Umuda Yolculuk’ Mustafa 

Kaya’yı çok fazla yoruyor... 
Ve 29 Ocak 2022 tarihinde; 
Biz arkada kalanlara şöyle 

bir not bırakıyor; 
“Hayata veda ediyorum... 
Üniversitemi, askerliğimi 

özel sektörde çalıştım ve oku-
dum... 

Abimi ve annemi çok sevi-
yorum... 

Babamı özledim.” diye bir 
‘not’ yazdıktan sonra intihar 
ediyor... 

Bir paragraf önce “biz ar-
kada kalanlara bir not bıraktı” 
tabirini bilinçli olarak kullandığı-
mı ifade etmek isterim... 

Çünkü o bırakılan ‘not’ sade-
ce annesine, abisine, arkadaş-
larına ve sevenlerine değil... 

Bu toprağın üzerinde ‘vatan-
daşlar’ olarak yaşayan hepimi-
zedir... 

Bu son cümleden hareketle; 
Gelin bu zamana kadar 

birlikte düşünemediklerimizi 
(gecikmeli de olsa) ister birlikte 

düşünelim... 
İsterseniz kendi-kendimi-

ze aklımıza gelen şu soruları 
soralım; 

“Bir vatandaş ve bir yetiş-
kin olarak, gençlerimizin bu 
‘intihar’ etme olayında bizimde 
bir payımız ve sorumluluğumuz 
var mıdır acaba?”

Örneğin; 
Bu ülkeyi yönetenlere veya 

yönetmeye talip olanlarla (se-
çimlerden seçimlere de olsa) 
yüz-yüze geldiğimiz de; 

“Efendiler, bizim verdiğimiz 
vergilerle dağa-taşa üniversite-
ler ve Yüksek Okullar açıyor-
sunuz... 

Yüzlerce, binlerce, milyon-
larca öğrenci mezun ediyorsu-
nuz... 

Ondan sonra da sokağa 
salıyorsunuz... 

Yaşanan sorunların gideril-
mesi için hiçbir çözüm üretmi-
yorsunuz... 

Çocuklarımızı, gençlerimizi 
ruh hastası yapıp intihar etme-
lerine vesile oluyorsunuz” diye 
soranımız olmuş mudur acaba 
hiç? 

Ben sanmıyorum... 
Ve sohbetimizi bitirmeden 

öncede sizlerden özellikle şunu 
rica ediyorum; 

Lütfen ‘Allah rahmet eyle-
sin.” 

‘Allah geride kalanlarına 

sabır versin” gibi dualarla işin 
kolaycılığına kaçmayalım...
(onları yine yapabilirsiniz) 

Mademki bugünkü sohbeti-
mizde ‘atanamayan öğretmen-
ler’ ve bunalım sonucu ‘intihar 
eden’ öğretmenleri konuşuyo-
ruz... 

O halde bu konunun üzerin-
de şöyle düşünelim; 

Ülkemiz yüz yaşına gel-
mesine rağmen hala 130 bin 
öğretmen açığı görünüyor... 

Ve bir rivayete göre 500 bin 
ve yine bir rivayete göre 700 
bin dolayında elinde ‘öğret-
menlik diploması’ olanlar bir an 
önce ‘atanacağı günü’ bekli-
yor... 

Ve yine bir hesaba göre; 
Bu rakamın 2023 yılında 

bir milyon dolayına çıkacağı 
söyleniyor... 

E, bu durumda yolculuk 
nereye gidiyor? 

Gerek mevcut iktidar tarafı 
ve gerekse muhalefet kanadı 
bu işin nasıl çözüleceği hakkın-
da hiçbir bilgi vermiyor... 

Atanmayı bekleyen bir çocu-
ğumuz veya yakınımız olmasa 
da; 

Sizce bu konunun üzerinde 
bir ‘vatandaş’ olarak düşünme-
miz gerekmez mi? 

Buyurun; 
Düşünelim o zaman... 
Şimdi söz sırası sizin...

BUNALIMA GİREN GENÇLER 
KEŞKE ÖLÜMÜ SEÇMESELER

Bugünden itibaren eko-
nomik sorunları çözmek için 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
olarak acilen Milliekonomi 
modeline dönmek mecburiye-
tindeyiz.

Dünyada bir çok ülke bu  
modele döndü, acilen ekono-
mik kurul toplanarak Sosyal 
Devlet ve Milliekonomi uz-
manlarına da bu kurula davet 
ederek, ayrıca Siyasi Parti 
Genel Başkanları-Sivil Toplum 
Kuruluşlarının ve Sendika 
Genel Başkanları bu toplan-
tıya davet edilmeli, ekonomik 
sorunları çözmek için acilen 
çözüm üretilmeli.

Bugünkü vahşi kapitalist ve 
serbest piyasa faizli ekonomi 
modellerle  sorunlara çözüm 
bulunmaz. AB-ABD-Rus-
ya-Çin-Almanya-Hindistan-Ja-
ponya ve diğer devletler eko-

nomi sorunlarını çözmek için 
milyar dolarlarla ifade edilen 
kaynaklar ayırdı.

Gayri Safi Milli hasılat 
karşılığı kendi milli paralarını 
basarak devreye koydular. 
Halkının alım gücünü yüksel-
diler. Ekonomilerini ayakta 
tuttular.

Bizde ise vatandaşlar ve 
esnaflar bankalara faizli kredi-
lerle borçlandırıldı.

Toplam 34 milyon 700 bin 
kişi bankalara borçlu.

Ülkemiz genelinde 23 mil-
yon icra dosyası var. Bankalar 
artık borçlarını ödeyemeyen 
çifcilerin ve esnafın, sanayi-
cinin mallarına icra yolu ile el 
koyarak gayrimenkül sahibi 
oldular.

Bu ekonomik sorunları 
çözmek için nefis hesabı 
yapmadan, Merhum Prof. 

Dr. Haydar Baş Hocamızın 
ortaya koyduğu, Milliekonomi 
Modelina TC. Devleti olarak 
dönmemiz gerekir.

Yıllık Gayri Safi Milli hasılat 
karşılığı TL’mizi (850 milyar 
dolarx13.47TL.) basarak dev-
reye koymamız gerekir.

Enflasyon olmaz.
Çünkü üretim karşılığı bu 

para basılıyor. Faizide sıfırlı-
yorsun.

TC. Devleti Olarak Çiftçi-
ye-Esnafa-Sanayiciye üretim 
için uzun vadeli faizsiz kredi 
veriyorsun. İstismar edenlere 
hukuki yaptırımı devlet uygu-
luyor.

Dünya Devletlerinin iktisat-
cıları para basarsan enflasyon 
olur demiyorlar.

Bizdeki iktisatcılar para ba-
sarsan enflasyon olur diyorlar.

Demekki iktisat ilmini tam 
anlamdılar.

Borç para alıp faiz ödeyip 
sorunların çözümünü konu-
şuyolar, ondan sonrada bizim 
ekonomi bunun altından çıka-
maz ve daha kötüye gideriz 
diyorlar.

ÇÖZÜM
1 - Vaatandaşlık maaşı 

1.000.-TL.
2 -  Annelik maaşı           

1.500.-TL.
3 - Ü.V. Öğrencilerine aylık 

burs 1.000.-TL.
4 - Orta okul ve lise öğrenci        

500.-TL.
5 - İlkokul öğrencilerine                 

250.-TL.
6 - Bebek maaşı                              

500.- TL.
7 - Doğum yardımı                     

15.000.-TL.
8 - Asgari ücreti                             

10.000.-TL.
9 - Evlilik çağına gelip 

evlenemiyen gençlerimize 
= 50.000.- TL. evlilik kredisi 
faizsiz.

En düşük Maaş emekli 
dahil

10.000. - TL. olacak.
Açlık sınırı 4.259 Türk 

Lirası.
Yoksulluk sınırı 13.843 Türk 

lirası.
Vatandaşların ihtiyaçlarını 

satın alacak gücü kalmadı.
Çiftçi kazanacak-Esnaf ka-

zanacak-Sanayici kazanacak, 
Devlet kazanacak.

Bu paralar ekonominin 
suyudur.

Tıpkı elektrik santralini dür-
bününe vuran su gibidir. Bu 
paralar devlete vergi ve katma 
değer olarak dönecektir.Devlet 
de kazanacak ve Millette 
kazanacaktır.

Ey bizleri yöneten, say-
gıdeğer büyüklerimiz ve 

ekonomisler Dünya Millieko-
nomi Modeline dönerken (Çin 
-Hindistan-Rusya -Endonez-
ya-japonya AB ülkeleri, ABD 
ve diğer ülkeler) uygulamaya 
koyarken bizler neden nefis 
hesabı yapıyoruz.

Sosyal Devlet ve Millieko-
nomi Modelinin sahibi Mer-
hum Prof. Dr. Haydar Baş 
beyin kadrosunu davet edip 
bu günkü sosyal ve ekonomik 
sorunları çözmüyoruz.

Bugün birlik ve beraberliğe 
çok muhtacız, bugün politika 
yapma zamanı değil, birbirini 
dinleme günü ve sevme günü 
ve çözüm üretme günüdür.

Hazreti Ali Aleyselam ilim 
Çin’de ise onu alın diyor. 
Virüsle ilgili malzemeleri ve 
ilaçları Çin’den-Almanya’dan 
alıyoruz.Almamız gerekir.

Şimdi TC. Devleti Olarak 
kendi aşımızı ürettik. Bilim 
insanlarımıza teşekkür ederiz.

Neden Ekonomi sorunlarını 
bilen ve çözümü olan asrı-
mızın Kamil insanı Dünyada 
önemli ödüller alan Merhum 
Prof. Dr. Haydar Baş beyi ve 
BTP Genel Başkanı Av. Hü-
seyin Baş beyi ve kadrosunu 
niye dinlemiyoruz. TV kanalla-
rı ona, Yeni Mesaj Gazetesine 
neden  ambargo uyguluyor.

Seyis olarak burdan sesle-

niyorum.
Bu sese kulak verelim.
Sosyal Devlet ve Millie-

konomi modeline dönelim, 
Devletce ve Türk Milleti olarak 
bu sıkıntılardan kurtulalım.

Yüzlerimiz gülsün, Gâriple-
rin ve mazlumların evleri şen-
lensin, Allah bizlere merhamet 
etsin.

Allah Türk Milleti olarak biz-
lere merhamet etsin ve bizleri 
bağışlasın.

Allah yüce Kitabında şöyle 
buyuruyor.

Ey iman edenler, bilinizki 
Allahın Evliyalarına korku 
yoktur, Onlar üzülmeyecektir 
onlar Allah’ın hidayet ettiği 
kişilerdir.Onların hidayeti uy 
diyor.

Bizler kimlere uyuyor ve 
kimlerden yardım diliyoruz, 
kendimize soralım.

Allah Türk Milleti olarak 
bizleri 1 ler-3 ler-7 ler ve 40 
lar hürmetine bugünkü sosyal 
ve ekonomik ayrıca herçeşit 
hastalıklardan selamete çık-
mamızı ihsan eylesin. 

Kurtuluş Nuhun Gemisine 
Binmektir.

Seyis’den bu kadar.
 Kalp ilmine sahip olanlar 

anlar.
Selamlar-Saygılar-Hürmet-

ler.

Acilen Milliekonomi 
modeline dönülmeli
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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

52 Şubat 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

SÜPER LİG PUAN DURUMU
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8.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 22 ..... 10 .... 4 ..... 8 ...... 31 .....23 ....8 .......34
9.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ..... 22 ..... 9 ...... 5 ..... 8 ...... 27 .....28 ....-1 ......32
10.D. G. SİVASSPOR ........... 23 ..... 7 ...... 10 ... 6 ...... 30 .....24 ....6 .......31
11.Y. KAYSERİSPOR ........... 23 ..... 8 ...... 7 ..... 8 ...... 31 .....32 ....-1 ......31
12.V. F. KARAGÜMRÜK ..... 23 ..... 8 ...... 6 ..... 9 ...... 29 .....36 ....-7 ......30
13.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 23 ..... 7 ...... 6 ..... 10 .... 30 .....31 ....-1 ......27
14.GÖZTEPE A.Ş. ................. 23 ..... 7 ...... 6 ..... 10 .... 28 .....31 ....-3 ......27
15.GALATASARAY A.Ş. ..... 23 ..... 7 ...... 6 ..... 10 .... 28 .....33 ....-5 ......27
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 23 ..... 7 ...... 5 ..... 11 ....22 .....25 ....-3 ......26
17.F. TAV ANTALYASPOR .. 23 ..... 6 ...... 6 ..... 11 ....23 .....34 ....-11 ....24
18.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 23 ..... 6 ...... 4 ..... 13 .... 21 .....39 ....-18 ....22
19.ALTAY .............................. 23 ..... 5 ...... 3 ..... 15 .... 24 .....38 ....-14 ....18
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 22 ..... 4 ...... 4 ..... 14 .... 18 .....38 ....-20 ....16

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

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

Hürriyet’te yayınlanan 
“Süper Lig maçlarının 
yayınında yeni dönem!” 

başlığıyla yer alan manşeti-
nin yayınlanmasının ardından 
futbolseverlerden gelen soruların 
detayları anlatıldı. En çok merak 
edilen konu şu idi:

AYRI ABONELiK Mi?
“Maç yayınlarını 3 farklı firma 

alırsa futbolseverler ne yapacak? 
Her birine ayrı ayrı mı abone 
olmak zorunda kalınacak?” Bu ve 
bunun gibi 15 önemli soru, TFF 
ve Kulüpler Birliği yetkililerine 
soruldu.

İşte o sorular ve cevapları:

KULÜPLER BU SEZON 
2.65 MiLYAR TL 
ALACAK

1- Kulüpler bu sezon yayın üc-
reti olarak ne kadar para alacak?

Mevcut ihaleye göre bu sezon 
kulüpler toplam 2 milyar 650 
milyon TL alacak. Bu rakamın 2 
milyar 350 milyon TL’sini yayıncı 

kuruluş beIN Sports, geri kalan 
300 milyon TL’sini Spor Toto 
ödeyecek.

2- Yeni yayın ihalesinde hedef-
lenen yıllık rakam ne?

Yaklaşık 3 milyar 750 milyon 
TL gelir bekleniyor.

3- Mevcut yayın ihalesi ilk 
yapıldığında yıllık rakam ne 
kadardı?

500 milyon dolar. Şu anki kurla 
7.5 milyar TL

4- İhaleyi kazanan şirket ya 
da şirketlerin teminat mektubu 
vermesi zorunlu mu?

3 KANAL ORTAK DE-
CODER ÇIKARABiLECEK

5- Yayınların birden fazla pa-
kete bölünmesinin sebebi ne?

Türk futbolunu tek bir yayıncı-
ya mahkûm etmemek ve gelişen 
teknolojiye paralel olarak yeni 
ürünler çıkarmak. Şu anki yayıncı 
beIN Sports ile yaşanan sorunlar 
malum. Defalarca kriz yaşandı 
ama ‘tek yayıncı’ olduğu için 
kulüpler maddi açıdan çok büyük 

tavizler vermek zorunda kaldı. 
Maçlar birbirlerine rakip kanallar-
dan yayınlanırsa, kalite artar.

6- Yeni model uygulanırken 
hangi ülkeler örnek alındı?

Çok paketli sistem dünyada 
birçok ülkede uygulanıyor. TFF 
ve Kulüpler Birliği bunların he-
men hepsini inceledi ve sonuçta 
İngiltere Premier Lig’de uygula-
nan modelin bizim için en iyisi 
olduğuna karar verildi.

7- Yayınları 3 farklı kanal 
alırsa sporseverler 3’üne ayrı ayrı 
abone olmak ve decoder almak 
zorunda kalmayacak mı?

Böyle bir ihtimal tabii ki var, bu 
durumda şöyle bir çözüm yoluna 
gidilebilir. Yayın ihalesini kazanan 
3 kanal birleşip, tek bir decoder 
üzerinden maç yayınlayabilir. 
Ama bütün ihaleyi tek başına bir 
şirket de kazanabilir.

MAÇLAR AÇIK 
KANALDAN DA 
YAYINLANABiLECEK

8- Maçlar açık kanaldan yayın-

lanabilecek mi?
Tabii ki... Her hafta birden faz-

la maçın açık kanaldan yayınlan-
ması mümkün.

9- Paketlerin hangisinden ne 
kadar gelir bekleniyor?

O rakamlar ihalede netleşe-
cek. Her biri için ayrı ayrı teklif 
verilecek. Tek başına bir şirket 3 
milyar 750 milyon lirayı ödemeyi 
kabul etti diyelim. O şirket ihaleyi 
alabilir ama Süper Lig için hangi 
pakete ne kadar verdiğini açıkla-
yacak. Mesela bu firma, hafta içi 
karşılaşmalarının yayın hakkı için 
400 milyon lira teklif etmiş olsun. 
Başka bir firma aynı pakete 500 
milyon lira önerdiyse, aradaki 100 
milyon liralık fark bütün ihayeli 
kazanmış olan tek bir şirketten 
istenecek.

İHALEYİ KAZANAN 
ŞİRKET HAKKINI 
DEVREDEMEYECEK

10- İhaleyi kazanan şirket, 
hakkını başkalarına devredebile-
cek mi?

Hayır. Kesinlikle devredeme-
yecek. Hedef; mümkün olduğu 
kadar çok fazla yayıncı ile anlaş-
mak.

11- Bahis firmaları maçları 
yayınlayabilecek mi?

Yurt dışı kaynaklı bahis firma-
larına yayın hakkı verilecek. An-
cak bu firmalar Türkiye’den bahis 
kuruluşlarıyla anlaşıp maçları 
oralardan da yayınlayabilecek.

12- Maçların istatistiki verileri 
için de aynı durum geçerli mi?

Evet. Karşılaşma esnasın-
daki bu veriler bahis firmalarına 
satılacak.

KORSAN YAYINLA 
MÜCADELEDE TARiHi 
BiR HAMLE YAPILDI

13- TFF ve kulüplerin ihale-
deki en önemli kozu ne?

Korsan yayınla mücadele 
konusunda çok önemli adım-
lar atıldı. Artık TFF, maçları 
korsan yayınlayan internet 
sitelerini, mahkeme kararına 
gerek olmadan engelleye-
bilecek. Bu konudaki yetki 
TFF Başkan Vekili Mehmet 
Baykan’a verildi.

14- İhaleyi kazanan firma ya 
da firmalar, yayınlayacakları 
maçların mobil yayın hakkını 
da almış olacak mı?

Evet. Hem normal TV’den 
hem de mobilden yayınlayabi-
lecekler.

15- Gelecek sezon kaç 
haftanın maçları hafta içi oyna-
nacak?

TFF bu sayıyı 3 olarak ön 
görüyor. En az 3 hafta karşı-
laşmalar hafta içi oynanacak. 

YENi DONEMDE
YAYIN NASIL OLACAK?

Gelecek sezondan itibaren Süper Lig’ nasıl ve ne şartlarda izleyeceğz? TFF ve Kulüpler 
Birliği’nin hedefi; halen 2 mlyar 650 milyon TL olan yıllık yayın bedelini 3 milyar 750 mil-

yon TL civarına çıkarmak. TFF çok sayıda yayıncıyla anlaşıp kaliteyi de yükseltmek istiyor

Milli aradan güçlü dönmek 
isteyen Gaziantep FK, 

hazırlıklarını Antalya kampında 
sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, 
cumartesi günü Sivasspor’u konuk 
edeceği maçın hazırlıklarını sıkı bir 
şekilde sürdürüyor. Antrenmanda 
oldukça hırslı görünen futbolcular, 
teknik heyetin yüzünü güldürdü.

ENZO CRİVELLİ 
ST. ETİENNE’E

Antalyaspor, Başakşehir’den 
kiraladığı Enzo Crivelli’nin söz-
leşmesini karşılıklı anlaşarak 
sonlandırdığını duyurdu. Sezon 
başında Başakşehir’den kiralanan 
Crivelli, kırmızı-beyazlı formayla 
boy gösterdiği 14 maçta gol ya da 
asist üretme başarısı gösteremedi. 
26 yaşındaki Fransız santrforun, 
Fransa Ligue 1 ekibi St. Etienne’ye 
transfer olması bekleniyor.

GAVRANOVİC İDDİALI
Kayserispor’un Hırvat santrforu 

Gavranovic, Antalya kampında 
iddialı açıklamalarda bulundu. 8 
golle takımın en golcü isimleri ara-
sındaki Gavranovic, “Özellikle iç 
sahada güzel performans sergile-
diğimizi düşünüyorum. Bize yeterli 
değil” diye camiaya umut dağıttı.

THİAM ELENSİN ARTIK!
Kayserispor Başkanı Berna 

Gözbaşı, 9 golle takımın en sko-
reri Thiam’ın bir an önce takıma 
dönmesi için Senegal’in elenme-

sini beklediklerini söyledi. Başkan 
Gözbaşı “Senegal’in elenmesini 
bekliyoruz ama onlar da şampiyon-
luğa gidiyor. Kimle oynuyorlarsa 
rakibini tutuyorum” dedi.

BERTOLACCİ 
ÇOK MUTLU

Kayserispor’un Karagümrük’ten 
transfer ettiği İtalyan yıldız Andrea 
Bertolacci, takıma ısınıyor. Sarı-
kırmızılıların Antalya kampında 
konuşan Bertolacci, “Atmosfer ve 
herşey çok güzel. Önümüzdeki Ha-
tayspor maçına kadar hazır olmak 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SUPER LiG’DEN HABERLER
Spor Toto Süper 

Lig’den son gelişmeleri 
sizler için derledik



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 62 Şubat 2022 Çarşamba

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

 

 

 

Sezonun ilk yarısını 
22puanda kapatan 
ve ikinci yarının ilk 

dört maçında bir galibiyet, bir 
beraberlik, iki de yenilgi alarak 
26 puana ulaşan Çotanaklar’da 
teknik adam Hakan Keleş; “Bu 
seneki hedefimiz ligde kalmak. 
Maddi zorluklarımız var. Sıfır-
dan takım kurarak yola çıktık 
ve illk yarı 22 puan topladık. 
Aynı puanı toplarsak 44 puana 
ulaşmış oluruz ve bu da hede-
fimiz olan kümede kalmamızı 
sağlar düşüncesindeyiz. Tabiki 
her maça kazanmakiçin çıkaca-
ğız. İkinci yarıda 22’nin üzerin-
de puan alırsak bizim için artı 
olacak. Son dört takım arasın-
da olmazsak bizim için başarı 
olur. Taraftarımız bize inansın. 
İyi işler yapacağız” dedi.

YOL AYRIMI
Giresunspor’da birkaç gün 

içerisinde yabancılardan yol 
ayrımına gidilecek oyuncular 
olacak. Jean Pyerre’nin da 
resmen Çotanak olmasının 
ardından kadrodaki yabancı 
sayısı 14’e çıktı.

Giresunspor’un mevcut ya-
bancıları şunlar: Perez, Doug-

las, Diarra, Traore, Pelupessy, 
Flavio, Suleymanov, Diabate, 
Doukara,Sankhare Champ-
ness, Sergio Balde ve Pyerre. 
Kadro dışı olan Sankhare ile 
sözleşme iptaline çalışan yöne-
tim kurulu, Aytemiz Alanyaspor 
maçı öncesinde tesislerden 
firar eden ve sonrasında kadro 
dışı kalan Champness’e de 
kulüp arıyor. Bu iki ismin yanı 
sıra Balde’nin de gönderilmesi 

sürpriz olmaz.

ÖNCELİK 
GALATASARAY’DA

Galatasaray’dan Gire-
sunspor`a kiralık giden Okan 
Kocuk, Sarı Kırmızılılara 
daha güçlü dönmek istediğini 
açıkladı.

Giresunspor’da kiralık forma 
giyen file bekçisi “Giresunspor 

için %100’ümü vermek isti-
yorum. Galatasaray’a daha 
güçlü dönmek için sezon 
başında kiralık olarak gitmek 
istedim. İnsanlara kendimi 
kanıtlamak için. Ligde ben de 
varım demek için kiralık gitmek 
istedim. Milli takıma seçilmek 
en önemli hedeflerimden biri. 
Yurt dışında oynama hedefim 
de var ama önceliğim Galata-
saray.” dedi.

KONYASPOR EKSİK 
ÇALIŞIYOR

Giresunspor’u konuk edecek 
olan Konyaspor teknik direktör 
İlhan Palut ve yardımcı ant-
renörler yönetiminde Kayacık 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
antrenman, koşu ve ısınma 
hareketleri ile başladı.

Antrenman daha sonra pas 
çalışması ve pas oyunuyla 
devam etti. Futbolcular, topla 
oyunun ardından yapılan çift 
kale maç ile antrenmanı 
tamamladı. Çalışmalarda 
tedavilerine devam edilen ve 
takımdan ayrı çalışan İbrahim 
Sehic, Adil Demirbağ, Sokol 
Cikalleshi, Zymer Bytyqi ile 
Eray Birniçan yer almadı.

Son 6 karşılaşmada beklentilerin altında kalan ve sadece 4 puan toplayabilen Giresunspor, 
Konya’da yeni bir sayfa açmayı ve küme düşme hattının üzerine çıkmayı planlıyor.

‘iYi iSLER YAPACAGIZ’
Giresunspor bir yandan ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çabalarken diğer tarafta ise 
Cuma günü oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

GiRESUNSPOR’DAN YALANLAMA!
Süper Lig ekiplerinden 

Giresunspor, 
Flavio’nun 

Trabzonspor’a geri 
döneceğine dair çıkan 

haberleri yalanladı.

Giresunspor’dan yapılan 
açıklama şu şekilde:

“Bazı internet sitelerinde 
sezon başında Trabzonspor’dan 
kiraladığımız futbolcumuz Flâvio 
Medeiros da Silva ile ilgili yer 
alan ve oyuncumuzun takımımız-
dan ayrılacağı, Trabzonspor ku-

lübünün Flâvio’yu geri çağıracağı 
yönündeki haberler tamamen 
hayal ürünü olup gerçeği yansıt-
mamaktadır.

Kardeş kulübümüz Trab-
zonspor’un ne böyle bir arzusu 
ne de talebi bulunmamaktadır. 
Gerek saha içinde, gerekse saha 

dışındaki performansından olduk-
ça memnun olduğumuz oyuncu-
muz Flâvio, sezon sonuna kadar 
Giresunspor forması giymeye 
devam edecektir.

Giresunspor’umuza zarar 
verme arzusundaki kesimler 
tarafından ortaya atılan maksatlı 
haberlerin kulübümüzce dikkatle 
takip edilmekte olduğunun kamu-
oyunca bilinmesini isteriz. Amacı 
belli olan bu tip haberlere itibar 
edilmemesini diliyor, maksatlı 
yapılan bu gerçek dışı haberlerle 
ilgili takdiri Giresunspor camiası-
na bırakıyoruz.”

Hakan Keleş  
bilgilendi

Türkiye Futbol Federas-
yonu Futbol Gelişim Di-

rektörlüğü tarafından düzenle-
nen UEFA Pro Lisans Antrenör 
Eğitim Programı’nın 3. yüz 
yüze eğitim aşaması aşama-
sı tamamlandı.Söz konusu  
kursa Giresunspor teknik 
adamı Hakan Keleş’te katıldı.   
21 aday antrenörün yer aldığı 
programda ‘Periyotlama’, 
‘Beslenme ve Performans’, 
‘Sosyal Medya ve Antrenör’ 
başlıklı dersler online olarak 
verildi. Programın örgün eğitim 
bölümü ise Antalya’da yapıldı.

TFF Futbol Gelişim Direktö-
rü Oğuz Çetin’in yönetiminde, 
FGD Teknik Koordinatörü Dr. 
Erden Or ile UEFA Pro Lisans-
lı Antrenör Eğitimcisi Serkan 
Emre Sefa tarafından yürütü-
len programda; Doç. Dr. Alper 
Aşçı, Doç. Dr. Osman Ateş ve 
İsmail Kısa’nın eğitmenliğinde 
‘Kombine Antrenman’ konusu 
işlendi. Ayrıca grup çalışması 
formatında ‘Duran Top Orga-
nizasyonları’ eğitimi gerçek-
leştirildi. Saha uygulamaları 
ağırlıklı bu eğitimlerin yanın-
da Dr. Erden Or tarafından 
‘Antrenörlükte Yenilikçilik ve 
Yaratıcılık’ ve ‘Öfke Kontrolü’ 
konulu dersler verildi. Eğitimin 
tamamlanması sonrası bir 
açıklama yapan TFF Futbol 

Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, 
yenilenme dönemi sonrası dü-
zenlenen ilk UEFA Pro Lisans 
Antrenör Eğitim Programı’nın 
bir aşamasını daha başarıyla 
geride bıraktıklarını söyledi.

Aday antrenörlerin yaratı-
cılıklarını daha rahat ortaya 
koyabildikleri bir eğitim 
iklimi oluşturduklarını ifade 
eden Çetin, bu yaklaşımla-
rının çok iyi sonuç verdiğini 
gözlemlediğini vurguladı. 
Antrenör eğitimi piramidinin 
en tepesinde yer alan UEFA 
Pro Lisans Eğitim Progra-
mı’nın, yeni dönemde birçok 
farklı unsurdan oluştuğunu 
hatırlatan Oğuz Çetin, bu 
çerçevede UEFA Pro Lisans 
Antrenör Eğitim Programı’na 
katılan adayların kulüplerin-
de ziyaret edildiğini ve bu 
uygulamanın süreç içinde 
devam edeceğini bildirdi.


