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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)

3 Mart 2022 Perşembe Sayı: 6238 Yıl: 19 Fiyatı: 1.5 TL

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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                            GÜNEŞ BATMADI
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GİRESUN BELEDİYE 
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DEPREME NASIL 
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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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GİRESUNDA 

VİRÜS 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

NE PUTİN HAKLI....
NE NATO HAKLI 
HAKLI OLANLAR 

SIĞINAKTA SAKLI
(Yazısı Sayfa 4’te)
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VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

Silosuz Giresun Limanın geleceği!..
Limandaki yıkılıp yıkılma-

yacağı tartışmalı silolar artık 
yıkılıyor…

Bu yıkımla beraber;
- Bir tarafta, limanda fiilen 

çalışan 200’e yakın işçiye, 
4 gümrük müşavirliği ve 6 
gemi acentesinin 60’a yakın 
personeline, liman personeli-
ne yemek temin eden yemek 
fabrikası elemanlarıyla limanla 
irtibatlı 100’ün üzerindeki Koo-
peratif kamyonlarının şoförleri 
dahil toplamda doğrudan 350, 
dolaylı olarak 500’e yakın kişi-
lere iş ve aş imkânı sağlayan 
çalışan limanın âtıl hale gel-
mesiyle çalışanlar kara kara 
düşünürken…

‼ - Diğer tarafta; silolar 
gözlerine batan kesim artık 
bayram yapabilir; bundan 
böyle artık gözlerine takılma-
yan Gümrük Binası kenarın-
dan rahat rahat denizi temaşa 
edebilirler… Liman seviyesin-
den denizi seyretmenin zevkini 
doyasıya yaşayabilirler!..

*
Siloların yıkılmasıyla âtıl 

hale gelecek limanda; 
- Devletin temin ettiği vergi-

den mahrum olması, 
- 240 trilyonluk yatırımın 

heba olması,
- Limana yanaşan gemilere 

akaryakıt veren akaryakıt fir-
malarının, gözetim ve ilaçlama 
firmalarının, yemek ve kuman-
ya veren market ve kasaplar 
ile sair esnafın ekonomik 
kazançlarının zayi olması, 

- Orman Müdürlüğünün 
kereste ihracında her tır ba-
şında (ki haftada 30 civarında 
tır geldiği söyleniyor) aldıkları 
gelirlerden mahrum kalmaları,

Kimlerin umurunda ki!..
*
Siloların yıkılması ve lima-

nın âtıl kalmasıyla Giresun’un 
ve Giresunluların neler kay-
bettiği (bu vesileyle kimlerin 
rant(!) elde ettiği) zamanla 
daha iyi anlaşılacak ve gözler 
önüne serilecektir elbette…

*
‼ Siloların yıkılması ve şim-

dilik limanın âtıl hale gelmesiy-
le iki şeyi merak ederiz:

Birincisi: Silosuz lima-
nın çalışması mümkün 
olmadığına göre, binlerce 
insanın iş ve aş sahası 
olan bir limanı, silolar için 
alternatif yer göstermeden 
yıkımına sebep olanlar, bu 
yıkım neticesinde maddî ve 
manevî kayba uğrayanların 
haklarını ve mağduriyetlerini 
(kul haklarını) acaba nasıl 
yüklenecekler ve ödeyecek-
lerdir?..

İkincisi: Yıkıma sebep 
olanlar, bu yıkımla Giresun ve 
Giresunluların kazanımlarının 
neler olduğunu Giresunlulara 
acaba nasıl izah edeceklerdir?

*
“Kökünü beğenmeyen dal 

ve dalını beğenmeyen meyve 
olgunlaşmadan çürür.” (Necip 
Fazıl)

Vesselam…

Süral, “Bütün Sağlık Çalışanı 
arkadaşlarımıza sesleniyoruz. 

Biz hepimiz paydaşız, aynı payda-
da buluşup birlik içinde hakkımızı 
aramalıyız. Ayrılıkçılık bizi bir yere 
götürmez. Sağlık Bakanlığı ayrıştırıcı 
bir politika izleyerek sağlık çalışan-
larını bölüp güçlerini kırmaktadır. Biz 
sağlık çalışanları olarak bir vücudun 
sistemleri gibiyiz. Yani biz birbirimize 
bağlı olduğumuz gibi bağımlıyız. Biri-
minizin birimizden ayrılması sağlık-
sız ölü bir insan meydana getirir.”de-
di.Süral şöyle konuştu. n 2’DE

Sağlık-Sen şube Başkanı Kerim Süral, Sağlık Çalışanlarına olan saldırıyı kınadı
SURAL’DAN TEPKi

İl Müftüsü 
Topcan işin

hakkını veriyor
n 3’TE

‘İhtiyaç Sahibi 
Vatandaşlarımızın Her 

Zaman Yanındayız’ n
 S

AY
FA

 2
’D

E

Elmas, “Beni de bir merak sardı. Giresun 
Limanı’ndaki silolar yıkıldıktan sonra o 
alan hangi amaçla kullanılacak?. Sade-

ce Merak!” şeklinde konuştu..
Elmas’ın bu yorumunu beğenenler arasında 

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün de 
olması dikkat çekerken, şimdi Giresun Kamuoyu 
silolardan boşalan alana manzarayı bozacak bir 
tesis kurulup kurulmayacağını merak ediyor…

ELMAS, SiLOLARLA iLGiLi CAN ALICI
SORUYU SORDU, OZTURK BEGENDi
Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Nazım Elmas’ın Giresun Limanı ile yaptığı bir yorum dikkat çekti

Davutoğlu, 5 parti ile 
ittifak yaparak iktidar 
olma iddiasını artı-

rırken, bu gelişme sonrası AK 
Parti’nin Giresun’da ki  Belediye 
eski Başkanı Hurşit Yüksel’in 
Gelecek Partisi’ne katılması 
siyasi kulislerde deprem etkisi 
yarattı. AK PARTİ ile 2 dönem 
Görele Belediye Başkanlığı 
yapan Ertuğrul Melikoğlu da, 
Gelecek Partisi’ne katılmıştı. 

İl Başkanlığına ise AK Parti ile 
10 yıl Duroğlu Belediye Baş-
kanlığı yapan Murat Kılıçaslan 
getirilmişti… AKP’de uzun süre 
siyaset yapan Göreleli Mehmet 
Kuğu da, Gelecek Partisi Genel 
Başkan Yardımcılığı görevine 
getirilmişti. Milli Görüşe bir ömür 
harcayan Köşe yazarı Ahmed 
Çıtlakoğlu’na, Yüksel’in bu ani 
transferini sorduk.

Milli Görüşün simge isimle-

rinden Ahmed Çıtlakoğlu ise 
Yüksel’in Gelecek Partisi’ne 
geçmesinin siyasi dengeleri 
ciddi şekilde değiştireceği görü-
şünü savundu…

Çıtlakoğlu, “Hurşit YÜKSEL 
de DAVUTOĞLU saflarına 
katıldı!..

- 2001’de AK Parti’nin Gire-
sun’da teşkilatlanmasında emek 
sarf eden ve Kurucu İl Yöneti-
minde yer alan, 

- Bir dönem AK PARTİ roze-
tiyle Giresun Belediye Başkanlı-
ğı yapan,

- Millî Görüş mektebinde 
yetişmiş İnşaat Mühendisi Hurşit 
YÜKSEL; 

‼ - Siyasî tercihini kurucu-
ları arasında yer aldığı iktidar 
partisinden yana değil de acaba 
neden yeni kurulmuş bir muha-
lefet partisinden yana kullandı?” 
dedi.                    n SAYFA 4’TE

YENi ODAK NOKTASI
GELECEK PARTiSi Mi?
Giresun Belediye eski Başkanı Hurşit Yüksel’in, Gelecek Partisi’ne katılmasının yankıları sürerken, 6 parti ile 
ittifak yaparak iktidar kapılarını aralayan Davutoğlu ve ekibine ciddi katılımlar olacağı bilgileri de geliyor…

Ahmet DAVUTOĞLU Ertuğrul MELİKOĞLU Hurşit YÜKSEL Mehmet KUĞU Murat KILIÇASLAN

CITLAKOĞLU:



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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Giresun İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, din 
görevlileriyle birlikte 

engelli vatandaşları ziyaret etti.    
Giresun İl Müftülüğü, 

“sosyal farkındalık oluştur-
mak, engelli bireylerin önemli 
olduklarını ve daima yanların-
da olacaklarını hissettirmek” 

amacıyla engelli vatandaşlara 
yönelik ziyaretler düzenli-
yor. Bu kapsamda Yağlıdere 
ilçesinde ikamet eden engelli 
vatandaşlarla bir araya gelen 
İl Müftüsü Ramazan Topcan, 
“Devletimizin siz engelli kar-
deşlerimiz için hayatı erişile-
bilir kılmak ve engelli kardeş-

lerimizi hayatın akışına dahil 
etmek için yaptığı çalışmaları 
memnuniyetle takip ediyoruz. 
Rabbimiz devletimizi, milleti-
mizi var etsin, zeval vermesin. 
Diyanet İşleri Başkanımız 
engelli kardeşlerimizi sadece 3 
Aralık’ta yılda bir kez değil her 
an gözeten bir anlayışa sahip 

olmamızı istemiştir. İl ve ilçe 
müftülüklerimiz yaptıkları güzel 
çalışmalarla siz değerli kar-
deşlerimizin dualarını almayı 
başarmıştır.” dedi.  

Ziyarette Müftü Topcan’a 
Yağlıdere İlçe Müftüsü Fatih 
Sarıgül ve Engelli Koordinatör-
lüğü görevlileri de eşlik etti.        

RAMAZAN TOPCAN
iSiN HAKKINI VERiYOR
Müftülük engelli bireyleri ziyaret ediyor. İlin yeni Müftüsü Topcan iz bırakacak icraatlar ile adeta sessiz 

çoğunluğun sesi oldu. Topcan elit kesimin değil, halkın Müftüsü olduğunu kısa sürede ispat etti

Yılmaz, “Son günlerde 
İl Özel İdaremizin  ve 

onun karar alan organları yani 
meclisimiz ve İl Daimi Encü-
menimizin aldığı kararlarla ya-
pılan satış işlemleri gündeme 
damgasını vurdu.” dedi.

Yılmaz şöyle konuştu: “Bir 
mirasyedi anlayışı ile  ta bizim 
bildiğimiz 2014 yılından beri 
envanteri çıkarılan ve satışı 
süregelen il Özel idaremizin 
yani Köylümüzün malı mülkü 
eritilmeye devam etmektedir. 
Başından beri Özel İdareler 
kapatılacak teziyle bir yağma-
lama ve talan anlayı şı ortaya 
konuldu. Ancak  maalesef, 
Giresun büyük şehir yada 
bütün şehir olamayınca ,bizim 
ya kapanmazsa uyarımız, 
gerçek oldu. Öngördüğümüz 

gibi kurum çok büyük bir borç 
batağının içinde kaldı. Bugün-
de devam ettirilen satış furyası 
,geçmişte siyasilerin kuruma 
yaptırdıkları, üzerine afiyet 
olmayan hoyrat yatırımların ve 
işlerin  faturasıdır. 

Bunun en somut örnekleri 
sırf geçmiş dönem CHP’li 
Belediye diye, deniz kenarla-
rındaki dolgu alanlarının yasal 
hakkı olmamasına rağmen İL 
Özel İdaresine tahsis edilip 
buralara yaklaşık 50 Milyon 
civarında yatırımlar yaptırıl-
mıştır. Daha sonra da  2019 
‘da Giresun Belediyesi AKP’ye 
geçince tüm bu dolgu alanla-
rındaki  gelir getiren imalatlar 
bedelsiz Belediye’ye devredil-
miştir. 

Olan İl özel idare’den hiz-
met bekleyen Giresun köy-
lüsünün paralarına olmuştur. 
Bu Ali Cengiz Oyunu ,Müfettiş 
Raporlarında  eski Genel Sek-
reter Hüseyin Taşkın’ın  başını 
yemekten öteye gitmemiştir.

Yani  son Manzara Tepe-
sinde olduğu gibi taşı ,kayayı 
satacak hale getirilmiştir.. İl 

Özel İdaremiz,Satılan 625,88 
m2 yol ve kaldırım da satıldı 
diye eleştirilen Manzara Tepe-
si, yani  çay ocağının  olduğu 
yerde içinde  olmak üzere 
satılmıştır. Zira buranın yeni 
sahibi, eski işletmeciye yeni-
den kiralama yapmıştır Man-
zara Tepesini. Sanırım Valimiz 
Sn.Enver ÜNLÜ’ye  yanlış bilgi 
verilmiş. Sadece taşlık alan 
satıldı diye bir beyanı olmuştu 
kendilerinin.

İl Özel İdaresinin iğneden 
ipliğe kadar herşeyinin satıl-
ması iş ve işlemlerinde, CHP 
Grubunun tavrı hep nettir. Her 
zaman red oyu vererek Gire-
sun Köylüsünün malına sahip 
çıkmaya çalışmıştır. Ancak 
sayısal yada parmak üstün-
lüğü ile yani AKP ve MHP 
gruplarının oyları ile bu satışlar 
gerçekleşmektedir.

Değerli arkadaşlar diğer 
yandan, Köy yollarımızın kanal 
temizliği tamamlanmadığı için 
,ister beton ister asfalt olsun 
özellikle yağmur sularının 
yollarımızı çok çabuk bozma-
sı, aşındırması söz konusu-

dur bunu biliyoruz. Özellikle 
Merkez İlçemizin 53 köyünün 
yarıdan fazlası kanal temizliği 
ve köylerin tamamı 2021 den 
kalan başta duvar olmak üzere 
kalan işlerinin bitirilmesini 
bekliyor.  Yine su terfisinden, 
köylerine elektrikle  su basan 
Muhtarlarımız astronomik 
elektrik faturaları yüzünden 
pompalarını kapatmak zo-
runda kalmışlardır. Özellikle 
Merkez Kemaliye ,Orhaniye 
,Boztekke Köylerimiz örne-
ğinde olduğu gibi tüm ilimizde 
içme suyu elektrik yükü mutla-
ka azaltılmalıdır.”

YILMAZ’DAN MANZARA
SATISI iLE iLGiLi SOK iDDiA
Giresun İl Genel Mec-
lisi CHP Grupbaşkan-
vekili Mehmet Yılmaz, 
Özel İadre’de talan 
anlayışının ortaya çık-
tığını öne sürdü.

Çeltik: Esnafın 
Sorunları Büyüyor…
Soförler Odası Başkanı 

İbrahim Çeltik,esnafın 
perişan edildiğini öne sürdü.

Çeltik, “2021-2022 Yılı 
Milli Eğitim Bakanlığımızın 
Köylerimizden ihale yolu 
ile yapmış olduğu taşıma-
lı Öğrenci sistemi; Artan 
akaryakıt zamları, vergi 
artışları Bağkur Primleri, 
Yazlık Kışlık Lastik fiyatları, 
Trafik Sigortası, kasko kol-
tuk sigortası, Araba yedek 
parçalarına gelen zamlar 
hayat koşullarının zorlu-
ğundan Esnafımız bitme 
noktasına gelmiştir. İhaleye 
girdiklerinde Mazot fiyatı-
nın 6.50.-TL olduğu şimdi 
ise 17.00.-TL olduğu ve 
her gün fiyatların değiştiği 
görülmektedir.”dedi

Çeltik şöyle konuştu: 
“ESNAFIMIZIN DAYANA-
CAK GÜCÜ KALMAMIŞTIR. 
Şoförler Odası olarak Esna-
fımızın yanında olduğumuzu 
her konuda onlara destek 
olduğumuzu belirtmiştik. 
Bununla ilgili Milli Eğitim 
Müdürlüğüne yazılı taleple-
rimizi yapmıştık. AMACIMIZ 

ek zam yapılarak bir nebze 
Esnafımızın soluk almalarını 
sağlamak ve mağduriyetle-
rini gidermeye YARDIMCI 
olmaktı. 

Bu konuda CUMHUR-
BAŞKANLIĞIMIZ Taşımalı 
Eğitim uygulaması kapsa-
mında taşıma yapan yükle-
nicilere 4734 sayılı kanun 
hükmü doğrultusunda MİLLİ 
EĞİTİM BAKANLIĞININ 
ilgili birimlerine yazılı talimat 
verilmiştir.

ÜYELERİMİZİN 25 MART 
2022 tarihine kadar Milli Eği-
tim Müdürlüklerine giderek 
başvuru yapmaları gerek-
mektedir. Başvuru yapanlara 
Milli Eğitim Müdürlüğü fark 
ödemelerini yapacaktır. Baş-
vuru yapmayanlara Ödeme 
yapılmayacaktır. Ödemeler 4 
aylık olarak yapılacaktır.

Bizler Esnafımızın Tem-
silcileri olarak Esnafımızın 
YANINDAYIZ. ESNAFIMIZA 
YAPILAN İYİLEŞTİRMENİN 
HER ZAMAN DEVAMINI 
HÜKÜMETİMİZDEN BEKLE-
MEKTEYİZ” dedi.

Haber :Osman Yılmaz

Giresun’da 357 binin 
üzerinde kişiye afet 

eğitimi verildi
Giresun Afet ve Acil 

Durum (AFAD) 
Müdürü Murat Cavunt, afet 
eğitim seferberliği kapsa-
mında il genelinde geçen 
yıl 357 binin üzerinde kişiye 
eğitim verildiğini söyledi.

Cavunt, kurumda düzen-
lediği basın toplantısında, 
1-7 Mart Deprem Haftası 
etkinlikleri ile afet eğitim 
çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.

AFAD Başkanlığınca 
2021 yılının “Türkiye Afet 
Eğitim Yılı” ilan edildiğini 
anımsatan Cavnut, şöyle 
konuştu:

“Afetlere dirençli top-
lum oluşturma vizyonu ve 
bütünleşik afet yönetimi 
anlayışıyla toplumda önlem 
alma kültürünü önceleyen 
ve afet öncesi, sırası ve 
sonrasına ilişkin bilgi ve be-
cerileri kazandırma, tutum 
ve davranışları değiştirme 
sorumluğuyla çalışmalarını 
yürüten AFAD Başkanlı-
ğımız, 2021 yılını Türkiye 

Afet Eğitim Yılı olarak 
belirledi. Tüm illerimizde 
afet eğitim seferberliği 
başlatılmıştır. Bu kapsam-
da Giresun ilimiz genelinde 
357 bin 614 kişiye eğitim 
verilmiştir.”

Cavunt, toplumda risk 
azaltma kültürünün yaygın-
laştırılması, birlikte çalışma 
becerisi geliştirerek olası 
afetlere karşı hazır olun-
ması amacıyla 2022 yılının 
ise “Afet Tatbikat Yılı” ilan 
edildiğini belirtti.

“Afet Tatbikat Yılı” içeri-
sinde tüm okullarda, üniver-
siteler ve yurtlarda, kamu 
kurumları, hastaneler, 
organize sanayi bölgeleri 
ve alışveriş merkezleri gibi 
birçok mekanda tatbikatla-
rın planlandığını ifade eden 
Cavunt, Giresun’da ise bu 
organizasyonun 4 Mart 
Cuma günü Sosyal Bilimler 
Lisesi’nde gerçekleştirilece-
ğini aktardı.

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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Giresun İl Müftülüğü 
tarafından gerçek-

leştirilen; “Sabah Namazı 
Buluşmaları” devam ediyor.

Giresun’da her cuma 
günü farklı bir camide, her 
ayın son cuma günü ise 
farklı bir ilçede gerçekleşti-
rilen sabah namazı buluş-
malarına bir yenisi daha 
eklendi.

Her salı günü Hacı 
Miktat Camii’nde Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Hayrettin Öz-
türk’ün konuşmacı olarak 
katılacağı programların ilki 
gerçekleştirildi.

Yaşlı-genç, kadın-erkek 
pek çok kişinin katıldığı 
program, Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Sabah 
namazı ile devam eden 
program, tesbihat ve Doç. 
Dr. Öztürk’ün sohbeti ile 
devam etti.

Program sonunda İl 
Müftülüğünce katılımcılara 
çorba ikram edildi.

Sabah namazı buluşmalarına 
bir yenisi daha eklendi

Giresun Belediyesi 
‘Evde Bakım ve Sağ-

lık Hizmetleri Birimi’ ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara yönelik 
hizmetlerini sürdürüyor.

Destek isteğinde bulunan 
vatandaşlardan gelen talepler 
üzerine ekipler yaşlı, engelli 
ve kimsesiz vatandaşların 
evine giderek temizlik işlemi 
gerçekleştiriyor.

Başvuruda bulunan ihtiyaç 
sahibi vatandaşların evlerinin 
genel temizliği yapılırken, 
vatandaşların kişisel bakım 
ihtiyaçları da karşılanıyor.

Evde bakım hizmetimize 
büyük önem verdiklerini 
bildiren Giresun Belediye 

Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu: “Vatandaşlarımızın 
önemli bir ihtiyacına çözüm 
oluşturmaya çalışıyoruz. 
Halkımızın ihtiyacı olan ne 
varsa karşılamak adına 
çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Belediye 
olarak yaşlılarımıza ve has-
talara ne kadar çok hizmet 
verirsek kendimizi o kadar 
mutlu ve huzurlu hissede-
ceğiz” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar 
aldıkları hizmetten son derece 
memnun kalırken, uygulama-
yı hayata geçiren Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve 
ekibine teşekkür ettiler.

‘İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın 
Her Zaman Yanındayız’

“Tarihler 2016’yı gösterene 
kadar Sağlık Çalışanlarının Hu-
kuki korunması da yoktu, hasta 
seçme hakkı diye bir şeyde 
yoktu. 2011 yılında Sağlık Sen’in 
düzenlemiş olduğu Esenyurt 
Sempozyumuna dönemin sağlık 
bakanı Recep Akdağ davet edilip 
sorunlar aktarılmış ve sonunda 
da Sağlık Bakanlığı tarafından 
yürütülen çalışma ile “Beyaz 
Kod” genelgesi yayımlanmıştır. 
Yine tarihler 2020 yılını gösterdi-
ğinde yine sendikamızın girişi-
miyle birlikte sağlık çalışanlarına 
şiddette cezaların artırımlı uygu-
lanması ve cezaların ertelenme-
mesi ile ilgili yasa çıktı.

Gelinen noktaya baktığımızda 
dünyada ve ülkemizde yaşa-
nan pandemi savaşıyla sağlık 
çalışanlarına karşı işlenen suçlar 
azalacakken her geçen gün 
daha da artarak devam etmek-
tedir. 

Daha geçtimiz Ocak Ayında 
Beyaz kod verilen 30 Şiddet 
olayı yaşanmış ve bunların 25 
tanesi fiziksel şiddet olmuştur. 

Son basına yansıyan olaylara 
baktığınızda “ İğnenin kolunu 
acıtması sonucunda öldüresiyle 
dövülme, istediği ilacı yazmadı 
diye kafasını masaya ve duvara 
vurarak boğazını sıkıp oturmak 
suretiyle kendisini göstermiştir. 
Sağlıkta şiddet bizim hassas 
noktamızdır.

26 Şubat günü ilhan özdemir 
devlet hastanemizin acil servi-
sindeki görevli arkadaşımıza 
sabah 04.30 sularında tedavisi 

tamamlandığı sırada yaklaşık 
200 promil alkollü bir şahıs 
tarafından arkasından saldırarak 
saçlarını kopartmış ve tekmele-
miştir. Hastane güvenliğimiz ve 
çalışan arkadaşlarının devreye 
girmesiyle çalışan arkadaşımız 
şahsın elinden kurtulmuştur.

Beyaz kod verilip konu hak-
kında hukuki süreç başlatılmış 
ve olay Sosyal Güvenlik Kuru-
muna İş Kazası olarak bildirilmiş-
tir. Olayın sabahında sendikamız 
sosyal medya hesaplarından 
basına duyurmuş ve sonrasında 
bizim ve Sağlık Müdürlüğünün 
girişimleri neticesinden olayın 
üstünden 24 saat geçmeden 
şahıs gözaltına alınmıştır.

Kanun çıkaracak mercilere 
söylüyoruz yapılan bilimsel 
araştırmaları önlerine koyuyo-
ruz ama yine bir şiddet olayı 
yaşandığında şahsın göz altına 
alınması için “sosyal medyadan” 
tepki üretmeni ve/veya sizin biz-
zat devreye girip uğraşmanızla 
birlikte oluyor.

Kamu görevlisine işlenen suç-
larda kolluk kuvvetlerine uygula-
nan mukavemette 6 aydan 3 yıla 
kadar, avukat, hâkim savcı vb. 
uygulanacak olan mukavemet-
lerde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis 
cezası uygulanmaktadır.

Buradan soruyorum;
• Yaklaşık 200 promil alkolle 

valiliğe girebilir misiniz ?
Hayır! İçeri alınmadan nazik-

çe geri çevrilirsiniz. Ya da göz 
altına alınırsınız.

• Herhangi bir adalet çalışa-

nına bu uygulama yapıldığında 
yine kişi serbest bırakılır mı ?

Hayır! Yaşanan olaylarda 
kişilerin anında tutuklandığını 
biliyoruz.

• Elinizde silahla hastane 
hariç kaç tane kamu kurumuna 
girebilirsiniz?

Hastane haricinde bütün 
kurumlarda xray cihazı var.

• Kamu malına zarar verme-
nin suç olduğu bir ülkede Sağlık 
Çalışanına saldırmak neden suç 
sayılmıyor?

Biz Kamu çalışanı değil miyiz 
? yoksa Kamu malı kadar kıyme-
timiz yok mu ?

Buradan Hakimlerimize, 
Savcılarımıza ve avukatlarımıza 
sesleniyoruz. Sağlık Çalışanına 
bir şiddet olayı yaşandığında 
o kişileri serbest bırakmayın. 
Serbest bıraktığınız taktirde bu 
hal toplumda sağlık çalışanlarına 
yapılan şiddeti arttırıyor. Size 
kolluk kuvvetlerince bildirilen 
şiddet suçunu size uygulanmış 
gibi kararlar verin.

Biz Sağlık Sen ailesi olarak, 
şiddet olayların isteyen tüm çalı-
şanların şiddet olaylarını Sosyal 
Medya üzerinden duyurmakla 
kalmayacağız şiddet uygulayan 
kişilerin göz altına alınması ve 
gereken cezayı almaları için 
elimizden gelen her şeyi yapa-
cağız.

Sayın vatandaşlar; Sağlık 
kurumlarında şiddet uyguladığı-
nızda ilinizde bulunan sağlık ça-
lışanlarının ilinizden gideceğini 
ve iliniz tercih edilirken yaşanan 

şiddet olaylarının araştırılıp 
tercih edildiğini biliniz. Yarın 
muayene yapacak hekim tedavi 
verecek çalışan bulamazsanız 
bu durumun sorumlusu siz siniz.

Her ne şekilde olursa olsun, 
şiddet hem kamuda hem de 
yaşantımızda kötü ve olmaması 
gereken bir şeydir. Şiddet yalnız-
ca şiddeti doğurur.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığının 
illere gönderdiği yazıda; İş 
bırakma eylemlerine katılan 
kişiler hakkında idari soruşturma 
açılmasını istemiştir. Bu yazı 
Sağlık Bakanlığının resmi olarak 
anayasa, kanun ve uluslararası 
sözleşmelere aykırı hareket ede-
ceğinin kanıtıdır. İş Bırakma ey-
lemi çalışanların “yasal” hakkıdır. 
Bu konuda bütün çalışanlarımıza 
avukatlarımızla destek vereceği-
mizi bilmenizi isteriz.

Son olarak bizler Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 
“Mutlaka şu veya bu sebepler 
için milleti savaşa sürüklemek 
taraftarı değiliz. Savaş zorun-
lu ve hayati olmalıdır. Hakiki 
düşüncem şudur: Ulusu savaşa 
götürünce vicdan azabı duyma-
malıyım. Öldüreceğiz diyenlere 
karşı, “ölmeyeceğiz” diye savaşa 
girebiliriz. Ancak, ulusun hayatı 
tehlikeye girmedikçe, savaş bir 
cinayettir. “ Yurtta Sulh Cihanda 
Sulh diyerek başta Ukrayna 
olmak üzere dünyada yaşanan 
savaşların durmasını ve tüm 
insanlığın barış, sevgi ve huzur 
içinde yaşamalarını istiyoruz.”. 

Haber : Hakan Çelebi

Sağlık-Sen şube Başkanı Kerim Süral, Sağlık Çalışanlarına olan saldırıyı kınadı
SURAL’DAN TEPKi

KENAN TATLI MUHTARLARLA BiRLiKTE
Alucra, Çamoluk ve Şe-

binkarahisar ilçelerindeki 
mahalle ve köy muhtarlarıyla 
da buluşan Kenan Tatlı, mahal-
le ve köy sorunlarını dinleyip 
çözüm noktasında istişareler-
de bulundular. Alucra’da 13, 
Çamoluk’ta 12 ve Şebinkara-
hisar’da 57 muhtarla biraraya 
gelen Tatlı, Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’ın her 
platformda belirttiği gibi Muhtar-
lar, sokakların ve köylerin sesi 
olduğunu, bizlerde il,ilçe,belde, 
mahalle ve köy bazında muh-
tarlarımızın kıymetini bildiklerini 
ifade etti.

İl Başkanı Kenan Tatlı; 
Çamoluk İlçe Başkanı Davut 
Çukuryurt ve Çamoluk İlçe 

Teşkilatıyla birlikte, Karadikmen 
Köyü muhtarı Dursun Yetimo-
va’ya ziyaret etme sözü üzerine 
Karadikmen köyünüde ziya-
ret etti. Elimizden geldiğince 
Giresunumuzun tüm ilçelerini 
mahallerini ve köylerine gidip, 
hem teşkilat mensuplarımızla 
hem de vatandaşlarımızla yüz 
yüze gelerek hasbihal etmenin 

sağlayacağı faydalara inanıyo-
ruz ve biliyoruz dedi.

Son olarak İl Başkanı Kenan 
Tatlı, “Muhtarlarımızla yaptı-
ğımız toplantılar ve istişareler 
sonucunda koşullar ne olursa 
olsun muhtarlarımızın Devle-
timiz ve hükümetimize güven-
diklerini anlayabiliyoruz.” diye 
konuştu..



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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Giresun İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, din 
görevlileriyle birlikte 

engelli vatandaşları ziyaret etti.    
Giresun İl Müftülüğü, 

“sosyal farkındalık oluştur-
mak, engelli bireylerin önemli 
olduklarını ve daima yanların-
da olacaklarını hissettirmek” 

amacıyla engelli vatandaşlara 
yönelik ziyaretler düzenli-
yor. Bu kapsamda Yağlıdere 
ilçesinde ikamet eden engelli 
vatandaşlarla bir araya gelen 
İl Müftüsü Ramazan Topcan, 
“Devletimizin siz engelli kar-
deşlerimiz için hayatı erişile-
bilir kılmak ve engelli kardeş-

lerimizi hayatın akışına dahil 
etmek için yaptığı çalışmaları 
memnuniyetle takip ediyoruz. 
Rabbimiz devletimizi, milleti-
mizi var etsin, zeval vermesin. 
Diyanet İşleri Başkanımız 
engelli kardeşlerimizi sadece 3 
Aralık’ta yılda bir kez değil her 
an gözeten bir anlayışa sahip 

olmamızı istemiştir. İl ve ilçe 
müftülüklerimiz yaptıkları güzel 
çalışmalarla siz değerli kar-
deşlerimizin dualarını almayı 
başarmıştır.” dedi.  

Ziyarette Müftü Topcan’a 
Yağlıdere İlçe Müftüsü Fatih 
Sarıgül ve Engelli Koordinatör-
lüğü görevlileri de eşlik etti.        

RAMAZAN TOPCAN
iSiN HAKKINI VERiYOR
Müftülük engelli bireyleri ziyaret ediyor. İlin yeni Müftüsü Topcan iz bırakacak icraatlar ile adeta sessiz 

çoğunluğun sesi oldu. Topcan elit kesimin değil, halkın Müftüsü olduğunu kısa sürede ispat etti

Yılmaz, “Son günlerde 
İl Özel İdaremizin  ve 

onun karar alan organları yani 
meclisimiz ve İl Daimi Encü-
menimizin aldığı kararlarla ya-
pılan satış işlemleri gündeme 
damgasını vurdu.” dedi.

Yılmaz şöyle konuştu: “Bir 
mirasyedi anlayışı ile  ta bizim 
bildiğimiz 2014 yılından beri 
envanteri çıkarılan ve satışı 
süregelen il Özel idaremizin 
yani Köylümüzün malı mülkü 
eritilmeye devam etmektedir. 
Başından beri Özel İdareler 
kapatılacak teziyle bir yağma-
lama ve talan anlayı şı ortaya 
konuldu. Ancak  maalesef, 
Giresun büyük şehir yada 
bütün şehir olamayınca ,bizim 
ya kapanmazsa uyarımız, 
gerçek oldu. Öngördüğümüz 

gibi kurum çok büyük bir borç 
batağının içinde kaldı. Bugün-
de devam ettirilen satış furyası 
,geçmişte siyasilerin kuruma 
yaptırdıkları, üzerine afiyet 
olmayan hoyrat yatırımların ve 
işlerin  faturasıdır. 

Bunun en somut örnekleri 
sırf geçmiş dönem CHP’li 
Belediye diye, deniz kenarla-
rındaki dolgu alanlarının yasal 
hakkı olmamasına rağmen İL 
Özel İdaresine tahsis edilip 
buralara yaklaşık 50 Milyon 
civarında yatırımlar yaptırıl-
mıştır. Daha sonra da  2019 
‘da Giresun Belediyesi AKP’ye 
geçince tüm bu dolgu alanla-
rındaki  gelir getiren imalatlar 
bedelsiz Belediye’ye devredil-
miştir. 

Olan İl özel idare’den hiz-
met bekleyen Giresun köy-
lüsünün paralarına olmuştur. 
Bu Ali Cengiz Oyunu ,Müfettiş 
Raporlarında  eski Genel Sek-
reter Hüseyin Taşkın’ın  başını 
yemekten öteye gitmemiştir.

Yani  son Manzara Tepe-
sinde olduğu gibi taşı ,kayayı 
satacak hale getirilmiştir.. İl 

Özel İdaremiz,Satılan 625,88 
m2 yol ve kaldırım da satıldı 
diye eleştirilen Manzara Tepe-
si, yani  çay ocağının  olduğu 
yerde içinde  olmak üzere 
satılmıştır. Zira buranın yeni 
sahibi, eski işletmeciye yeni-
den kiralama yapmıştır Man-
zara Tepesini. Sanırım Valimiz 
Sn.Enver ÜNLÜ’ye  yanlış bilgi 
verilmiş. Sadece taşlık alan 
satıldı diye bir beyanı olmuştu 
kendilerinin.

İl Özel İdaresinin iğneden 
ipliğe kadar herşeyinin satıl-
ması iş ve işlemlerinde, CHP 
Grubunun tavrı hep nettir. Her 
zaman red oyu vererek Gire-
sun Köylüsünün malına sahip 
çıkmaya çalışmıştır. Ancak 
sayısal yada parmak üstün-
lüğü ile yani AKP ve MHP 
gruplarının oyları ile bu satışlar 
gerçekleşmektedir.

Değerli arkadaşlar diğer 
yandan, Köy yollarımızın kanal 
temizliği tamamlanmadığı için 
,ister beton ister asfalt olsun 
özellikle yağmur sularının 
yollarımızı çok çabuk bozma-
sı, aşındırması söz konusu-

dur bunu biliyoruz. Özellikle 
Merkez İlçemizin 53 köyünün 
yarıdan fazlası kanal temizliği 
ve köylerin tamamı 2021 den 
kalan başta duvar olmak üzere 
kalan işlerinin bitirilmesini 
bekliyor.  Yine su terfisinden, 
köylerine elektrikle  su basan 
Muhtarlarımız astronomik 
elektrik faturaları yüzünden 
pompalarını kapatmak zo-
runda kalmışlardır. Özellikle 
Merkez Kemaliye ,Orhaniye 
,Boztekke Köylerimiz örne-
ğinde olduğu gibi tüm ilimizde 
içme suyu elektrik yükü mutla-
ka azaltılmalıdır.”

YILMAZ’DAN MANZARA
SATISI iLE iLGiLi SOK iDDiA
Giresun İl Genel Mec-
lisi CHP Grupbaşkan-
vekili Mehmet Yılmaz, 
Özel İadre’de talan 
anlayışının ortaya çık-
tığını öne sürdü.

Çeltik: Esnafın 
Sorunları Büyüyor…
Soförler Odası Başkanı 

İbrahim Çeltik,esnafın 
perişan edildiğini öne sürdü.

Çeltik, “2021-2022 Yılı 
Milli Eğitim Bakanlığımızın 
Köylerimizden ihale yolu 
ile yapmış olduğu taşıma-
lı Öğrenci sistemi; Artan 
akaryakıt zamları, vergi 
artışları Bağkur Primleri, 
Yazlık Kışlık Lastik fiyatları, 
Trafik Sigortası, kasko kol-
tuk sigortası, Araba yedek 
parçalarına gelen zamlar 
hayat koşullarının zorlu-
ğundan Esnafımız bitme 
noktasına gelmiştir. İhaleye 
girdiklerinde Mazot fiyatı-
nın 6.50.-TL olduğu şimdi 
ise 17.00.-TL olduğu ve 
her gün fiyatların değiştiği 
görülmektedir.”dedi

Çeltik şöyle konuştu: 
“ESNAFIMIZIN DAYANA-
CAK GÜCÜ KALMAMIŞTIR. 
Şoförler Odası olarak Esna-
fımızın yanında olduğumuzu 
her konuda onlara destek 
olduğumuzu belirtmiştik. 
Bununla ilgili Milli Eğitim 
Müdürlüğüne yazılı taleple-
rimizi yapmıştık. AMACIMIZ 

ek zam yapılarak bir nebze 
Esnafımızın soluk almalarını 
sağlamak ve mağduriyetle-
rini gidermeye YARDIMCI 
olmaktı. 

Bu konuda CUMHUR-
BAŞKANLIĞIMIZ Taşımalı 
Eğitim uygulaması kapsa-
mında taşıma yapan yükle-
nicilere 4734 sayılı kanun 
hükmü doğrultusunda MİLLİ 
EĞİTİM BAKANLIĞININ 
ilgili birimlerine yazılı talimat 
verilmiştir.

ÜYELERİMİZİN 25 MART 
2022 tarihine kadar Milli Eği-
tim Müdürlüklerine giderek 
başvuru yapmaları gerek-
mektedir. Başvuru yapanlara 
Milli Eğitim Müdürlüğü fark 
ödemelerini yapacaktır. Baş-
vuru yapmayanlara Ödeme 
yapılmayacaktır. Ödemeler 4 
aylık olarak yapılacaktır.

Bizler Esnafımızın Tem-
silcileri olarak Esnafımızın 
YANINDAYIZ. ESNAFIMIZA 
YAPILAN İYİLEŞTİRMENİN 
HER ZAMAN DEVAMINI 
HÜKÜMETİMİZDEN BEKLE-
MEKTEYİZ” dedi.

Haber :Osman Yılmaz

Giresun’da 357 binin 
üzerinde kişiye afet 

eğitimi verildi
Giresun Afet ve Acil 

Durum (AFAD) 
Müdürü Murat Cavunt, afet 
eğitim seferberliği kapsa-
mında il genelinde geçen 
yıl 357 binin üzerinde kişiye 
eğitim verildiğini söyledi.

Cavunt, kurumda düzen-
lediği basın toplantısında, 
1-7 Mart Deprem Haftası 
etkinlikleri ile afet eğitim 
çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.

AFAD Başkanlığınca 
2021 yılının “Türkiye Afet 
Eğitim Yılı” ilan edildiğini 
anımsatan Cavnut, şöyle 
konuştu:

“Afetlere dirençli top-
lum oluşturma vizyonu ve 
bütünleşik afet yönetimi 
anlayışıyla toplumda önlem 
alma kültürünü önceleyen 
ve afet öncesi, sırası ve 
sonrasına ilişkin bilgi ve be-
cerileri kazandırma, tutum 
ve davranışları değiştirme 
sorumluğuyla çalışmalarını 
yürüten AFAD Başkanlı-
ğımız, 2021 yılını Türkiye 

Afet Eğitim Yılı olarak 
belirledi. Tüm illerimizde 
afet eğitim seferberliği 
başlatılmıştır. Bu kapsam-
da Giresun ilimiz genelinde 
357 bin 614 kişiye eğitim 
verilmiştir.”

Cavunt, toplumda risk 
azaltma kültürünün yaygın-
laştırılması, birlikte çalışma 
becerisi geliştirerek olası 
afetlere karşı hazır olun-
ması amacıyla 2022 yılının 
ise “Afet Tatbikat Yılı” ilan 
edildiğini belirtti.

“Afet Tatbikat Yılı” içeri-
sinde tüm okullarda, üniver-
siteler ve yurtlarda, kamu 
kurumları, hastaneler, 
organize sanayi bölgeleri 
ve alışveriş merkezleri gibi 
birçok mekanda tatbikatla-
rın planlandığını ifade eden 
Cavunt, Giresun’da ise bu 
organizasyonun 4 Mart 
Cuma günü Sosyal Bilimler 
Lisesi’nde gerçekleştirilece-
ğini aktardı.

Haber:
GİRESUN (AA)
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

23 Mart 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

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.
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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.
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adaylar aranmalı!..
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(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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Giresun İl Müftülüğü 
tarafından gerçek-

leştirilen; “Sabah Namazı 
Buluşmaları” devam ediyor.

Giresun’da her cuma 
günü farklı bir camide, her 
ayın son cuma günü ise 
farklı bir ilçede gerçekleşti-
rilen sabah namazı buluş-
malarına bir yenisi daha 
eklendi.

Her salı günü Hacı 
Miktat Camii’nde Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Hayrettin Öz-
türk’ün konuşmacı olarak 
katılacağı programların ilki 
gerçekleştirildi.

Yaşlı-genç, kadın-erkek 
pek çok kişinin katıldığı 
program, Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Sabah 
namazı ile devam eden 
program, tesbihat ve Doç. 
Dr. Öztürk’ün sohbeti ile 
devam etti.

Program sonunda İl 
Müftülüğünce katılımcılara 
çorba ikram edildi.

Sabah namazı buluşmalarına 
bir yenisi daha eklendi

Giresun Belediyesi 
‘Evde Bakım ve Sağ-

lık Hizmetleri Birimi’ ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara yönelik 
hizmetlerini sürdürüyor.

Destek isteğinde bulunan 
vatandaşlardan gelen talepler 
üzerine ekipler yaşlı, engelli 
ve kimsesiz vatandaşların 
evine giderek temizlik işlemi 
gerçekleştiriyor.

Başvuruda bulunan ihtiyaç 
sahibi vatandaşların evlerinin 
genel temizliği yapılırken, 
vatandaşların kişisel bakım 
ihtiyaçları da karşılanıyor.

Evde bakım hizmetimize 
büyük önem verdiklerini 
bildiren Giresun Belediye 

Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu: “Vatandaşlarımızın 
önemli bir ihtiyacına çözüm 
oluşturmaya çalışıyoruz. 
Halkımızın ihtiyacı olan ne 
varsa karşılamak adına 
çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Belediye 
olarak yaşlılarımıza ve has-
talara ne kadar çok hizmet 
verirsek kendimizi o kadar 
mutlu ve huzurlu hissede-
ceğiz” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar 
aldıkları hizmetten son derece 
memnun kalırken, uygulama-
yı hayata geçiren Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve 
ekibine teşekkür ettiler.

‘İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın 
Her Zaman Yanındayız’

“Tarihler 2016’yı gösterene 
kadar Sağlık Çalışanlarının Hu-
kuki korunması da yoktu, hasta 
seçme hakkı diye bir şeyde 
yoktu. 2011 yılında Sağlık Sen’in 
düzenlemiş olduğu Esenyurt 
Sempozyumuna dönemin sağlık 
bakanı Recep Akdağ davet edilip 
sorunlar aktarılmış ve sonunda 
da Sağlık Bakanlığı tarafından 
yürütülen çalışma ile “Beyaz 
Kod” genelgesi yayımlanmıştır. 
Yine tarihler 2020 yılını gösterdi-
ğinde yine sendikamızın girişi-
miyle birlikte sağlık çalışanlarına 
şiddette cezaların artırımlı uygu-
lanması ve cezaların ertelenme-
mesi ile ilgili yasa çıktı.

Gelinen noktaya baktığımızda 
dünyada ve ülkemizde yaşa-
nan pandemi savaşıyla sağlık 
çalışanlarına karşı işlenen suçlar 
azalacakken her geçen gün 
daha da artarak devam etmek-
tedir. 

Daha geçtimiz Ocak Ayında 
Beyaz kod verilen 30 Şiddet 
olayı yaşanmış ve bunların 25 
tanesi fiziksel şiddet olmuştur. 

Son basına yansıyan olaylara 
baktığınızda “ İğnenin kolunu 
acıtması sonucunda öldüresiyle 
dövülme, istediği ilacı yazmadı 
diye kafasını masaya ve duvara 
vurarak boğazını sıkıp oturmak 
suretiyle kendisini göstermiştir. 
Sağlıkta şiddet bizim hassas 
noktamızdır.

26 Şubat günü ilhan özdemir 
devlet hastanemizin acil servi-
sindeki görevli arkadaşımıza 
sabah 04.30 sularında tedavisi 

tamamlandığı sırada yaklaşık 
200 promil alkollü bir şahıs 
tarafından arkasından saldırarak 
saçlarını kopartmış ve tekmele-
miştir. Hastane güvenliğimiz ve 
çalışan arkadaşlarının devreye 
girmesiyle çalışan arkadaşımız 
şahsın elinden kurtulmuştur.

Beyaz kod verilip konu hak-
kında hukuki süreç başlatılmış 
ve olay Sosyal Güvenlik Kuru-
muna İş Kazası olarak bildirilmiş-
tir. Olayın sabahında sendikamız 
sosyal medya hesaplarından 
basına duyurmuş ve sonrasında 
bizim ve Sağlık Müdürlüğünün 
girişimleri neticesinden olayın 
üstünden 24 saat geçmeden 
şahıs gözaltına alınmıştır.

Kanun çıkaracak mercilere 
söylüyoruz yapılan bilimsel 
araştırmaları önlerine koyuyo-
ruz ama yine bir şiddet olayı 
yaşandığında şahsın göz altına 
alınması için “sosyal medyadan” 
tepki üretmeni ve/veya sizin biz-
zat devreye girip uğraşmanızla 
birlikte oluyor.

Kamu görevlisine işlenen suç-
larda kolluk kuvvetlerine uygula-
nan mukavemette 6 aydan 3 yıla 
kadar, avukat, hâkim savcı vb. 
uygulanacak olan mukavemet-
lerde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis 
cezası uygulanmaktadır.

Buradan soruyorum;
• Yaklaşık 200 promil alkolle 

valiliğe girebilir misiniz ?
Hayır! İçeri alınmadan nazik-

çe geri çevrilirsiniz. Ya da göz 
altına alınırsınız.

• Herhangi bir adalet çalışa-

nına bu uygulama yapıldığında 
yine kişi serbest bırakılır mı ?

Hayır! Yaşanan olaylarda 
kişilerin anında tutuklandığını 
biliyoruz.

• Elinizde silahla hastane 
hariç kaç tane kamu kurumuna 
girebilirsiniz?

Hastane haricinde bütün 
kurumlarda xray cihazı var.

• Kamu malına zarar verme-
nin suç olduğu bir ülkede Sağlık 
Çalışanına saldırmak neden suç 
sayılmıyor?

Biz Kamu çalışanı değil miyiz 
? yoksa Kamu malı kadar kıyme-
timiz yok mu ?

Buradan Hakimlerimize, 
Savcılarımıza ve avukatlarımıza 
sesleniyoruz. Sağlık Çalışanına 
bir şiddet olayı yaşandığında 
o kişileri serbest bırakmayın. 
Serbest bıraktığınız taktirde bu 
hal toplumda sağlık çalışanlarına 
yapılan şiddeti arttırıyor. Size 
kolluk kuvvetlerince bildirilen 
şiddet suçunu size uygulanmış 
gibi kararlar verin.

Biz Sağlık Sen ailesi olarak, 
şiddet olayların isteyen tüm çalı-
şanların şiddet olaylarını Sosyal 
Medya üzerinden duyurmakla 
kalmayacağız şiddet uygulayan 
kişilerin göz altına alınması ve 
gereken cezayı almaları için 
elimizden gelen her şeyi yapa-
cağız.

Sayın vatandaşlar; Sağlık 
kurumlarında şiddet uyguladığı-
nızda ilinizde bulunan sağlık ça-
lışanlarının ilinizden gideceğini 
ve iliniz tercih edilirken yaşanan 

şiddet olaylarının araştırılıp 
tercih edildiğini biliniz. Yarın 
muayene yapacak hekim tedavi 
verecek çalışan bulamazsanız 
bu durumun sorumlusu siz siniz.

Her ne şekilde olursa olsun, 
şiddet hem kamuda hem de 
yaşantımızda kötü ve olmaması 
gereken bir şeydir. Şiddet yalnız-
ca şiddeti doğurur.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığının 
illere gönderdiği yazıda; İş 
bırakma eylemlerine katılan 
kişiler hakkında idari soruşturma 
açılmasını istemiştir. Bu yazı 
Sağlık Bakanlığının resmi olarak 
anayasa, kanun ve uluslararası 
sözleşmelere aykırı hareket ede-
ceğinin kanıtıdır. İş Bırakma ey-
lemi çalışanların “yasal” hakkıdır. 
Bu konuda bütün çalışanlarımıza 
avukatlarımızla destek vereceği-
mizi bilmenizi isteriz.

Son olarak bizler Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 
“Mutlaka şu veya bu sebepler 
için milleti savaşa sürüklemek 
taraftarı değiliz. Savaş zorun-
lu ve hayati olmalıdır. Hakiki 
düşüncem şudur: Ulusu savaşa 
götürünce vicdan azabı duyma-
malıyım. Öldüreceğiz diyenlere 
karşı, “ölmeyeceğiz” diye savaşa 
girebiliriz. Ancak, ulusun hayatı 
tehlikeye girmedikçe, savaş bir 
cinayettir. “ Yurtta Sulh Cihanda 
Sulh diyerek başta Ukrayna 
olmak üzere dünyada yaşanan 
savaşların durmasını ve tüm 
insanlığın barış, sevgi ve huzur 
içinde yaşamalarını istiyoruz.”. 

Haber : Hakan Çelebi

Sağlık-Sen şube Başkanı Kerim Süral, Sağlık Çalışanlarına olan saldırıyı kınadı
SURAL’DAN TEPKi

KENAN TATLI MUHTARLARLA BiRLiKTE
Alucra, Çamoluk ve Şe-

binkarahisar ilçelerindeki 
mahalle ve köy muhtarlarıyla 
da buluşan Kenan Tatlı, mahal-
le ve köy sorunlarını dinleyip 
çözüm noktasında istişareler-
de bulundular. Alucra’da 13, 
Çamoluk’ta 12 ve Şebinkara-
hisar’da 57 muhtarla biraraya 
gelen Tatlı, Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’ın her 
platformda belirttiği gibi Muhtar-
lar, sokakların ve köylerin sesi 
olduğunu, bizlerde il,ilçe,belde, 
mahalle ve köy bazında muh-
tarlarımızın kıymetini bildiklerini 
ifade etti.

İl Başkanı Kenan Tatlı; 
Çamoluk İlçe Başkanı Davut 
Çukuryurt ve Çamoluk İlçe 

Teşkilatıyla birlikte, Karadikmen 
Köyü muhtarı Dursun Yetimo-
va’ya ziyaret etme sözü üzerine 
Karadikmen köyünüde ziya-
ret etti. Elimizden geldiğince 
Giresunumuzun tüm ilçelerini 
mahallerini ve köylerine gidip, 
hem teşkilat mensuplarımızla 
hem de vatandaşlarımızla yüz 
yüze gelerek hasbihal etmenin 

sağlayacağı faydalara inanıyo-
ruz ve biliyoruz dedi.

Son olarak İl Başkanı Kenan 
Tatlı, “Muhtarlarımızla yaptı-
ğımız toplantılar ve istişareler 
sonucunda koşullar ne olursa 
olsun muhtarlarımızın Devle-
timiz ve hükümetimize güven-
diklerini anlayabiliyoruz.” diye 
konuştu..
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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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Yani; 
Ölmemek için sığınaklara 

saklanan… 
Korkularını saklamak için 

yan-yana oturan; 
Çocukların gözbebeklerinin 

içinde saklı haklılık! 
Savaş; 
Kimilerine göre çok iğrenç 

bir sözcük… 
Kimilerine göre ise bir övünç 

vesilesi… 
Hangi ırktan ve dinden olur-

sanız olun; 
İster siyah, ister beyaz 

olalım… 
Hangi kıtanın üzerinde du-

rursak duralım… 
Sadece insanlığımızı ve 

vicdanımızı ortaya koyalım… 

Birbirimize önce şu başat 
soruları soralım; 

-Bu yeryüzünde, oldum-olası 
savaşları çıkaran kimlerdir? 

-En modern silahları icat 
eden ülkeler midir? 

-Yoksa kuş sapanı ile avcılık 
yapan ülkenin insanları mıdır? 

Sormaya devam edelim; 
-Dünyanın en modern 

silahlarını zengin ülkeler mi 
yapıyor? 

-Yoksa, yemeye ekmek ve 
yarasına ilaç bulup süremeyen 
ülkeler mi? 

Son iki soru daha soralım; 
-Çağın en modern silahla-

rını yapan ülkeler hangi süper 
ülkeler? 

-Yaptıkları bu silahları nere-

de kullanmak için yapıyorlar? 
Vesaire, vesaire… 
Bu sorulara daha benzer 

sorularda ekleyebiliriz… 
Şimdi de çıkarılan kirli 

savaşların faturası üzerine bir 
analiz yapalım; 

Savaşı çıkaranların çocukla-
rı savaşa gidiyor mu? 

Gitmiyor… 
Peki, kimler gidiyor? 
Savaştırılan halkın çocuk-

ları… 
Savaşları çıkaranlar veya 

zengin ailelerin çocukları 
savaşa gitmekten yakayı nasıl 
kurtarıyor?

Kendi yerine ölecek halk 
çocuklarının parasal olarak 
bedelini ödüyor… 

Peki, savaşan halk çocukla-
rının bu işte kârı ne oluyor? 

‘Şehitlik’ mertebesine ulaşı-
yor… 

Yakasına ‘gazilik’ madalyası 
takılıyor… 

Eğer vücudunun bir parçası 
eksik dönse de geriye; 

Ölene kadar ‘savaş kahra-
manı’ olarak caka satıyor! 

Aaah! Ulan ah! 
Dünyanın ezilen ve savaşa 

sürülen halkları… 
Ne zaman emperyalizmin 

içinin fesatlığını ve yüzünün 
çirkinliğini görecekte, hep birlik-
te olup defterini dürecek? çok 
merak ediyorum doğrusu… 

Böyle diyorum demesine 
ama… 

Hiç alçakgönüllülüğe mey-
dan vermeden göğsümüzü 
gere-gere söylemeliyiz ki; 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
öncülüğünde… 

Anadolu’nun öz gücü olan 
‘Kuvva-i Milliye, emperyalist 
ittifaka, cephe savaşlarında 
önünde diz çöktüren ve ilk 
mağlup edendir… 

Ve o savaş meydanlarının 
büyük komutanı olan Mustafa 
Kemal Atatürk, savaşların ne 
kadar kötü bir şey olduğunu 
bildiği içindir ki; 

“Yurtta barış, Dünyada 
barış” sloganını atan ilk lider 
unvanını almıştır… 

Bu sözle yetinmemiş; 
“Ulusun hayatı tehlikeye gir-

medikçe, savaş bir cinayettir.” 
demiştir… 

Kısacası özetlersek; 
Savaş çok çirkin ve insanlık 

ötesi bir şeydir… 
Bu çağda savaş çıkaran-

lara ‘katil’ denmeyecekse, ne 
zaman denecek? 

Hele hele bu savaşları çı-
karan ülkeler birde ‘çağdaşlığı’ 
savunur görünüp, çağdışı cina-
yetlerin peşinden koşuyorsa...

“İnsan Hakları” tantanası 
yaparak, insanları kan-revan 
içinde bırakıyorsa… 

“Çocuk Hakları” savunucusu 
görünüp, masum çocukların 
korkulu rüyası oluyorsa; 

Bunları hangi insanlık terazi-
si içerisinde tartacağız? 

Şimdi gelin şu son otuz yılda 
çıkarılan ve yaşanan kirli sa-
vaşları kimlerin çıkardığını şu 
sorularla tekrar yineleyeyim; 

Afganistan ve Pakistan’daki 
savaşları kimler çıkardı? 

Irak topraklarını hangi ülke 
üç parçaya ayırdı? 

Fas’tan yola girip, Cezayir, 
Libya, Mısır, Suriye savaşlarını 
hangi ülkeler ortadan kaldırmak 
için işbirliği yaptı? 

Türki cumhuriyetlerini ‘turun-
cu, karanfil, gül devrimi’ diye 
ikide-bir yönetim değişikliği 
yapanlar kimlerdi? 

Bundan otuz küsur yıl önce 
‘Varşova Askeri Paktı’ dağılma-
sına rağmen; 

Onun karşıtı olan NATO 
neden kendini fes etmediği gibi 
durmadan üye ülkeler sayısını 

çoğaltmaya çalışıyor? 
Dünyanın en büyük ‘İs-

tihbarat Şefi’ PUTİN Efendi, 
bu zamana kadar bunu hiç 
düşünmedi mi de, şimdi kom-
şusu durumunda olan Ukrayna 
NATO ile haşır-neşir olunca 
aklına geldi? 

Aklına yeni geldiği için mi 
acaba topuyla-tüfeğiyle Ukray-
na’ya girdi? 

Sohbetimizi yine Atatürk’ün 
sözüyle bitirmek istiyorum; 

“Biz kimsenin düşmanı 
değiliz. 

Yalnız insanlığa düşman 
olanların düşmanıyız.” 

Unutulmamalı ki; 
Savaş karşıtları çoğaldık-

ça… 
Savaş-severler azalacak-

tır… 
Kahrolsun savaş çıkaranlar 

ve onun etrafında toplanan-
lar… 

Yaşasın tüm insanlığın 
mutluluğu için barış sloganı 
atanlar… 

BİLGİ NOTU: 
Görselde gördüğünüz ço-

cuklar, sığınakta saklanan ve 
geleceğe düşler kuran masum 
ve suçsuz Ukraynalı çocuklar-
dır..

NE PUTİN HAKLI....NE NATO HAKLI 
HAKLI OLANLAR SIĞINAKTA SAKLI

YENi ODAK NOKTASI
GELECEK PARTiSi Mi?
Giresun Belediye eski Başkanı Hurşit Yüksel’in, Gelecek Partisi’ne katılmasının yankıları sürerken, 6 parti ile 
ittifak yaparak iktidar kapılarını aralayan Davutoğlu ve ekibine ciddi katılımlar olacağı bilgileri de geliyor…

Cıtlakoğlu şöyle konuştu: 
“Her halde esas sorul-
ması gereken sual, bu 

olsa gerek!..
 AK Parti’den ayrılıp başka 

saflarda yer alanları (sebeplerini 
araştırmadan ve düşünmeden) 
peşinen hain damgasıyla damga-
lamaya alışmış bazı parti taas-
subunda olanların zanla hareket 
edip vebal altında kalmamaları 
için not düşelim ki:Millî Görüş 

saflarında birlikte omuz omuza 
mücadele verdiğim ve yakinen ta-
nıdığım Sevgili Hurşit Yüksel kar-
deşimizin dürüst olduğuna, helâl 
ve haram hassasiyeti olduğuna 
inanırım…  Belediye Başkanlığı 
döneminde rüşvetle, yolsuzlukla 
itham edilen bir uygulamasına 
şahit olmadım…

- Aksine bazı partili bilinen 
şahıslara özel (koruyucu) mua-
mele yapmadığı için parti teşkilat 

üyeleriyle ters düştüğünü, hatta 
(yanlış hatırlamıyorsam) Belediye 
Bütçesinin onayında AK Partili 
Meclis üyelerinin ret oyuyla baş-
kanlıktan düşürülmeye çalışıldığı-
nı biliyoruz…

*
Hâsılı kelam:
Hurşit Bey’in yıldızı, gerek 

belediye başkanlığı döneminde, 
gerek başkanlıktan sonraki yıllar-
da partiye sonradan katılanlarla, 

hatta kendisinin partiye davet edip 
parti rozeti taktığı kişilerle pek 
uyuşmamıştı…

Öyle ki belediye başkanlığın-
dan ayrıldıktan sonra selam dahi 
verilmeyen kişiler arasında yer 
alıyordu…

*
Anlaşılan o ki, partiye sonradan 

gelenlerin dışladığı Sayın YÜK-
SEL, uzun yıllar elinden tutulması-
nı bekledi…

Yıllarca ne arayan ne de soran 
olmayınca, muhtemelen AK Parti 
saflarında siyaset yapma imkânı-
nın olmadığını da anlayınca ken-
disine kucak açan DAVUTOĞL 
saflarında siyaset yapmaya karar 
vermiş olmalı!..

*
Hurşit Bey’e saf değiştirdiği için 

kızan, ya da kızacak olanlar; 
‼ - Bi’durup da kendilerine bak-

sınlar, “bizler bu kardeşimize ne 

yaptık da bizden uzaklaştı” diye 
kendilerine kızsınlar!..

Bir de, “acaba bundan başka 
saflarımızdan ayrılıp da başka 
saflara kimler geçme hazırlığında” 
diye onları araştırsınlar!..

*
Hurşit Bey’in yeni siyasî müca-

delesinin hayırlı hizmetlere vesile 
olması dileriz…”

Haber: Mustafa Cici

CITLAKOĞLU:



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

53 Mart 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

Giresunspor’un Eski Oyuncusu 
Belediye Kütahyaspor’da

TFF 3. Lig takımlarından 
Belediye Kütahyaspor’da 

teknik direktörlük görevine 
İsmail Güldüren getirildi.

Kulüpten yapılan açıkla-
mada, “1979 İnegöl doğumlu 
olan İsmail Güldüren futbol-
culuk kariyerinde Fenebah-
çe, Bursaspor, Konyaspor, 
Gençlerbirligi, Giresunspor 
gibi Süper Lig takımlarında 
oynadı. Antrenörlük kariye-
rinde İnegölspor’da 3 sezon 
sportif direktörlük sonrasında 
yine İnegölspor’da 3 sezon 
teknik direktörlük görevinde 
bulunan Güldüren, 6 yıllık 
süreçte 3 play-off ve 1 şam-
piyonluk yaşadı. Güldüren, 
Şenol Güneş’in ekibinde 2 
sezon yardımcı antrenörlük 
görevinde bulundu, son olarak 

2.Lig ekibi Çorumspor’da 
teknik direktörlük yaptı. UEFA 
A lisans Teknik direktörlük bel-
gesi bulunan İsmail Güldüren, 
Belediye Kütahyaspor’umuza 
hayırlı olsun” denildi.

Güldüren, yaptığı açıkla-
mada, hedefi olan bir takımla 
çalışacak olmanın sevincini 
yaşadığını kaydetti.

Somuncu’ya 
Doğum Günü Sürprizi!

19 Mart 2022 tarihin-
de İzmir Belediye ile 

Görele’de oynayacak maçın 
hazırlıklarını baş antrenörü 
Mehmet Ali Binen yöne-
timinde Görele 13 Şubat 
Kapalı Spor Salonu’nda 
sürdüren Görele’nin Sul-
tanları Görele Belediyesi 
Spor Kulübü, antrenman 
öncesi Kulüp Başkanı 
Cihan Somuncu’nun doğum 
gününü kutladı.

Görele’nin Sultanları 

Görele Belediyesi Spor 
Kulübü’nden yapılan açık-
lamada” Görele Belediyesi 
Spor Kulübümüzün Başkanı 
Cihan Somuncu’ya sürpriz 
doğum günü pastası hazır-
layan teknik heyet ve spor-
cularımız, kulüp Başkanımız 
Somuncu’ya sağlıklı mutlu 
yıllar diledi” denildi.

Görele Belediyesi Spor 
Kulübü Başkanı Cihan 
Somuncu, teknik heyet ve 
sporcularımıza teşekkür etti.

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

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

Giresunspor’un kalan maçları

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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

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

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 27 ..... 20 .... 6 ..... 1 ......51 .....20 ....31 .....66
2.İ. H. KONYASPOR ............ 27 ..... 14 .... 7 ..... 6 ......42 .....29 ....13 .....49
3.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 27 ..... 14 .... 4 ..... 9 ......39 .....26 ....13 .....46
4.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 27 ..... 13 .... 7 ..... 7 ......42 .....31 ....11......46
5.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 27 ..... 12 .... 9 ..... 6 ......42 .....27 ....15 .....45
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 27 ..... 12 .... 8 ..... 7 ......40 .....34 ....6 .......44
7.A. ALANYASPOR ............. 27 ..... 12 .... 7 ..... 8 ......49 .....41 ....8 .......43
8.A. HATAYSPOR ................ 27 ..... 13 .... 3 ..... 11 ....42 .....43 ....-1 ......42
9.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 27 ..... 11 .... 6 ..... 10 ....33 .....40 ....-7 ......39
10.Y. KAYSERİSPOR ........... 27 ..... 10 .... 8 ..... 9 ......40 .....40 ....0 .......38
11.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 27 ..... 10 .... 6 ..... 11 ....34 .....37 ....-3 ......36
12.GALATASARAY A.Ş. ..... 27 ..... 9 ...... 8 ..... 10 ....37 .....39 ....-2 ......35
13.D. G. SİVASSPOR ........... 27 ..... 8 ...... 10 ... 9 ......35 .....34 ....1 .......34
14.F. TAV ANTALYASPOR .. 27 ..... 8 ...... 8 ..... 11 ....28 .....35 ....-7 ......32
15.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 27 ..... 7 ...... 8 ..... 12 ....37 .....40 ....-3 ......29
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 27 ..... 8 ...... 5 ..... 14 ....27 .....31 ....-4 ......29
17.GÖZTEPE A.Ş. ................. 27 ..... 7 ...... 6 ..... 14 ....32 .....41 ....-9 ......27
18.ALTAY .............................. 27 ..... 7 ...... 4 ..... 16 ....29 .....41 ....-12 ....25
19.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 27 ..... 6 ...... 5 ..... 16 ....24 .....48 ....-24 ....23
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 27 ..... 4 ...... 5 ..... 18 ....22 .....48 ....-26 ....17

ZEDELENMESiNi iSTEMiYORUZ’
‘iLiSKiLERiMiZiN SPEKULASYONLARLA

Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinden GZT 
Giresunspor’un Basın 

Sözcüsü Halil İbrahim Önal, 
“Hafta sonu oynanacak olan 
karşılaşma iki Karadeniz takımı 
için de büyük önem arz etmek-
tedir. Her platformda dayanışma 
içerisinde olmaya çalıştığımız 
Karadeniz takımları ile olan iyi 
ilişkilerimizin bazı spekülasyon-
lar ile zedelenmemesi en büyük 
temennimizdir. Bu tarz söylem-
ler futbol takımlarımıza ve Türk 
futboluna leke sürecek, talihsiz 
ve bilinçsiz söylemlerdir” dedi.

Önal, yaptığı açıklama-
da, ligin 27’nci haftasında 
Göztepe’yi yenerek 6 hafta 
sonra kazanmayı başardıklarını 

ifade ederek, galip gelmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını 
kaydetti. Ligin 28’inci hafta 
maçında deplasmanda Çaykur 
Rizespor ile önemli bir maça 
çıkacaklarını belirten Önal, he-
deflerinin bu maçı da kazana-
rak alt sıralardan hızla uzaklaş-
mak istediklerini söyledi. 

Önal, Çaykur Rizespor 
maçıyla ilgili bazı açıklama-
ların kamuoyuna yansıdığına 
işaret ederek, şunları belirtti: 
“Bu hafta sonu oynayacağımız 
Çaykur Rizespor karşılaşma-
sı öncesinde bazı televizyon 
kanallarında kritik söylemler 
dolaşmaktadır. Bugüne kadar 
GZT Giresunspor olarak ha-
kemler konusunda duruşumuzu 

herkes bilmektedir. Biz hak 
etmediğimiz hiç bir şeyi istemi-
yoruz. Talebimiz sahada adilce 
bir yönetim sergilenmesidir. 
Hakemlerimiz cesurca her şeyi 
görsünler. Dileğimiz futbolun 
ön planda olduğu, hakemlerin 
arka planda olduğu, futbolun 
güzelliklerinin öne çıktığı bir 
müsabaka olmasıdır. Herkesin 
gözü önünde oynanacak bu 
maçta da hakemlerimizin ve 
federasyonumuzun alacağı ka-
rarları GZT Giresunspor Kulübü 
olarak saygıyla karşılayacağız.”

Hafta sonu oynanacak olan 
Çaykur Rizespor - GZT Gire-
sunspor maçının iki Karadeniz 
takımı için de büyük önem arz 
ettiğine dikkat çeken Önal, 

“Her platformda dayanışma 
içerisinde olmaya çalıştığımız 
Karadeniz takımları ile olan iyi 
ilişkilerimizin bu tip spekülas-
yonlar ile zedelenmemesi en 
büyük temennimizdir. Bu tarz 
söylemler futbol takımlarımıza 
ve Türk futboluna leke sürecek, 
talihsiz ve bilinçsiz söylemler-
dir. Kaos ortamından beslenen 
kişilerce oluşturulmak iste-
nen algı operasyonuna karşı 
Giresunspor’umuzun hakkını 
sonuna kadar savunacağımızın 
bilinmesini isteriz. Bu tarz art 
niyet ile oluşturulmaya çalışılan 
algının Türk futboluna zarar 
verdiğini düşünüyor, konunun 
takdirini kamuoyuna bırakıyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 
2. Grupta mücadele veren 

temsilcilerimizden Görelespor ile 
Bulancakspor’un Görele’de oynadığı 
derbide gülen taraf Bulancakspor olur-
ken; Eynesil Belediyespor’da yeniden 
ikinci sıraya yükseldi…

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) hafta 
sonu Görele’de oynanan Giresun 
Derbisinde kazanan taraf Bulancaks-
por olurken, diğer temsilcimiz Eynesil 
Belediyespor’da sahasında Trabzon 
temsilcisi DSİ Karadenizspor’u yene-
rek, klasmanda yeniden ikinci sıraya 
yükseldi.

BAL’da 2. Bölge 2. Grupta mücade-
le veren temsilcilerimizin ligde kalan 
son 5 haftada oynayacağı maçlar 
büyük çekişmeye sahne olacak.Ara 
transferde bazı oyuncularını kaybeden 
ve ligde düşüşe geçen Görelespor, 
Pazar günü sahasında ağırladığı 

Bulancakspor’a 2-0 yenilirken; puan 
sıralamasında büyük avantaj sağlayan 
Bulancakspor, Görele’den 3 puan öne 
geçti. 3 temsilcimizden en alt basa-
makta kalacak takımın küme düşeceği 
BAL’da, ikinci sıralamayı alan takım 
da Süper Amatör Küme şampiyonu ile 
baraj maçı oynayacak. 

İkinci yarı maçları devam eden 
BAL’da bu hafta sonu başka bir Gire-
sun Derbisi yine Görele’de Görelespor 
ile Eynesil Belediyespor arasında 
cereyan edecek. Ligde puanını 20’ye 
yükselten Bulancakspor ise haftayı 
evinde oynayacağı Ordu Gücü maçıy-
la geçirecek. Bu arada, Ünyespor’un 
31 puanla lider olduğu grupta, Eyne-
sil Belediyespor 30 puanla ikinci ve 
Sebat Gençlik’te 28 puanla üçüncü 
sırada yer alıyor.  

Bölgesel Amatör Lig Doğu- Karade-
niz 2. Bölge 2. Grup

1. Ünyespor   31
2. Eynesil Belediyespor  30
3. Sebat Gençlik Spor  28
4. 1926 Bulancakspor  20
5. Trabzon DSİ Karadenizspor 18
6.Görelespor   17
7. Ulubey Belediyespor  16
8. Erdoğduspor   15
9. Ordugücü    4
10. Söğütlü Hilalspor   1

SiMSEKLER GAZA BASTI
1926 Bulancakspor, Giresun derbisini kazanarak Görelespor’un bir basamak üzerine çıktı



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 63 Mart 2022 Perşembe

 

 

 

U19 Süper Ligde 
yine kazanamadık

U19 Süper Lig’de 21. 
haftada toplam 16 

gol atıldı. 1 karşılaşmayı ev 
sahibi takımlar kazanırken, 
4 mücadelede sevinen taraf 
deplasman takımları oldu.5 
maç ise berabere bitti. Be-
şiktaş A.Ş. ve Galatasaray 
A.Ş., topladıkları 42’şer pu-
anla ilk iki sırada bulunuyor.
Giresunspor ise Göztepe 
ile 0-0 berabere kaldı ve 20 
.Haftası geride kalan ligde 
galibiyet ile tanışamayan 
tek takım oldu.

U19 TFF 1. Lig’de 
ise 20. hafta maçlarında 
toplam 39 gol kaydedildi. 6 
karşılaşmada ev sahibi ta-
kımlar sahadan galibiyetle 
ayrılırken, 2 maçı deplas-
man takımları kazandı. 1 
mücadele ise beraberlikle 
tamamlandı. Bursaspor, 
haftayı bay geçti. 41 puana 

sahip Altınordu ligde zirve-
de yer alıyor.

Elit U17 ve Elit U16 
Ligleri’nde mücadele de-
vam etti. Elit U17 Ligi’nde 
Galatasaray A.Ş., Beşiktaş 
A.Ş., Göztepe A.Ş.,Yılport 
Samsunspor, İttifak Holding 
Konyaspor ve Adana De-
mirspor A.Ş., gruplarında ilk 
sırada yer alıyor. Elit U16 
Ligi’nde ise Fenerbahçe 
A.Ş., Beşiktaş A.Ş., Altı-
nordu, Trabzonspor A.Ş., 
MKE Ankaragücü ve Adana 
Demirspor A.Ş. gruplarında 
liderlik koltuğunda oturuyor.

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

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

64 SEZONUN REKORU

Spor Toto Süper Lig’in 
27. haftasında gol 
rekoru kırıldı. 10 

karşılaşmada toplam 44 gol 
atılırken, bu durum 64. sezo-
nunu yaşayan ligde en fazla 
golün atıldığı hafta oldu.Süper 
Lig’in 27. haftası geride kalır-

ken, futbolseverler gole doydu. 
Cuma günü oynanan ve gol-
süz biten Adana Demirspor - 
Antalyaspor maçının ardından 
9 karşılaşmada toplam 44 gol 
atıldı.

Süper Lig tarihinde ‘en fazla 
gol atılan hafta’ olma özelliğini 

taşıyan 1995-1996 sezonu 8. 
hafta ile 1997-1998 sezonu 
30. haftalarda 43 gol atılmıştı. 
2021-2022 sezonunun 27. 
haftasında gerçekleşen rekora 
Hataysporlu Ayoub El Kaabi 
hat-trick ile katkı sağlarken; 
Michy Batshuayi, Patrick van 

Aanholt, Alexandru Maxm ve 
Nouha Dicko da 2’şer golle 
haftayı kapattı.

Atılan 44 golün 37’sine ya-
bancı futbolcular imza atarken, 
5 gol yerli futbolcuların aya-
ğından geldi. 2 gol de kendi 
kalesine atıldı.

Giresunspor’un Göztepe’yi 
3-1 gibi net skorla 
geçtiği 27. Haftada 
Taraftarlar gollere doydu

Ligin ilk devresinde kendi-
ni pek gösteremeyen ve 

ilk 11 ‘de şans bulmakta zor-
lanan Umut Nayir, İkinci devre 
ile birlikte form grafiğini her 
hafta yükseltti ve attığı goller ile 
takıma hayat verdi. Tecrübeli 
oyuncu, 5 Mart Cumartesi günü 
oynayacakları Çaykur Rize kar-
şılaşmasının çok büyük önem 

taşıdığını söyledi.
Göztepe karşılaşmasını 

kazanarak kötü gidişata dur 
demenin mutluluğunu yaşa-
dıklarını kaydeden Umut Nayir 
“ Artık kolay maç yok. 3 puan 
almamız gerekiyordu ve bunu 
başardık. Gol atmam önemli 
ancak daha önemlisi takımın 
kazanması.Bir çok karşılaş-

mada iyi futbol oynadık ancak 
puan veya puanları alamadık. 
Bundan dolayı sıkıntılı günler-
den geçiyoruz. Alt sıralar kaynı-
yor. Bu hafta sonu Rize’de çok 
önemli müsabakaya çıkacağız. 
Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
İstediğimiz sonuçla geri döne-
ceğimize inanıyoruz”dedi.

Haber : Osman Yılmaz
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