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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
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Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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SAĞLIK 
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ALİ OKUSAL
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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Palyatif Bakım

GELİN BUGÜN 
EMPATİ YAPALIM 

YA DA SÜSLÜ 
DÜŞLER KURALIM
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HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI
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(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

KORKMA

(Yazısı Sayfa 3’te)

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)
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(Yazısı Sayfa 4'te)
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(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
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HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 
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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
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ALİ ALGÜN
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RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN
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NE DİYOR?
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SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK
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HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)
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(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 
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SEDAT KARAKAYA
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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)
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KURULAN 
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DR.İBRAHİM ÖZKUŞ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
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GİRESUN DERELİ 
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DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

İNSAN, KALP 
OKULUNDAN YÜKSEK 
DİPLOMAYA SAHİP 

OLMALI
(Yazısı Sayfa 3’te)

Vali Enver Ünlü,kar 
yağışı uyarısı yap-
tı ve halkı dikkatli 

olmaya çağırdı. Ünlü, yoğun 
kar yağışının bu  hafta boyu  
etkili olmasının beklendiğini 
açıkladı.

Güvenlik ve Acil Durumlar 
Koordinasyon Merkezi (GA-
MER)’i ziyaret eden Vali Ünlü, 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ünlü, “İlimizde 13-15 
Mart periyodunda kar yağı-
şının etkili olması beklendi-
ğinden ulaşımda aksamalar, 

buzlanma, don olayı, tipi 
şeklinde yağış, yüksek ve dik 
yamaçlarda çığ tehlikesi gibi 
olumsuzluklara karşı dikkatli 
ve tedbirli olunması gerekmek-
tedir. Etkisini gösteren yağış-

larla birlikte kar küreme ve yol 
açma çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Lütfen sizler de dikkatli 
ve tedbirli olmaya devam edin” 
şeklinde konuştu.

Haber: Hakan Çelebi

YOGUN KAR GELiYOR
Vali Enver Ünlü hafta 
boyunca yağış beklen-
diğini belirterek tüm 
vatandaşları tedbir 
almaya çağırdı

Başkan Şenlikoğlu 
doktorların yerinin 
dolmayacağını 

ifade ederek ‘iyi ki varsınız’ 
şeklinde konuştu.

Şenlikoğlu: “Sosyal devlet 
olmanın bir gereği olarak 
sağlık hizmetlerinin en üst se-
viyeye çıkarılması, hepimizin 
ortak amacıdır. Hükümetimiz 
döneminde hayata geçirilen 
reformlarla sağlık hizmetle-
rimiz Avrupa standartlarına 
ulaşmıştır. Bazı illerimizde 
hayata geçirilen şehir hasta-
neleri projesi ile standartların 
üstüne çıkıldığını görmekte-
yiz” dedi.       n SAYFA 2’DE

DOKTORLARI KUTLADI
BASKAN SENLiKOGLU
Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu, ‘14 Mart Tıp 
Bayramı’ nedeniyle 
doktorları tebrik etti

Manzaranın 1-2 ay geç 
açılmasının şehre ne 

zararı olacağı bilinmiyor.
Giresun Limanı ile ilgili kriz 

giderek büyüyor..İlk etapta 
manzara bahanesiyle silola-
rı söktürülen firmaya,liman 

içinde başka yere silo yapma-
sı henüz izin çıkmadığı öne 
sürülüyor..

Konuyu endişe ile takip 
eden kamyoncu esnafı ile 
işçiler ise kamuoyunu göreve 
çağırdılar…Sorunun çözülme-

mesi halinde yasal izin alıp 
Ankara’ya gideceklerini ve top-
ladıkları imzaları parti liderleri-
ne teslim edeceklerini  anlatan 
esnaflar böyle bir yatırımın 
Giresun’dan kaçırılmamasını 
istediler.            n SAYFA 2’DE

GiRESUN LiMANI’NDA KRiZ BUYUYOR
Liman içinde yeni silo için hala izin çıkmaması dikkat çekiyor. Yeni silolar yapılana kadar 
mevcut siloların bir bölümünde üretim için zaman verilmemesi de işi tam çıkmaza soktu. Gezmiş’ten SGK prim 

desteği çağrısı
Giresun Sanayici 

ve İş İnsanları 
Derneği Başkanı Aykut 
Gezmiş, yüzde 6’lık 
sigorta prim desteği 
süresinin daha fazla 
geç kalınmadan uzatıl-
ması gerektiğini bildirdi. 
GİSİAD Başkanı Gezmiş 
yaptığı yazılı açıklama-
da, ekonomik krizin pik 
yaptığı bu dönemde, iş-
letmelerin devlet tarafın-
dan verilecek bir nefese 
ihtiyaç duyduğu kaydetti. 

n SAYFA 3’TE

KESAP’TA KAR MESAiSiNE DEVAM
n 3’TE

Şenlikoğlu’na
TAM PUAN
Sokak Hayvanları için 

ciddi fedakarlıklar 
yapan Başkan Şenlikoğ-
lu’nun bu tavrı dikkat 
çekiyor.      n SAYFA 2’DE

‘iSTiKLÂL MARSI UMiT
VE CESARET SiiRiDiR’

Giresun 
Valisi  

Enver Ünlü 
ve eşi Sema 
Ünlü Hanıme-
fendi, İstiklal 
Marşı’mızın 
kabulünün 101.
Yıldönümü 
münasebetiyle 
düzenlenen 
törene katıldı.

n 2’DE



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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KORKMA
Milleti’nin bağım-

sızlığına ve kut-
sal değerlerine 

olan inancını destanlaştıran 
İstiklal Marşı’mızın

Korkma ! Sönmez bu 
şafaklarda yüzen al san-
cak ; dizesi ile başlayan 
Türkiye’mizin bağımsızlık 
nişanesin kabulünün 101. 
Yılı kutlu olsun.

İstiklal marşımız neden 
ilk cümlesi “Korkma”

Korkma ey Ebu Bekir, 
Allah bizimledir !’ Yüreğini 
ilhamının kaynağına kilitle-
dikten sonra, Akif, marşın 
gerisini hızla getirdi:

‘Korkma, sönmez bu şa-
faklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üs-
tünde tüten en son ocak; O, 
benim milletimin yıldızıdır, 
parlayacak, O benimdir, o 
benim milletimindir ancak.’

İstiklal marşımızın yazarı 
marşa neden ‘Korkma’ 
diyerek başladığını Eşref 
Edip’e şöyle anlatmış,;....“-
Boş odaya girdiğimde be-
nim bugünkü sıkışıklığımda 
bir Müslüman daha yaşadı 
mı diye düşündüm. Ülkenin 
her yanı düşmanla boğuşu-
yor diye düşünürken,Pey-
gamber Efendimizin Mek-
ke’den Medine’ye yanında 
sadece Hz. Ebubekir ile 
Hicret’ini hatırladım.

Ebu Cehil’in yanında 
binlerce insan vardı.

Mağaraya sığındıkların-
da Ebubekir’in endişelen-
diğini fark edince “Korkma 
Ebubekir. Allah bizimle-
dir.” Deyişini hatırladığım 
zaman Peygamberimizin 
daha büyük bir zorlukta tes-
lim olmayışı aklıma geldi ve 

marşı yazmaya ‘Korkma!’ 
diyerek başladım.”

“La Tahzen innallahe 
meane... Allah bizimledir.”

Evet.
Gençler, genç kuşaklar 

belki bilmezler,diye yeniden 
canlansın mazimiz gönül-
lerde.

Meselenin özü, onunki 
gibi koca bir yüreğe sahip 
olabilmek .!

Üstün bir mücadele ve 
kahramanlıklarla kazanılan 
Kurtuluş Savaşı sonrası, 
Milli şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un “Kahraman Ordu-
muza” hitaben yazmış oldu-
ğu , “O şiir, milletin o günkü 
heyecanının bir ifadesidir, 
o günleri yaşamak lazım, 
o şiir artık benim değildir, 
o milletimindir.” diyerek bu 
eşsiz şiirini Aziz Türk mille-
tine hediye etmiştir.

12 Mart 1921 tarihinde 
Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından İstiklal 
Marşı olarak kabul edilmiş-
tir.

“Korkma, sönmez bu şa-
faklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun 
üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldı-
zıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim 
milletimindir ancak.”

İstiklal Marşı’nın Kabulü 
ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü’nde, başta 
Cumhuriyetimizin kurucu-
su Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, İstiklal Marşı’nın 
Şairi Mehmet Akif Ersoy’u 
ve İstiklal Savaşı’nın tüm 
kahramanlarını rahmet, 
minnet ve şükranla anıyo-
rum.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
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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
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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

Hüseyin TATAR

İNSAN, KALP OKULUNDAN YÜKSEK 
DİPLOMAYA SAHİP OLMALI

Biz, insanları yargılama 
konusunda uzmanız-
dır. Onların geçmişi, 

yaşantısı ve kişiliği hakkın-
da hiçbir bilgimiz olmadığı 
halde bile insanları kolayca 
eleştirir ve yargılarız. 

İnsanlara makamlarına, 
mevkilerine ve diploma-
larına göre değer veririz. 
Bizim için insanın içinden/
kalbinden önce dışı önemli-
dir. Zira biz ismin önündeki 
etiketlere önem veririz. 
İnsanlar için diploma; ahlak-
tan, karakterden, tevazudan 
daha önemlidir. 

İnsanlara neye göre 
değer verileceği ailede 

öğrenilir. Eğer bir ailede, 
kişinin etiketi yani makamı, 
mevkisi, zenginliği, diplo-
ması; kişilik, karakter ve 
ahlaktan daha önemli ise 
böyle bir ailede yetişen 
insan için de bu özellikler 
insanları değerlendirmede 
kriter olacaktır. 

Halbuki diploma, insa-
na karakter, ahlâk, tevazu 
sağlamaz. Diploma, sade-
ce insanın iyi bir iş sahibi 
olmasını sağlar. Bir insanın 
yüksek diplomalı oluşu onu 
insan yapmaz. İnsanlık, 
insanın kalbindedir. Yeter ki 
insan, kalp okulundan yük-
sek diplomaya sahip olsun. 

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

Gezmiş’ten SGK 
prim desteği çağrısı
Yüzde 6’lık sigorta 

prim desteğinin 
işletmeler açısından son 
derece önemli olduğu-
na dikkat çeken Gezmiş, 
“Pandemi sürecinin iş 
dünyasına olumsuz etki-
lerinin giderilmesi adına 
devletimizin aldığı tedbirlere 
ilaveten, geri kalmış yöre-
lere sağlanan 56486 sayılı 
yüzde 6’lık teşvik indiriminin 
süresinin uzatılması gerek-
mektedir. Ekonomik olarak 
zor bir sürecin yaşandığı 
şu dönemde yüzde 6’lık 
teşvik desteğinin devam 
etmesi işletmelere nefes 
aldıracaktır. 31 Aralık 2021 
tarihinde sona eren bu SGK 
sigorta primi ile ilgili henüz 
bir uzatılma yapılmamıştır. 
01.01.2022 tarihinden itiba-
ren özel sektör işyerlerinde 
istihdam edilen işçiler için 6 

puanlık sigorta primi işveren 
desteği hazinece karşı-
lanmamaktadır. Bu durum 
işverenin sırtına artı bir yük 
getirmiş ve işletmeleri zor 
bir durumda bırakmıştır. 
teşvik süresinin uzatılmasını 
bir an önce bekliyoruz” dedi.

Kar yağışı ile birlikte 
belediye ekipleri ilk 
andan itibaren çalış-

malarını aralıksız sürdürüyor.
 Yoğun kar yağışıyla Keşap 

Belediyesi Fen İşleri ekipleri 
ilçede yaşayan vatandaşların 
yağışlardan etkilenmemesi için 
7/24 iş başındalar.

Keşap Belediye Başkanı 

Mehmet Emür “Karla mücade-
le ekiplerimiz, ilçemiz gene-
linde etkili olmaya başlayan 
kar yağışı ile temizlik, tuzlama 
ve kumlama çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Vatan-
daşlarımızın içi rahat olsun 
hava durumunu takip ediyoruz. 
Belediye ekibimizle 7/24 saat 
hizmetinizdeyiz.”dedi.

KESAP’TA KAR MESAiSiNE DEVAM
Keşap Belediyesi Sosyal 

İşler Müdürlüğü ekipleri 
ilçedeki sokak hayvanları için 
besleme yapmaya devam 
ediyor. İlçenin farklı yerle-
rinde sokak hayvanları için 
mama ve su dağıtımı yapılı-
yor. Periyodik olarak bes-
leme yapan ekipler ayrıca 
vatandaşlar ve esnaflarada 
ev ile işyerlerinin önünü bı-
rakmaları için mama veriyor.

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür “Kış ayı nede-
niyle yemek ve su bulmakta 
zorlanan sevimli dostlarımız 
belediye ekiplerimiz tarafından 
düzenli beslenmeleri yapılıyor. 

Sokaklarda yaşayan can-
larımız için vatandaşlarımızın 
kapısının önüne su ile mama 
bırakmalarını istiyoruz. Onlar 
sessiz dostlarımız ve her biri 
bize emanet” dedi.

‘BiZE EMANETLER’

DENETiMLER DEVAM EDiYOR
Keşap Belediye Başkanı 

Mehmet Emür, “Zabıta ekip-
lerimizle, kaymakamlık tarafından 
görevlendirilen arkadaşlar ilçe-
mizdeki marketlerin denetimlerini 
gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerimiz 
ve görevliler vatandaşlarımızın 
mağduriyet yaşamaması için raf ile 
kasa fiyatları ve stok yapılması gibi 
konularda denetim yaptı.” dedi.

Keşap Belediye Zabı-
taları ve Keşap Kay-
makamlık tarafından 
görevlendirilen yet-
kililer ilçede bulunan 
marketlerde denetim-
lerde bulundu.

Yiyecek bulamayan 
kurtlar mahalleye indi
Giresun’un Piraziz ilçesin-

de yiyecek bulamadıkları 
için mahalleye inen kurtlar 
güvenlik kamerasınca gö-
rüntülendi. Kentte bir süredir 
devam eden karın etkisiyle aç 
kalan iki kurt, ilçenin Yenima-
halle Karapınar mevkisinde 
görüldü. Fındık bahçesinden 
geçen 2 kurt, mahalledeki bir 
evin kapısına kadar geldi.

Kurtların ilçedeki görüntü-
leri, evin güvenlik kamerasına 
yansıdı.  İlçede Şubat 2021’de 

de karın ardından 6 kurt aynı 
evin bahçesine gelmiş ve 
güvenlik kamerasınca görün-
tülenmişti.

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

Giresun’da ortaokuldaki itimat 
bakkalının sorumlusu “güven”
Giresun’un Eynesil ilçesin-

de bir ortaokulda hayata 
geçirilen uygulama ile öğ-
renciler kapısız ve kasiyersiz 
bakkaldan alışveriş yapıyor.

Eynesil Hacı Mustafa Eren 
Hafız İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencilerinin, güven, yardım-
laşma ve paylaşma duygula-
rının geliştirilmesi amacıyla 
görevlisi bulunmayan “itimat 
bakkalı” uygulaması hayata 
geçirildi. Bakkaldan alışveriş 
yapan öğrenciler, aldıklarının 
ücretini kasaya bırakıyor.

Okul Müdürü Mustafa Ça-
vuş Karkaç, AA muhabirine, 
bakkalda işletmeci ve kasiyer 
olmadığını söyledi. Bakkalın 
kapısının da olmadığını ak-
taran Karkaç, sözlerini şöyle 

sürdürdü:
“Temel amacımız çocuk-

larda güven, yardımlaşma 
ve paylaşma duygularını 
geliştirmektir. Öğrencilerimiz 
aldığı ürünün ücretini kasaya 
koyup para üstünü kendileri 
alıyor. Öğrencimiz o gün 
harçlığını unutmuşsa veresiye 
defterimiz var. Bu durumdaki 
öğrencilerimiz bakkal defteri-
ne ödünç olarak not etmekte, 
harçlığı olduğunda ürünün 
ücretini yerine koymaktadır. 
Kimi zaman da öğrencilerimiz 
harçlığını unutan arkadaşına 
‘ikram sünnettir’ düşüncesiyle 
ikramda bulunmakta ve yar-
dımlaşma duygusunu gelişti-
rebilmektedir.”

Haber: GİRESUN (AA)

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Espiye’de 800 öğrenciye 
giysi yardımı yapıldı

Espiye’de ilkokul, or-
taokul ve liselerdeki 

800 öğrenciye giysi yardı-
mında bulunuldu.

Espiye Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Koordine-
sinde, bir firma tarafından 
gönderilen giysiler okullar-
da öğrencilere teslim edildi. 

Kaymakam Taner Tengir, 

firmanın yardım komisyonu 
tarafından gönderilen mont, 
pantolon, kazak, gömlek, 
çorap ürünlerinin bulundu-
ğu yardım paketinin ilçedeki 
800 öğrenciye dağıtıldığını 
belirterek, firmanın öğren-
cilere yaptığı yardımlardan 
dolayı emeği geçen yetkili-
lere teşekkür etti.

Haber: GİRESUN (AA)

BASKAN SENLiKOGLU
DOKTORLARI KUTLADI
Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu, ‘14 Mart Tıp 
Bayramı’ nedeniyle 
doktorları tebrik etti

Senlikoğlu, “Bireyle-
rin huzurlu, mutlu 
ve kaliteli bir ya-

şam sürmelerinin ana koşulu 
sağlıklı olmalarıdır. Sağlıklı 
bir yaşam ise insanoğlunun 

en temel hakkıdır. Bedenen 
ve ruhen sağlıklı bireyler, 
eğitimin artmasına, üretimin 
güçlenmesine, ülkenin kalkın-
masına dolayısıyla toplumsal 
refahın artmasına önemli katkı 
sunarlar. Bu durum ise sağlık 
hizmetlerinin en iyi şekilde uy-
gulanmasına ve geliştirilmesi-
ne bağlıdır. Nitelikli bir yaşam 
sunmayı ilke edinerek gece 
gündüz demeden, her yerde 
ve her koşulda hayatlarını 
insan sağlığına adamış olan 

sağlık çalışanlarımız, pandemi 
sürecinde tüm risklere göğüs 
gererek bu zor görevi yerine 
getirmiş, bunu yaparken de 
karşılık beklememiştir. Bu duy-
gu ve düşüncelerle; hayatlarını 
hayat kurtarmaya adamış, 
büyük bir fedakarlıkla çalışan, 
kutsal ve onurlu bir mesleği 
yerine getiren tüm sağlık çalı-
şanlarının 14 Mart Tıp Bay-
ramını kutluyorum”ifadelerine 
yer verdi.

Haber: Fatma Uğurlu

GiRESUN LiMANI’NDA KRiZ BUYUYOR
Liman içinde yeni silo için hala izin çıkmaması dikkat çekiyor. Yeni silolar yapılana kadar 
mevcut siloların bir bölümünde üretim için zaman verilmemesi de işi tam çıkmaza soktu. 

Söz konusu esnaflar, 
“Biz iş aş derdindeyiz. 
Siyasi zerre hedefimiz 

yok. Çok sayıda imza topladık. 
Biz işimizi kaybetmemek için uğ-
raşıyoruz. Bazı bürokratlar diğer 
siloların hemen yıkılmasını ve 

üretimin durmasını mı istiyor?. Bu 
baskı niye?. Burada ekmek yiyen 
esnaf ve işçiler bu ülkenin evladı 
değil mi?. Bu firmayı buraya 
getirenler ile götürmek isteyenler 
aynı idareciler değil mi?. Bu ildeki 
partiler, odalar, sendikalar birleşip 

silolar için bir çözüm niye bula-
mıyor. Bu Giresun niye bu kadar 
sahipsiz? Seka gitti. 

Şimdi Limanda mı gitsin. 
Silolar için izin çıksa ve herkes iş 
ve aşına baksa kim ne kaybeder. 
Hem Limanı kapatmayacaklarını 

söylüyorlar hem de silo  iznini  
çıkarmıyorlar. Buradaki niyet ne?. 
İşçi ve esnafı mı oyalıyorlar?. 
Manzara bu ilde bu kadar mı 
önemliydi. Aklımız almıyor.” diye 
konuştular.

Haber: Mustafa Cici

Şenlikoğlu’na tam puan
Giresun Bele-

diyesi, sokak 
hayvanları için adeta 
seferber oldu

Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, 
“Belediye olarak se-
vimli dostlarımızın her 
zaman yanında olduk. 
Kar yağışıyla birlikte 
ekiplerimiz kentin farklı 
noktalarına, sokak hayvan-
larının en yoğun olduğu 
bölgelere giderek, onlar için 
mama takviyesinde bu-
lundu. Buradan Giresunlu 
vatandaşlarımıza da ses-

lenmek istiyorum. Sevimli 
dostlarımız için kapımızın 
önüne bir kap yemek koya-
rak aç kalmalarını önleye-
bilir, onlara sevginizi bir kez 
daha gösterebilirsiniz” dedi. 

Haber: Hakan Çelebi

‘iSTiKLÂL MARSI UMiT
VE CESARET SiiRiDiR’

Giresun Gümrük Komplek-
si Konferans Salonu’nda 

12 Mart Cumartesi günü saat 
10.00’da düzenlenen “12 Mart 
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Meh-
met Akif Ersoy’u Anma Günü” 
programı Vali Enver Ünlü’nün 
salona teşrifleri ve protokolün 
yerini almasının ardından Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı’mızın 
okunması ile başladı.

Vali Ünlü’nün günün anlam ve 
önemini belirten konuşması ile 
devam eden program; Öğrenci-
ler tarafından “Gitme Ey Yolcu!” 
şiirinin okunması, “Mehmet Akif 
Ersoy ve İstiklal Marşı” konulu 
video gösterim ile “Akif ve İstiklal 
Marşı” temalı oratoryo gösteri-
miyle devam etti. 

Program; ilkokul, ortaokul ve 
lise öğrencilerinin, İstiklal Marşı 
ve Mehmet Akif Ersoy konulu şiir, 
resim ve kompozisyon yarışma-
ları ile Mehmet Akif şiiri ve İstiklal 
Marşı’nı güzel okumada dere-
ceye giren 17 öğrenciye verilen 
ödül töreni ile sona erdi.

Programa; Vali Enver Ünlü 
ve Eşi Sema Ünlü Hanımefendi, 
Jandarma Bölge Komutanı Vekili 
J.Mly.Alb. Faruk Saraydar, Bele-
diye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 
Giresun Barosu Başkanı Av. 
Soner Karademir, Vali Yardımcısı 
Mehmet Fikret Çavuş ve eşi, 
İl Jandarma Komutanı J.Alb. 
Muhammet Sevinç, İl Emniyet 
Müdürü Saruhan Kızılay ve eşi, 
Sahil Güvenlik 73 Komutanı Yzb. 
Emre Meral, AK Parti İl Başkanı 
Kenan Tatlı, MHP İl Başkanı 
Ertuğrul Gazi Konal ve diğer 
protokol mensupları katıldı.

Programda günün anlam ve 

önemini belirten bir konuşma 
yapan Vali Ünlü “Sayın Jandar-
ma Bölge Komutanımız, Sayın 
Belediye Başkanımız, kıymetli 
protokol, çok değerli okul idareci-
lerimiz, öğretmen arkadaşlarım, 
geleceğimizin mimarları sev-
gili öğrenciler; Korkma diyerek 
başlayan İstiklal Marşı; şan, şeref 
ve kahramanlıklarla dolu tarihi; 
kılıçtan keskin iradesi ve yegâne 
varlık sebebi bağımsızlık olan bu 
kutlu Milletin fertleri olarak bugün 
burada 12 Mart İstiklal Marşının 
Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü münasebetiyle bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. Hepi-
niz hoş geldiniz.

Bir asil millet düşünün ki; 
evladını, eşini, anasını, babasını 
sılada bırakıp, yollara, cenk mey-
danına düşerek bayrağı ve vatanı 
için gözünü kırpmadan şehadet 
şerbetini içen…

Bir millet düşünün ki koynun-
da bayrak, fikrinde istiklâl ve 
ruhunda imanla 7 düvele meydan 
okuyan, tek dişi kalmış canavar-
lara tarih dersi veren koca yürekli 
bir millet…

Ne mutlu bizlere ki layık ol-
maya çalıştığımız bu asil milletin 
evlatlarıyız.

Kıymetli Misafirler;
İstiklal Marşı, sadece bir 

şiir değil, ruhları coşturan bir 
yiğitlik ve etkileyici söz abidesi-
dir. Meclis’te Milli Eğitim Bakanı 
Hamdullah Suphi Bey tarafından 
okunduğu zaman heyecan ve 
tezahürat son haddini bulmuş, 
Maarif Vekili kürsüye çıkarak bü-
yük bir heyecanla İstiklal Marşı’nı 
okumuş ve her mısrası, her kıtası 
sürekli alkışlarla karşılanmıştır.

O gün İstiklal Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy için muazzam bir gün 
olup, hayatı boyunca bu kadar 
heyecanlı bir gün geçirmediğini 
ifade etmiştir.

Ve şöyle eklemiştir: ‘O günler 
ne samimi, ne heyecanlı gün-
lerdi. O şiir, milletin o günkü 
heyecanının bir ifadesidir. Bin 
bir felaket karşısında bunalan 
ruhların, ıstıraplar içinde kurtuluş 
dakikalarını beklediği bir zaman-
da yazılan o marş, o günlerin 
kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir 
daha yazılmaz. Onu kimse yaza-
maz. Onu ben de yazamam. Onu 
yazmak için o günleri yaşamak 
lazım. O şiir artık benim değildir. 
O, milletindir. Benim millete karşı 
en kıymetli hediyem budur. Allah 
bir daha bu millete bir İstiklal 
Marşı yazdırmasın!’

İşte bu duygularla yazmıştır 
Mehmet Akif, her bir satırını Milli 
Marşımızın.

Nihayet 12 Mart 1921 günü 
Meclisteki oylama sonucu ‘İstiklal 
Marşı’ olarak kabul edilmiş ve 
bütün mebuslar ayağa kalkarak 
Maarif Vekilinin tekrar okudu-
ğu İstiklal Marşı’mızı, ayakta 
dinlemişlerdir. Bu ayakta dinleyiş, 
aynı zamanda Yüce Milletimizin, 
ayağa kalkışı da olmuştur.

Bazen öyle anlar gelir ki kalem 
kelama yetişemez olur. İşte 
tırnaklarıyla duvarlara kazıdığı, 
her biri birbirinden inci tanesi 
sözleri Akif’e yazdıran ruh neyse, 
bizlerin de günümüz güçlü Türki-
ye’sinde sahip olmaya çalıştığı-
mız şuurun temelidir.

Rengini şehitlerimizin ka-
nından alan al bayrağımız; bir 
tarihin, mücadelenin, fedakârlık-

ların ve azmin sembolüdür. Onu 
kaybetmek bir ülkenin tarihini, 
inancını ve kimliğini de silmek 
demektir.

Devletlerin hayatında millî 
marşların ayrı bir önemi vardır. 
Bu marşlar ait olduğu milletle-
rin karakterlerini yansıtır. Türk 
Millî Marşının adı ‘İstiklâl’dir. Bu 
ad milletimizin en önde gelen, 
belki de en önemli özelliğini ifade 
etmektedir.

İstiklâl Marşı ümit ve cesaret 
şiiridir. İlk mısradan başlayan bu 
özellik, şiirin sonuna kadar dozu 
artarak devam eder ve sonunda 
Türk Milletini kayıtsız şartsız 
zafere ulaştırır. Kıta’lar arasında-
ki duygu bağlantısı çok kuvvetli 
ve istikrarlıdır. Cephede verilen 
savaşın stratejisi adeta şiirde 
uygulanır. Cephedeki askerin 
zaferden emin psikolojisi, marşın 
duygu yönünü meydana getirir.

Milli Mücadelede Türk Mille-
tinin duyduğu heyecan, taşıdığı 
ümit ve imânı, İstiklâl Marşımız-
dan daha güzel dile getiren baş-
ka bir şiir yoktur. Milletimizin ölüm 
kalım savaşının hatırası olan 
bu marş, aynı zamanda o eşsiz 
kahramanlığı destanı olarak da 
görülebilir.

Ben ezelden beridir hür yaşa-
dım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vura-
cakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim; bendimi 
çiğner, aşarım; 

Yırtarım dağları, enginlere 
sığmam, taşarım.

Ezelden beridir hür yaşamış 
ve bundan sonra da yaşayacak 
olan Milletimiz vatanına, istik-
laline yönelmiş ve hayâsızca 

yapılan hiçbir saldırıya elbette 
boyun eğmeyecekti.

Sevgili gençler;
Her Türk genci İstiklal Marşı’nı 

duyduğunda bu tarihin nasıl ya-
zıldığını hatırlamalı ve marşımızı 
gururlu ve yüksek sesle başı dik 
olarak okumalıdır.

Ecdada layık olabilmek için bu 
vatana ilelebet sahip çıkmalıyız. 
Ben özellikle sizlerin Mehmet 
Akif’i çok iyi tanımanızı, onun ha-
yatını kabullerini ve reddiyelerini 
çok iyi tahlil etmenizi istiyorum.

Hatta Safahat’ı başınızın 
altında, yastık altı kitabı olarak 
değerlendirmenizi rica ediyorum.

Tarih yazan, çağ açıp çağ 

kapatan bir millet olarak parlak 
istikbalimizi sizlerle taçlandıraca-
ğız. Bu vesileyle Asım’ın nesline 
layık nesiller yetiştirebilmeyi Rab-
bimden niyaz ederek, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları olmak üzere, vatan 
uğruna canını fedâ eden tüm Şe-
hitlerimizi, Kahraman Gazilerimizi 
ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’u rahmet, minnet ve say-
gıyla anıyor, bıraktıkları bu kutlu 
mirâsa kanımızın son damlasına 
kadar sahip çıkmayı temenni 
ediyorum.

‘Rabbim bir daha bu Millete 
İstiklal Marşı yazdırmasın’ Kalın 
sağlıcakla…” ifadelerini kullandı.



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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KORKMA
Milleti’nin bağım-

sızlığına ve kut-
sal değerlerine 

olan inancını destanlaştıran 
İstiklal Marşı’mızın

Korkma ! Sönmez bu 
şafaklarda yüzen al san-
cak ; dizesi ile başlayan 
Türkiye’mizin bağımsızlık 
nişanesin kabulünün 101. 
Yılı kutlu olsun.

İstiklal marşımız neden 
ilk cümlesi “Korkma”

Korkma ey Ebu Bekir, 
Allah bizimledir !’ Yüreğini 
ilhamının kaynağına kilitle-
dikten sonra, Akif, marşın 
gerisini hızla getirdi:

‘Korkma, sönmez bu şa-
faklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üs-
tünde tüten en son ocak; O, 
benim milletimin yıldızıdır, 
parlayacak, O benimdir, o 
benim milletimindir ancak.’

İstiklal marşımızın yazarı 
marşa neden ‘Korkma’ 
diyerek başladığını Eşref 
Edip’e şöyle anlatmış,;....“-
Boş odaya girdiğimde be-
nim bugünkü sıkışıklığımda 
bir Müslüman daha yaşadı 
mı diye düşündüm. Ülkenin 
her yanı düşmanla boğuşu-
yor diye düşünürken,Pey-
gamber Efendimizin Mek-
ke’den Medine’ye yanında 
sadece Hz. Ebubekir ile 
Hicret’ini hatırladım.

Ebu Cehil’in yanında 
binlerce insan vardı.

Mağaraya sığındıkların-
da Ebubekir’in endişelen-
diğini fark edince “Korkma 
Ebubekir. Allah bizimle-
dir.” Deyişini hatırladığım 
zaman Peygamberimizin 
daha büyük bir zorlukta tes-
lim olmayışı aklıma geldi ve 

marşı yazmaya ‘Korkma!’ 
diyerek başladım.”

“La Tahzen innallahe 
meane... Allah bizimledir.”

Evet.
Gençler, genç kuşaklar 

belki bilmezler,diye yeniden 
canlansın mazimiz gönül-
lerde.

Meselenin özü, onunki 
gibi koca bir yüreğe sahip 
olabilmek .!

Üstün bir mücadele ve 
kahramanlıklarla kazanılan 
Kurtuluş Savaşı sonrası, 
Milli şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un “Kahraman Ordu-
muza” hitaben yazmış oldu-
ğu , “O şiir, milletin o günkü 
heyecanının bir ifadesidir, 
o günleri yaşamak lazım, 
o şiir artık benim değildir, 
o milletimindir.” diyerek bu 
eşsiz şiirini Aziz Türk mille-
tine hediye etmiştir.

12 Mart 1921 tarihinde 
Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından İstiklal 
Marşı olarak kabul edilmiş-
tir.

“Korkma, sönmez bu şa-
faklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun 
üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldı-
zıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim 
milletimindir ancak.”

İstiklal Marşı’nın Kabulü 
ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü’nde, başta 
Cumhuriyetimizin kurucu-
su Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, İstiklal Marşı’nın 
Şairi Mehmet Akif Ersoy’u 
ve İstiklal Savaşı’nın tüm 
kahramanlarını rahmet, 
minnet ve şükranla anıyo-
rum.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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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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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)
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Hüseyin TATAR

İNSAN, KALP OKULUNDAN YÜKSEK 
DİPLOMAYA SAHİP OLMALI

Biz, insanları yargılama 
konusunda uzmanız-
dır. Onların geçmişi, 

yaşantısı ve kişiliği hakkın-
da hiçbir bilgimiz olmadığı 
halde bile insanları kolayca 
eleştirir ve yargılarız. 

İnsanlara makamlarına, 
mevkilerine ve diploma-
larına göre değer veririz. 
Bizim için insanın içinden/
kalbinden önce dışı önemli-
dir. Zira biz ismin önündeki 
etiketlere önem veririz. 
İnsanlar için diploma; ahlak-
tan, karakterden, tevazudan 
daha önemlidir. 

İnsanlara neye göre 
değer verileceği ailede 

öğrenilir. Eğer bir ailede, 
kişinin etiketi yani makamı, 
mevkisi, zenginliği, diplo-
ması; kişilik, karakter ve 
ahlaktan daha önemli ise 
böyle bir ailede yetişen 
insan için de bu özellikler 
insanları değerlendirmede 
kriter olacaktır. 

Halbuki diploma, insa-
na karakter, ahlâk, tevazu 
sağlamaz. Diploma, sade-
ce insanın iyi bir iş sahibi 
olmasını sağlar. Bir insanın 
yüksek diplomalı oluşu onu 
insan yapmaz. İnsanlık, 
insanın kalbindedir. Yeter ki 
insan, kalp okulundan yük-
sek diplomaya sahip olsun. 

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

Gezmiş’ten SGK 
prim desteği çağrısı
Yüzde 6’lık sigorta 

prim desteğinin 
işletmeler açısından son 
derece önemli olduğu-
na dikkat çeken Gezmiş, 
“Pandemi sürecinin iş 
dünyasına olumsuz etki-
lerinin giderilmesi adına 
devletimizin aldığı tedbirlere 
ilaveten, geri kalmış yöre-
lere sağlanan 56486 sayılı 
yüzde 6’lık teşvik indiriminin 
süresinin uzatılması gerek-
mektedir. Ekonomik olarak 
zor bir sürecin yaşandığı 
şu dönemde yüzde 6’lık 
teşvik desteğinin devam 
etmesi işletmelere nefes 
aldıracaktır. 31 Aralık 2021 
tarihinde sona eren bu SGK 
sigorta primi ile ilgili henüz 
bir uzatılma yapılmamıştır. 
01.01.2022 tarihinden itiba-
ren özel sektör işyerlerinde 
istihdam edilen işçiler için 6 

puanlık sigorta primi işveren 
desteği hazinece karşı-
lanmamaktadır. Bu durum 
işverenin sırtına artı bir yük 
getirmiş ve işletmeleri zor 
bir durumda bırakmıştır. 
teşvik süresinin uzatılmasını 
bir an önce bekliyoruz” dedi.

Kar yağışı ile birlikte 
belediye ekipleri ilk 
andan itibaren çalış-

malarını aralıksız sürdürüyor.
 Yoğun kar yağışıyla Keşap 

Belediyesi Fen İşleri ekipleri 
ilçede yaşayan vatandaşların 
yağışlardan etkilenmemesi için 
7/24 iş başındalar.

Keşap Belediye Başkanı 

Mehmet Emür “Karla mücade-
le ekiplerimiz, ilçemiz gene-
linde etkili olmaya başlayan 
kar yağışı ile temizlik, tuzlama 
ve kumlama çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Vatan-
daşlarımızın içi rahat olsun 
hava durumunu takip ediyoruz. 
Belediye ekibimizle 7/24 saat 
hizmetinizdeyiz.”dedi.

KESAP’TA KAR MESAiSiNE DEVAM
Keşap Belediyesi Sosyal 

İşler Müdürlüğü ekipleri 
ilçedeki sokak hayvanları için 
besleme yapmaya devam 
ediyor. İlçenin farklı yerle-
rinde sokak hayvanları için 
mama ve su dağıtımı yapılı-
yor. Periyodik olarak bes-
leme yapan ekipler ayrıca 
vatandaşlar ve esnaflarada 
ev ile işyerlerinin önünü bı-
rakmaları için mama veriyor.

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür “Kış ayı nede-
niyle yemek ve su bulmakta 
zorlanan sevimli dostlarımız 
belediye ekiplerimiz tarafından 
düzenli beslenmeleri yapılıyor. 

Sokaklarda yaşayan can-
larımız için vatandaşlarımızın 
kapısının önüne su ile mama 
bırakmalarını istiyoruz. Onlar 
sessiz dostlarımız ve her biri 
bize emanet” dedi.

‘BiZE EMANETLER’

DENETiMLER DEVAM EDiYOR
Keşap Belediye Başkanı 

Mehmet Emür, “Zabıta ekip-
lerimizle, kaymakamlık tarafından 
görevlendirilen arkadaşlar ilçe-
mizdeki marketlerin denetimlerini 
gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerimiz 
ve görevliler vatandaşlarımızın 
mağduriyet yaşamaması için raf ile 
kasa fiyatları ve stok yapılması gibi 
konularda denetim yaptı.” dedi.

Keşap Belediye Zabı-
taları ve Keşap Kay-
makamlık tarafından 
görevlendirilen yet-
kililer ilçede bulunan 
marketlerde denetim-
lerde bulundu.

Yiyecek bulamayan 
kurtlar mahalleye indi
Giresun’un Piraziz ilçesin-

de yiyecek bulamadıkları 
için mahalleye inen kurtlar 
güvenlik kamerasınca gö-
rüntülendi. Kentte bir süredir 
devam eden karın etkisiyle aç 
kalan iki kurt, ilçenin Yenima-
halle Karapınar mevkisinde 
görüldü. Fındık bahçesinden 
geçen 2 kurt, mahalledeki bir 
evin kapısına kadar geldi.

Kurtların ilçedeki görüntü-
leri, evin güvenlik kamerasına 
yansıdı.  İlçede Şubat 2021’de 

de karın ardından 6 kurt aynı 
evin bahçesine gelmiş ve 
güvenlik kamerasınca görün-
tülenmişti.

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

Giresun’da ortaokuldaki itimat 
bakkalının sorumlusu “güven”
Giresun’un Eynesil ilçesin-

de bir ortaokulda hayata 
geçirilen uygulama ile öğ-
renciler kapısız ve kasiyersiz 
bakkaldan alışveriş yapıyor.

Eynesil Hacı Mustafa Eren 
Hafız İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencilerinin, güven, yardım-
laşma ve paylaşma duygula-
rının geliştirilmesi amacıyla 
görevlisi bulunmayan “itimat 
bakkalı” uygulaması hayata 
geçirildi. Bakkaldan alışveriş 
yapan öğrenciler, aldıklarının 
ücretini kasaya bırakıyor.

Okul Müdürü Mustafa Ça-
vuş Karkaç, AA muhabirine, 
bakkalda işletmeci ve kasiyer 
olmadığını söyledi. Bakkalın 
kapısının da olmadığını ak-
taran Karkaç, sözlerini şöyle 

sürdürdü:
“Temel amacımız çocuk-

larda güven, yardımlaşma 
ve paylaşma duygularını 
geliştirmektir. Öğrencilerimiz 
aldığı ürünün ücretini kasaya 
koyup para üstünü kendileri 
alıyor. Öğrencimiz o gün 
harçlığını unutmuşsa veresiye 
defterimiz var. Bu durumdaki 
öğrencilerimiz bakkal defteri-
ne ödünç olarak not etmekte, 
harçlığı olduğunda ürünün 
ücretini yerine koymaktadır. 
Kimi zaman da öğrencilerimiz 
harçlığını unutan arkadaşına 
‘ikram sünnettir’ düşüncesiyle 
ikramda bulunmakta ve yar-
dımlaşma duygusunu gelişti-
rebilmektedir.”

Haber: GİRESUN (AA)

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Espiye’de 800 öğrenciye 
giysi yardımı yapıldı

Espiye’de ilkokul, or-
taokul ve liselerdeki 

800 öğrenciye giysi yardı-
mında bulunuldu.

Espiye Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Koordine-
sinde, bir firma tarafından 
gönderilen giysiler okullar-
da öğrencilere teslim edildi. 

Kaymakam Taner Tengir, 

firmanın yardım komisyonu 
tarafından gönderilen mont, 
pantolon, kazak, gömlek, 
çorap ürünlerinin bulundu-
ğu yardım paketinin ilçedeki 
800 öğrenciye dağıtıldığını 
belirterek, firmanın öğren-
cilere yaptığı yardımlardan 
dolayı emeği geçen yetkili-
lere teşekkür etti.

Haber: GİRESUN (AA)

BASKAN SENLiKOGLU
DOKTORLARI KUTLADI
Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu, ‘14 Mart Tıp 
Bayramı’ nedeniyle 
doktorları tebrik etti

Senlikoğlu, “Bireyle-
rin huzurlu, mutlu 
ve kaliteli bir ya-

şam sürmelerinin ana koşulu 
sağlıklı olmalarıdır. Sağlıklı 
bir yaşam ise insanoğlunun 

en temel hakkıdır. Bedenen 
ve ruhen sağlıklı bireyler, 
eğitimin artmasına, üretimin 
güçlenmesine, ülkenin kalkın-
masına dolayısıyla toplumsal 
refahın artmasına önemli katkı 
sunarlar. Bu durum ise sağlık 
hizmetlerinin en iyi şekilde uy-
gulanmasına ve geliştirilmesi-
ne bağlıdır. Nitelikli bir yaşam 
sunmayı ilke edinerek gece 
gündüz demeden, her yerde 
ve her koşulda hayatlarını 
insan sağlığına adamış olan 

sağlık çalışanlarımız, pandemi 
sürecinde tüm risklere göğüs 
gererek bu zor görevi yerine 
getirmiş, bunu yaparken de 
karşılık beklememiştir. Bu duy-
gu ve düşüncelerle; hayatlarını 
hayat kurtarmaya adamış, 
büyük bir fedakarlıkla çalışan, 
kutsal ve onurlu bir mesleği 
yerine getiren tüm sağlık çalı-
şanlarının 14 Mart Tıp Bay-
ramını kutluyorum”ifadelerine 
yer verdi.

Haber: Fatma Uğurlu

GiRESUN LiMANI’NDA KRiZ BUYUYOR
Liman içinde yeni silo için hala izin çıkmaması dikkat çekiyor. Yeni silolar yapılana kadar 
mevcut siloların bir bölümünde üretim için zaman verilmemesi de işi tam çıkmaza soktu. 

Söz konusu esnaflar, 
“Biz iş aş derdindeyiz. 
Siyasi zerre hedefimiz 

yok. Çok sayıda imza topladık. 
Biz işimizi kaybetmemek için uğ-
raşıyoruz. Bazı bürokratlar diğer 
siloların hemen yıkılmasını ve 

üretimin durmasını mı istiyor?. Bu 
baskı niye?. Burada ekmek yiyen 
esnaf ve işçiler bu ülkenin evladı 
değil mi?. Bu firmayı buraya 
getirenler ile götürmek isteyenler 
aynı idareciler değil mi?. Bu ildeki 
partiler, odalar, sendikalar birleşip 

silolar için bir çözüm niye bula-
mıyor. Bu Giresun niye bu kadar 
sahipsiz? Seka gitti. 

Şimdi Limanda mı gitsin. 
Silolar için izin çıksa ve herkes iş 
ve aşına baksa kim ne kaybeder. 
Hem Limanı kapatmayacaklarını 

söylüyorlar hem de silo  iznini  
çıkarmıyorlar. Buradaki niyet ne?. 
İşçi ve esnafı mı oyalıyorlar?. 
Manzara bu ilde bu kadar mı 
önemliydi. Aklımız almıyor.” diye 
konuştular.

Haber: Mustafa Cici

Şenlikoğlu’na tam puan
Giresun Bele-

diyesi, sokak 
hayvanları için adeta 
seferber oldu

Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, 
“Belediye olarak se-
vimli dostlarımızın her 
zaman yanında olduk. 
Kar yağışıyla birlikte 
ekiplerimiz kentin farklı 
noktalarına, sokak hayvan-
larının en yoğun olduğu 
bölgelere giderek, onlar için 
mama takviyesinde bu-
lundu. Buradan Giresunlu 
vatandaşlarımıza da ses-

lenmek istiyorum. Sevimli 
dostlarımız için kapımızın 
önüne bir kap yemek koya-
rak aç kalmalarını önleye-
bilir, onlara sevginizi bir kez 
daha gösterebilirsiniz” dedi. 

Haber: Hakan Çelebi

‘iSTiKLÂL MARSI UMiT
VE CESARET SiiRiDiR’

Giresun Gümrük Komplek-
si Konferans Salonu’nda 

12 Mart Cumartesi günü saat 
10.00’da düzenlenen “12 Mart 
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Meh-
met Akif Ersoy’u Anma Günü” 
programı Vali Enver Ünlü’nün 
salona teşrifleri ve protokolün 
yerini almasının ardından Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı’mızın 
okunması ile başladı.

Vali Ünlü’nün günün anlam ve 
önemini belirten konuşması ile 
devam eden program; Öğrenci-
ler tarafından “Gitme Ey Yolcu!” 
şiirinin okunması, “Mehmet Akif 
Ersoy ve İstiklal Marşı” konulu 
video gösterim ile “Akif ve İstiklal 
Marşı” temalı oratoryo gösteri-
miyle devam etti. 

Program; ilkokul, ortaokul ve 
lise öğrencilerinin, İstiklal Marşı 
ve Mehmet Akif Ersoy konulu şiir, 
resim ve kompozisyon yarışma-
ları ile Mehmet Akif şiiri ve İstiklal 
Marşı’nı güzel okumada dere-
ceye giren 17 öğrenciye verilen 
ödül töreni ile sona erdi.

Programa; Vali Enver Ünlü 
ve Eşi Sema Ünlü Hanımefendi, 
Jandarma Bölge Komutanı Vekili 
J.Mly.Alb. Faruk Saraydar, Bele-
diye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 
Giresun Barosu Başkanı Av. 
Soner Karademir, Vali Yardımcısı 
Mehmet Fikret Çavuş ve eşi, 
İl Jandarma Komutanı J.Alb. 
Muhammet Sevinç, İl Emniyet 
Müdürü Saruhan Kızılay ve eşi, 
Sahil Güvenlik 73 Komutanı Yzb. 
Emre Meral, AK Parti İl Başkanı 
Kenan Tatlı, MHP İl Başkanı 
Ertuğrul Gazi Konal ve diğer 
protokol mensupları katıldı.

Programda günün anlam ve 

önemini belirten bir konuşma 
yapan Vali Ünlü “Sayın Jandar-
ma Bölge Komutanımız, Sayın 
Belediye Başkanımız, kıymetli 
protokol, çok değerli okul idareci-
lerimiz, öğretmen arkadaşlarım, 
geleceğimizin mimarları sev-
gili öğrenciler; Korkma diyerek 
başlayan İstiklal Marşı; şan, şeref 
ve kahramanlıklarla dolu tarihi; 
kılıçtan keskin iradesi ve yegâne 
varlık sebebi bağımsızlık olan bu 
kutlu Milletin fertleri olarak bugün 
burada 12 Mart İstiklal Marşının 
Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü münasebetiyle bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. Hepi-
niz hoş geldiniz.

Bir asil millet düşünün ki; 
evladını, eşini, anasını, babasını 
sılada bırakıp, yollara, cenk mey-
danına düşerek bayrağı ve vatanı 
için gözünü kırpmadan şehadet 
şerbetini içen…

Bir millet düşünün ki koynun-
da bayrak, fikrinde istiklâl ve 
ruhunda imanla 7 düvele meydan 
okuyan, tek dişi kalmış canavar-
lara tarih dersi veren koca yürekli 
bir millet…

Ne mutlu bizlere ki layık ol-
maya çalıştığımız bu asil milletin 
evlatlarıyız.

Kıymetli Misafirler;
İstiklal Marşı, sadece bir 

şiir değil, ruhları coşturan bir 
yiğitlik ve etkileyici söz abidesi-
dir. Meclis’te Milli Eğitim Bakanı 
Hamdullah Suphi Bey tarafından 
okunduğu zaman heyecan ve 
tezahürat son haddini bulmuş, 
Maarif Vekili kürsüye çıkarak bü-
yük bir heyecanla İstiklal Marşı’nı 
okumuş ve her mısrası, her kıtası 
sürekli alkışlarla karşılanmıştır.

O gün İstiklal Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy için muazzam bir gün 
olup, hayatı boyunca bu kadar 
heyecanlı bir gün geçirmediğini 
ifade etmiştir.

Ve şöyle eklemiştir: ‘O günler 
ne samimi, ne heyecanlı gün-
lerdi. O şiir, milletin o günkü 
heyecanının bir ifadesidir. Bin 
bir felaket karşısında bunalan 
ruhların, ıstıraplar içinde kurtuluş 
dakikalarını beklediği bir zaman-
da yazılan o marş, o günlerin 
kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir 
daha yazılmaz. Onu kimse yaza-
maz. Onu ben de yazamam. Onu 
yazmak için o günleri yaşamak 
lazım. O şiir artık benim değildir. 
O, milletindir. Benim millete karşı 
en kıymetli hediyem budur. Allah 
bir daha bu millete bir İstiklal 
Marşı yazdırmasın!’

İşte bu duygularla yazmıştır 
Mehmet Akif, her bir satırını Milli 
Marşımızın.

Nihayet 12 Mart 1921 günü 
Meclisteki oylama sonucu ‘İstiklal 
Marşı’ olarak kabul edilmiş ve 
bütün mebuslar ayağa kalkarak 
Maarif Vekilinin tekrar okudu-
ğu İstiklal Marşı’mızı, ayakta 
dinlemişlerdir. Bu ayakta dinleyiş, 
aynı zamanda Yüce Milletimizin, 
ayağa kalkışı da olmuştur.

Bazen öyle anlar gelir ki kalem 
kelama yetişemez olur. İşte 
tırnaklarıyla duvarlara kazıdığı, 
her biri birbirinden inci tanesi 
sözleri Akif’e yazdıran ruh neyse, 
bizlerin de günümüz güçlü Türki-
ye’sinde sahip olmaya çalıştığı-
mız şuurun temelidir.

Rengini şehitlerimizin ka-
nından alan al bayrağımız; bir 
tarihin, mücadelenin, fedakârlık-

ların ve azmin sembolüdür. Onu 
kaybetmek bir ülkenin tarihini, 
inancını ve kimliğini de silmek 
demektir.

Devletlerin hayatında millî 
marşların ayrı bir önemi vardır. 
Bu marşlar ait olduğu milletle-
rin karakterlerini yansıtır. Türk 
Millî Marşının adı ‘İstiklâl’dir. Bu 
ad milletimizin en önde gelen, 
belki de en önemli özelliğini ifade 
etmektedir.

İstiklâl Marşı ümit ve cesaret 
şiiridir. İlk mısradan başlayan bu 
özellik, şiirin sonuna kadar dozu 
artarak devam eder ve sonunda 
Türk Milletini kayıtsız şartsız 
zafere ulaştırır. Kıta’lar arasında-
ki duygu bağlantısı çok kuvvetli 
ve istikrarlıdır. Cephede verilen 
savaşın stratejisi adeta şiirde 
uygulanır. Cephedeki askerin 
zaferden emin psikolojisi, marşın 
duygu yönünü meydana getirir.

Milli Mücadelede Türk Mille-
tinin duyduğu heyecan, taşıdığı 
ümit ve imânı, İstiklâl Marşımız-
dan daha güzel dile getiren baş-
ka bir şiir yoktur. Milletimizin ölüm 
kalım savaşının hatırası olan 
bu marş, aynı zamanda o eşsiz 
kahramanlığı destanı olarak da 
görülebilir.

Ben ezelden beridir hür yaşa-
dım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vura-
cakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim; bendimi 
çiğner, aşarım; 

Yırtarım dağları, enginlere 
sığmam, taşarım.

Ezelden beridir hür yaşamış 
ve bundan sonra da yaşayacak 
olan Milletimiz vatanına, istik-
laline yönelmiş ve hayâsızca 

yapılan hiçbir saldırıya elbette 
boyun eğmeyecekti.

Sevgili gençler;
Her Türk genci İstiklal Marşı’nı 

duyduğunda bu tarihin nasıl ya-
zıldığını hatırlamalı ve marşımızı 
gururlu ve yüksek sesle başı dik 
olarak okumalıdır.

Ecdada layık olabilmek için bu 
vatana ilelebet sahip çıkmalıyız. 
Ben özellikle sizlerin Mehmet 
Akif’i çok iyi tanımanızı, onun ha-
yatını kabullerini ve reddiyelerini 
çok iyi tahlil etmenizi istiyorum.

Hatta Safahat’ı başınızın 
altında, yastık altı kitabı olarak 
değerlendirmenizi rica ediyorum.

Tarih yazan, çağ açıp çağ 

kapatan bir millet olarak parlak 
istikbalimizi sizlerle taçlandıraca-
ğız. Bu vesileyle Asım’ın nesline 
layık nesiller yetiştirebilmeyi Rab-
bimden niyaz ederek, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları olmak üzere, vatan 
uğruna canını fedâ eden tüm Şe-
hitlerimizi, Kahraman Gazilerimizi 
ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’u rahmet, minnet ve say-
gıyla anıyor, bıraktıkları bu kutlu 
mirâsa kanımızın son damlasına 
kadar sahip çıkmayı temenni 
ediyorum.

‘Rabbim bir daha bu Millete 
İstiklal Marşı yazdırmasın’ Kalın 
sağlıcakla…” ifadelerini kullandı.



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

414 Mart 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com
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Temizliği itina ile yapılır

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

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Diyeceksiniz ki; 
“Bu da nereden geldi şimdi 

aklına?” diye düşünenleriniz 
varsa hemen söyleyeyim... 

Hani geçtiğimiz günlerde, 
20 bin lira elektrik faturasını 
ödemekte zorluk çektiği için 
İstanbul Moda Tiyatrosunun 
ışıklarını kesmişlerdi de, 
oyunlarını sahneleyememiş-
lerdi ya, işte oradan aklıma 
geliverdi bu ‘empati yapma’ 
ve ‘düş kurma’ işi... 

İleri sürdüğüm gerekçe ise 
şöyle; 

Söylenildiğine göre Cum-
hurbaşkanlığı Sarayında 
(eğer doğruysa) günlük 
elektrik sarfiyatı 100 bin lira 
tıkır-tıkır ödeniyor... 

Beri tarafta ise; 
Anlatmak istediği konuları 

‘empati yaparak’ canlandır-
maya çalışan tiyatro sanat-

çıları 20 bin liralık elektrik 
faturalarını ödeyemiyor... 

İşte bu yüzden diyorum; 
Gelin, bugün tiyatro sanat-

çıları gibi ‘empati yapmaya’ 
çalışalım... 

Bugün süslü düşler kuralım 
istiyorum...

Ancak, şunu da belirtme-
den geçemeyeceğim; 

Bizim gibi toplumlarda 
‘süslü düşleri’ kurmak çok 
kolaydır da... 

Empati kurma alışkanlığı-
mız biraz zordur... 

Örneğin; 
Bir dilenciye verdiğimiz pa-

rayı ‘hayır-hasenat’ için verir 
ve hatta kendi çıkarımız için 
‘Allah bu durumlara düşürme-
sin’ diye dualar yaparız da... 

Ancak bir anlıkta olsa; 
“Bu dilenciyi acaba bu 

durumlara getiren etmenler 

nelerdir?” 
“Onu bu duruma getiren 

etmenleri bende yaşasay-
dım, şimdi bende onun gibi 
yaşama tutunabilmek için 
dilenir miydim?” deyip, kısa 
bir süreliğine onun yerine 
geçemiyoruz... 

Yatağa yatınca veya avare 
kalınca; 

“Çağın en son model ara-
bası bende olsa!” 

“Televizyon kanallarında 
tarif edilen yemekler şimdi 
benim soframda da olsa!” gibi 
düşleri kurmak çok kolaydır... 

Zor olan; 
Taktığımız kravatı çıkarıp 

cebimize soktuktan sonra bizi 
tanıyanlara yüzümüzü gös-
termeden ‘ucuz bayat ekmek’ 
kuyruğuna girmektir... 

(Gerçi pandemi nedeniyle 
takılan maskeler sayesinde 
‘tanınma’ işini biraz zorlaştır-
mayı zorlaştırdı ama!)

Ama yine de ‘ruh haline’ 
maske takamadığını düşün-
mek; o kadarda zor olmasa 
gerek...  

Yat gezintisi düşleri kurma-
yı bir tarafa bırakalım; 

Mahallenizde veya evinizin 
karşısında akşam karanlığı 
basınca Konteynırdan ‘yiye-
cek arayanların’ bir an ken-
dimizi onların yerine koyup 

‘empati’ yapalım... 
Süslü düşler kurmak kolay 

olduğu için, onu istediğimiz 
zamanda kurarız... 

Biz, kurulması zor olan 
‘empati yapmaya’ devam 
edelim... 

Örneğin; 
Geçici bir süreliğine ye-

di-sekiz yıldır ‘atanamayan’ 
ve atanmayı bekleyen bir 
genç öğretmen olalım... 

Mezun olduğumuz gün-
den bu yana bunun düşlerini 
kuralım... 

Ve yaşımız otuza gelme-
sine rağmen, hala babamız-
dan-anamızdan gündelik 
‘harçlık’ isteme zorunda 
kalalım... 

Diyelim ki; 
Atanamayan öğretmen 

değil de, elimizde iki-üç tane 
üniversite diploması var ama, 
yine de bir işe giremeyip 
sokaklarda serseri mayın gibi 
gezdiğimizi düşünelim... 

Ve kendimizi bu gençlerin 
yerine koyup ‘empatilerini’ 
yaparken, öte yandan ‘çift 
maaş, beş maaş’ alan beyza-
de çocuklarının dizi-dizi AVM 
denilen ‘alışveriş merkezleri’ 
olduğunu ve anlı-şanlı ‘şirket-
ler’ kurduklarını da unutma-
yalım... 

Yorulmadınızsa ‘empati’ 
yapmaya devam edelim... 

Ve bu kez de kirli savaş-
larda ‘öldürülenler’ üzerine 
düşünelim... 

Örneğin, Ukrayna-Rus 
savaşını göz-önüne alarak 
şöyle bir empati yapalım; 

Atılan bir bombayla veya 
serseri bir kurşunla ölen o 
çocuk sizin çocuğunuz!... 

Bu durumda nasıl bir ruh 
haline bürünürsünüz? 

Veya da öldürülen gencin 
sizin oğlunuz, kardeşiniz veya 
çok yakın arkadaşınız oldu-
ğunu öğrendiniz; 

Bu çıkarılan haksız ve kirli 
savaşlar hakkında ne düşü-
nürsünüz? 

Özetlersek; 
Kendimizi ‘karşı tarafın’ 

yerine koymak ne kadarda 
zor değil mi? 

Öyle ki; 
Hiçbir zaman ve kolay-ko-

lay mağdurun yerinde koyup 
‘empati yapmayı’ düşünme-
yiz... 

Sadece o durumlara düş-
memek için dua ederiz... 

Birde işin kolay tarafını 
seçip; 

Kendi gerçeklerimizin dı-
şına çıkarak, elde edemeye-
ceğimiz süslü-püslü ‘pembe 
düşler’ kurmayı yeğleriz... 

Bilmem ki bu konuda sizler 
nasıl düşünürsünüz? 

Kim bilir; belki farklı düşü-
nenleriniz de vardır... 

Onun için sözü size bırakı-
yorum... 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin...

GELİN BUGÜN EMPATİ YAPALIM 
YA DA SÜSLÜ DÜŞLER KURALIM 



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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29.HAFTA 
GAZİANTEP F. K. (İ)
30.HAFTA
ANTALYASPOR (D)
31.HAFTA 
SİVASPOR (İ)
32.HAFTA
MALATYASPOR (D)
33.HAFTA
BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA

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

Giresunspor’un kalan maçları

Yaprak dökümü 
sürüyor!

Kar amatöre 
sekte vurdu!

Spor Toto Bölgesel 
Amatör kümede 

yer alan Görelespor’da 
yaprak dökümü sürüyor. 
Görelespor’un alt yapısın-
dan yetişen ve A takımın 
kalesini koruyan başarılı file 
bekçisi Sadık Köse” 9 yıldır 
onurla gururla formasını 
giydiğim Görelespor’dan 
karşılıklı görüşerek ayrılmış 
bulunmaktayım” dedi.

Spor Toto Bölgesel Amatör 
kümede temsilcilerimizden 
Görelespor’un alt yapısından 
yetişen ve A takımın kalesini 

koruyan başarılı file bekçisi 
Sadık Köse” Bu zamana 
kadar çalıştığım hocalarıma 
kulüp, başkanlarına, masö-
ründen malzemecisine ve 
kulüp personellerine, Görele 
halkına ve taraftarına çok 
teşekkür ederim hepiniz hak-
kınızı helal edin kalın sağlı-
cakla” açıklamasını yaptı.

12-13 Mart 2022 tarihleri 
arasında oynanacak 

olan Amatör futbol müsabaka-
ları Futbol İl Tertip Komitesin-
ce ertelendi. İlimizi de etkisi 
altına alan yoğun yar yağışı 
nedeniyle geçtiğimiz hafta 
sonunda oynanması gereken 
amatör futbol müsabakaları 
ileri bir tarihe ertelendi.

İl merkezinin yanı sıra 
ilçelerimizin büyük bir bölümü 
kardan olumsuz etkilendi. 
Giresun Futbol İl Temsilciliği 
statların son durumuna baktı 
ev karşılaşmaları erteleme 
kararı aldı.

Giresun Futbol İl 
Temsilciliği’nden yapılan res-
mi açıklama şöyledir:

“Kulüplerimizin Dikka-
tine! Valilik ve Meteoroloji 
İl Müdürlüğü’nden alınan 

bilgilere göre dün başlayan 
ve hafta sonu devam etme-
si beklenen olumsuz hava 
koşulları nedeniyle Merkez 
ve ilçelerimizdeki sahaların 
durumları da değerlendirilerek 
ayrıca ulaşımda yaşanması 
muhtemel sorunlar da dikkate 
alınarak 12-13 Mart 2022 
tarihleri arasında oynanacak 
olan Amatör lig müsabakaları 
Futbol İl Tertip Komitemiz ka-
rarı ile bir hafta kaydırılmıştır.”

Merkez Hakem 
Kurulu (MHK), 28 
haftası ge ride 

kalan Süper Lig’de görev 
alan hakem kadrosunu yeni-
den belirlerken aralarında 
Türkiye’nin en popüler 
hakemlerinden 
Cüneyt Çakır 
ve Fırat 
Aydınus’un 
da bulun-
duğu 13 
ismi liste-
den çıkardı.

Peki cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
operasyonu olarak 
değerlendirilen bu 
karar nasıl alındı 

ve bu kararın ne gibi etkileri 
olacak?

İşte yaşanan sürecin tama-
mı...

BİRİNCİ BÖLÜM: KULÜP-
LER BU İSİMLERİ İSTEMEDİ

Türkiye Futbol Federasyo-
nu, uzun zamandan bu yana 
kulüplerin baskısı altındaydı. 
Kulüpler, bazı hakemlere gö-
rev verilmemesini talep ediyor, 
hatta kapalı kapılar ardında 
bu hakemlerin isimlerini bile 
veriyorlardı. Bir önceki Merkez 
Hakem Komitesi Başkanı Ser-
dar Tatlı’ya bu öneri getirildi ve 
bazı hakemlere görev ver-
memesi istendi. Serdar Tatlı, 
bunu kabul etmedi ve istifa 
etti.

İKİNCİ BÖLÜM: TFF OY 
BİRLİĞİ İLE KABUL ETTİ

MHK’nın yeni başkanı Fer-
hat Gündoğdu göreve baş-
ladıktan sonra hakemler için 

klasman belirleme kri-
terlerini değiştirdi. 

Böylelikle sezon 
içinde de hakem 

performanslarını değerlen-
dirmenin yolu açıldı. Yaklaşık 
1.5- 2 ay önce klasman için 
çalışmalar başladı. Önceki 
gün TFF Yönetim Kurulu’na, 
MHK’nın yeni listesi sunuldu. 
Bu liste yönetim kurulu tarafın-
dan oy birliği ile kabul edildi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TELE-
FON DİNLEME OLDU MU?

TFF kaynakları bu operas-
yonun bir yenilenme ve genç-
leştirme operasyonu olduğunu 
ifade etti.

SORU: Bu hakemlerle ilgili 
bir belge, bilgi var mı?

KAYNAK: Hayır. Bu sadece 
teknik bir değerlendirme.

SORU: Bir daha soralım, te-
lefon kayıtları, izleme vs gibi...

KAYNAK: Hayır, hayır asla. 
MHK bize önerisini getirdi 
oy birliği ile yönetim listeyi 
onayladı.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 
YÖNET-
TİKLERİ 

MAÇLAR 
NE OLA-
CAK?

Süper Lig’de bugünden 
itibaren görev alamayacak 
hakemler bu sezon pek çok lig 
maçını yönetti. Hem sahada, 
hem de VAR’da görev ya-
pan bu hakemlerin yönettiği 
maçlarla ilgili olarak akıllara, 
“Acaba bu maçlarda şaibe mi 
var” sorusunu getirdi.

TFF kaynakları bu yorumun 
çok zorlama bir değerlendirme 
olduğunun altını çizdiler. Ancak 
MHK tarafından hiçbir açıklama 
yapılmaması soru işareti.

BEŞİNCİ BÖLÜM: NEDEN 
SEZON SONU DEĞİL?

“Şaibe mi var” sorusunu 
gündeme getiren gelişme ise 
operasyonun zamanlaması.

MHK bu kararı neden sezon 
almadı?

Neden ligin bitimine 10 haf-
ta kala bu karar alındı?

Bu hakemlerin kalan 10 
haftada maç yönetmesinde bir 
sakınca mı var?

Öyle ya, sezon sonunda bu 
karar alınsa, etkisi bu kadar 
büyük olmayacaktı.

MHK bu operasyonlara 
kalan hakemlere de gözdağı 
mı verdi?

ALTINCI BÖLÜM: 12 
HAKEME VAR’DA BİLE 
GÖREV YOK

Merkez Hakem Komitesi 
operasyonunun en dikkat çe-
ken yanı ise maç yönetmeye-
cek hakemlere VAR kadrosun-
da bile görev verilmemesi oldu. 
Bu karar, yıllardan bu yana 
hakemlik yapan bu isimlerin 
futboldan tamamen el çektiril-
mesi anlamı taşıyor. MHK 13 
hakem arasında sadece Özgür 

Yankaya’ya VAR hakemliği 
için onay verdi.

OLAYIN PERDE ARKASI!
FUTBOL DUNYASINI SARSAN
Türk hakemliğinin 
yeniden yapılanma 
çalışmalarının 1. eta-
bının tamamlandığını 
duyuran MHK; Cüneyt 
Çakır, Ali Palabıyık, 
Abdulkadir Bitigen, Fı-
rat Aydınus, Bahattin 
Şimşek, Burak Şeker, 
Suat Arslanboğa, 
Hüseyin Göçek, Mert 
Güzenge, Tugay Kaan 
Numanoğlu, Alper Ulu-
soy, Halis Özkahya’yı 
listeden çıkardı. İşte 
futbol dünyasını sar-
san olayın adım adım 
perde arkası...

GOZTEPE’NiN UMUTLARI TUKENiYOR
Spor Toto Sü-

per Lig’de lider 
Trabzonspor’a da dep-
lasmanda 4-2 yenilen 
Göztepe, düşmeye 
adım adım yaklaşıyor. 
Nestor El Maestro’nun 
yerine hafta içinde 
göreve getirilen teknik 
direktör Stjepan Tomas 
yönetiminde ilk maçına 
çıkan sarı-kırmızılılar, 
ilk yarıda güçlü rakibine 
dirense de puan alama-
dı. Bu sonuçla üst üste 
6’ncı maçını kaybeden 
Göz-Göz, 27 puanda 
kalarak bitime 9 maç 
kala kurtuluş umutlarını 
çok azalttı. 

Önemli rakipleri 
Kasımpaşa ve Altay’ın 
galip geldiği haftayı 
mağlup bitiren sarı-
kırmızılılarda endişe 

tavan yaptı. Son 3 
maçta 7 puan toplayan 
Altay, bitime 9 maç 
kala 29 puana yükse-
lerek sıralamada ezeli 
rakibini geçti. Sezonun 
ikinci devresinde çıkışa 
geçen Kasımpaşa ise 
Göztepe ile arasındaki 
puan farkını 8’e çıkardı. 
Puan tablosunda 
düşme hattında 18’inci 
basamağa gerileyen 
Göztepe, son 6 maçta 
Altay, Atakaş Hatays-
por, Galatasaray, GZT 
Giresunspor, Kasım-
paşa ve Trabzonspor 
önünde hanesine 1 
puan bile yazdıramadı. 
Göz-Göz sezon sonu 
olası bir ikili averaj du-
rumunda rakipleri Altay 
ve Giresunspor’un da 
gerisinde kaldı.
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YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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Yeşil-beyazlılarda Basın Sözcüsü 
Ferhat Karademir,  bugün  misafir 
edecekleri Tekirdağspor'u yenerek 
Ziraat Türkiye Kupası'nda yollarına 
devam etmek istediklerini 
kaydederek; “Kupa maçlarının 

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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Deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor 
bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

iKiNCi GALiBiYETE 
ODAKLANDILAR…
Spor Toto Süper 

Lig’de bu sezon dış 
sahada oynadığı 14 maçta 
1 galibiyet alan Gaziantep 
FK, bugün  karşılaşacağı 
GZT Giresunspor maçına 
ikinci galibiyetini almak için 
geliyor. 

Güneydoğu Anadolu 
temsilcisi, bu sezon dış sa-
hada oynadığı 14 karşılaş-
mada sadece 6 puan toplaya-
bildi.Dış saha performansıyla 
taraftarını üzen Gaziantep 
ekibi, bu anlamda ligin en az 
puan toplayan ekiplerinden biri 
konumunda yer alıyor.

Gaziantep ekibi, deplas-
manda yaptığı maçlarda 
VavaCars Fatih Karagümrük, 
Öznur Kablo Yeni Malat-
yaspor, Adana Demirspor, 
Atakaş Hatayspor, Galatasa-
ray, Trabzonspor, Göztepe, 
Beşiktaş, Medipol Başakşehir 
ve Altay’a karşı kaybetti.
Demir Grup Sivasspor ile 1-1, 
Yukatel Kayserispor ve Fraport 
TAV Antalyaspor ile golsüz 
berabere kalan Gaziantep FK, 
deplasmandaki tek galibiye-
tini ise ligin ilk yarısının son 
haftasında Çaykur Rizespor’a 
karşı 1-0’lık sonuçla aldı.Bu 
maçlarda kalesinde 25 gole 
engel olamayan Gaziantep 
temsilcisi, rakip fileleri 8 kez 
havalandırabildi.Dış sahada 
ligin en az puan toplayan 
ekiplerinden olan Gaziantep 
FK, iç sahada ise sadece 1 

mağlubiyet alarak 13 maçta 30 
puan elde etti.

Vetrih: “Kafaları kaldırıp 
olabildiğince odaklanmamız 
lazım”

Takımın 32 yaşındaki tecrü-
beli orta saha oyuncusu Ame-
dej Vetrih, , oynadıkları son 
maçlarda istedikleri sonuçları 
alamadıklarını söyledi.

GZT Giresunspor maçına 
iyi hazırlandıklarını, takımın iyi 
konsantre olduğunu belirten 
Vetrih, şunları söyledi:”Şu 
anda 3-4 maçtır istediğimiz 
sonuçları alamıyoruz. O yüz-
den birazcık zor bir zamandan 
geçtiğimizi söyleyebilirim. Ama 
genel anlamda baktığımızda 
puan kaybettiğimiz ve mağlup 
ayrıldığımız maçları tersine çe-
virebilirdik çok fazla pozisyon 
ürettik. Çok fazla fırsat geçti 
elimize. Biraz da şanssızlıkla 
bu fırsatları değerlendireme-
dik. Bu durumu pozitife çevir-
memiz lazım. Kafaları kaldırıp 
olabildiğince odaklanmamız 
lazım. Birlikteliğimizi koruyup 
durumu lehimize çevirmemiz 
gerekiyor.”

GZT Giresunspor’un 
Teknik Direktörü Ha-
kan Keleş, Pazartesi 

günü oynanacak Gaziantep FK 
maçının çok büyük önem taşıdı-
ğını kaydetti.

Süper Lig’de her maçın zor 
olduğuna değinen Keleş, “Şimdi 
önümüzde Gaziantep FK maçı 
var. Bu maça hazırlanıyoruz. 
Deplasmanda iyi bir grafik çizme-
yen rakibimiz olmasına rağmen 
oturmuş bir takımla karşı karşıya 
geleceğiz. Hedefimiz mutlak 
galibiyet olacak elbette. ‘Göztepe 

maçında taraftarımız bize inanıl-
maz destek vermişti. Bu önemli 
maçta da yanımızda olmalarını, 
bize desteklerini bekliyoruz. 
Bizler taraftarınıza özledikleri 
futbolu, galibiyeti getireceğimi 
düşünüyorum. Benim tek ricam, 
taraftarımızın desteğine ihtiyacı-
mız var bizi yalnız bırakmasınlar” 
diye konuştu.

ŞOK GELİŞME !
Giresunspor’da Gaziantep FK 

maçı öncesinde şok gelişmenin 
yaşandığı öğrenildi. Orta saha 

oyuncularından Joey Pelupessy 
uzun süredir ödeme alamadığını 
gerekçe göstererek Giresunspor 
kulübüyle olan sözleşmesini 
tek taraflı fesih etti. Oyuncu, 
Yeşil-beyazlı kulübü FİFA’ya ve 
TFF’ye şikayet ettiği öne sürül-
dü. Giresunspor cephesinden 
bu konuyla ilgili ise bir açıklama 
yapılmadı

BİLET
Giresunspor, Gaziantep FK 

maçının bilet satışlarına devam 
ediliyor.Yeşil-beyazlı ekibimiz 

Pazartesi akşamı Çotanak Spor 
Kompleksi’nde misafir edeceği 
Antep temsilcisi dize getirerek kü-
mede kalma hedefinde bir virajı 
daha kayıpsız dönmek istiyor. 
Maçın bilet satışları ise sürüyor. 
Maç saatine kadar sayının 10 bini 
aşması bekleniyor.

DÜDÜK SAĞLAM’DA 
OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’n-
dan yapılan açıklamaya göre, 
GZT Giresunspor – Gaziantep 
FK maçını Kadir Sağlam yöne-
tecek.

Pazartesi günü oynanacak 
mücadelede Sağlam’ın yardımcı-
lıklarını Serkan Olguncan ve Ali 

Tuna yapacak. Müsabakanın 
dördüncü hakemi ise 

Tarık Güldal oldu.

12.ADAMA 
ÇAĞRI !

Giresunspor 
Futbol Şube Sorumlusu Sinan 
Akgün; son iki haftada yakaladık-
ları çıkışı Gaziantep’i de yenerek 
sürdürmek istediklerini söyledi.

Göztepe ve Ç. Rizespor gali-
biyetlerinin takımda olumlu hava 
yarattığını ifade eden Akgün, bu 
moral ve motivasyonla çıkacak-
ları Gaziantep karşılaşmasın-
dan da iyi bir sonuçla ayrılmak 
istediklerini söyledi.

Taraftarlara büyük iş düş-
tüğünü kaydeden Akgün, 
12.adamı her zaman yanlarında 
görmek istediklerini belirterek, 
“Taraftarımız bizim göz bebeği-
miz. Onların desteğine her za-
man ihtiyacımız var. 44 yıl sonra 
mücadele ettiğimiz süper ligde 
kalıcı olmak için el birliğine, güç 
birliğine ihtiyacımız var” dedi.

Süper ligde artık sona doğru 
yaklaştıklarının altını da çizen 
Akgün; “Ligi boyun kısaldıkça 
karşılaşmaların önemi de bir o 
kadar artıyor. Bu saatten sonra 
her maçın, her maçta alınacak 
puan veya puanların büyük 
önemi var. Gaziantep tehlikeli 
bir rakip. Teknik heyetimiz ra-
kiple ilgili gereken tüm analizle-
rini yapıyor. 3 puanla sahadan 
ayrılarak alt sıralarda derin bir 
nefes almak istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

3 PUAN BALLI
KAYMAK OLUR

Çaykur Rizespor ve Göztepe’nin 
mağlubiyetle haftayı kapatması 

Giresunspor’u daha fazla 
motive etti. Bugün Çotanak Spor 

Kompleksinde oynanacak olan 
Gaziantep Fk maçının başlama 
saati 20.00. Karşılaşmayı Kadir 

Sağlam yönetecek.


