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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)

5 Mart 2022 Cumartesi Sayı: 6240 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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NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR
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HER BİRİMİZ 
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(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
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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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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
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Gözümüz 
kulağımız 
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
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ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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 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
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“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.  
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(Yazısı Sayfa 3’te)

ÖNCE İNSAN KENDİ 
DEĞERLERİ ÜSTÜNDE 

HAYAT KURMALI Yılmaz, “Tamamı 
“Zeytinlik Semti 

Sokak  Sağlıklaştırma 
ve Kentsel Tasarım 
Projesi” olarak geçen 
1.ve 2. Etabında 33 
tarihi bina restoras-
yonu 6 bina cephe 
iyileştirmesi, Yol ve 
bahçe iyileştirmesi ,taş 

döşemesi ve çocuk 
parkı yapılmış ve bu 
görüntüsü ile Marsilya 
benzediği yönünde çok 
büyük övgüler almıştır 
bu proje. Ben de bir 
Giresunlu olarak bu 
projeye emek verenle-
re teşekkür ederim.

n SAYFA 2’DE

YILMAZ’DAN ZEYTiNLiK
iLE iLGiLi ZOR SORULAR
CHP Giresun İl Genel Meclisi Grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz, 

Zeytinlik evleri ile önerge verdi. Yılmaz, ihaleyi ise eleştirdi

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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Daha Kaliteli, Sağlıklı ve 
Uzun Bir Hayat İçin Obezite 

ile Mücadele Etmeliyiz
Prof. Dr. Ali Aktekin

İlhan KARA

Türkiye Değişim Partisi Merkez İlçe 
Başkanı İlhan Kara, “Vurun Küçük 

esnafın sırtına. Bu şartlarda küçük esnaf 
ayakta kalamaz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Giresun 
Merkez İlçe Başkanı İlhan Kara, son 
zamlardan sonra küçük esnafın ayakta 
kalamayacağını öne sürdü.

İktidarın acilen küçük esnaf için çözüm 
üretmesini isteyen Kara, “Vurun küçük 

esnafın sırtına. 950 lira bile olmayan 
Sigorta 1627 lira olmuş. 1100 lira bile 
olmayan Bağkur ise 1740 lira olmuş. 
Elektrik faturası bu ay 1677 lira geldi.

Kira, stopaj ve diğer masrafları da 
eklersen bu şartlarda küçük esnaf ayakta 
kalamaz. Ben bir esnafım ve böyle bir 
dönem ilk defa yaşıyorum. Küçük esnaf 
kepenk kapatmadan yetkililer çözüm 
üretmeli” dedi. n Haber : Mustafa Cici

KARA: SiGORTA 1627
BAGKUR 1740 TL OLDU

TiREBOLU TSM KOROSU’NDAN
MUHTESEM KONSER

Tirebolu 
Türk 

Sanat Mü-
ziği Korosu’ 
nun verdiği 
konser GRÜ 
İletişim 
Fakültesi 
salonunda 
gerçekleşti.

n 2’DE

Giresun İl Genel Meclisi’nin CHP 
Tirebolu üyesi Ömer Cebeci’nin 3,5 

yılda ortaya koyduğu denetleyici siyaset 
anlayışı taktir topluyor.

Efsane Milletvekili Mustafa Çilesiz’den 
sonra CHP’nin yeni bir halkçı siyasetçi 
çıkarması gelecek adına umutları artırır-
ken, Giresun’da siyaset yapan çoğu rakip 
siyasetçi de Cebeci’ye olan hayranlıkları-
nı ifade etmekte geri kalmıyor… n 2’DE

GİRESUN, CHPLİ ÖMER CEBECİ’Yİ KONUŞUYOR

YENi BiR ‘CiLESiZ’ Mi 
DOGUYOR?

Batlama Vadisi’nin saygın esnaflarından Harun 
Özbayram, yörede ki sokak hayvanlarının 
açlığa terk edildiğini iddia ederek yetkilileri 

göreve çağırdı. Gündem Gazetesi’ni ziyaret ede-
rek yaşadıklarını anlatan Özbayram, “Ben 40 yıllık 
esnaflıktan sonra köyümde yaşamaya başladım. 
Fakat bizim Batlama yöresinde ciddi şekilde sahip-
sizlik var. Geçen ay 
Valiliğe geldim. Sokak 
Hayvanlarının ve 
yavruların karda kışta 
açlık çektiğini söyle-
dim. Ama bana çok 
az miktarda hayvan 
yiyeceği gönderdiler. 
1-2 günde o yem bitti. 
Bu hayvanlar ayda bir 
defa yemiyor ki. İnsan 
gibi her gün acıkıyor.” 
dedi. n SAYFA 2’DE

HARUN OZBAYRAM
KALICI COZUM iSTiYOR
Gündem Gazetesi’ni ziyaret ederek yetkilileri göreve çağıran efsane berber Harun Özbayram, “Onlarca 

canlı açlıktan kıvranıyor. Bu çağda buna çare yok mu?. 2 kilo yem gönderip gidiyorlar.” dedi

Müzisyen ve Mahalli 
Sanatçılar Derneği 

Başkanı Yusuf KÜÇÜK ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, 
kongre hazırlıklarını sürdü-
rüyor. 

Cici Pizza’da buluşan 
sanatçılar, yönetim kuru-
luna son şeklini verirken, 
Kurucu Başkan Küçük tek 
liste ile seçime gidecekleri-

ni söyledi.
Küçük, “Bizler bu ildeki 

sanatçıları birleştirmek ve 
tek yumruk olmak için yola 
çıktık” dedi. 

İlin marka sanatçılarını 
listeye alarak dikkat çeken 
Başkan Küçük’ün kongrede 
yeniden Başkanlığa aday 
olduğu da öğrenildi. 

Haber : Osman Yılmaz

SANATCILAR
TEK YUMRUK
MUZiSYENLER VE



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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ÖNCE İNSAN KENDİ DEĞERLERİ 
ÜSTÜNDE HAYAT KURMALI
Yüce Allah Biz 

insanlara çok 
kıymetli değerler 

yüklemiştir. Ve bu değer-
leri insan oğulları genelde 
bilmez kendisini araştırmaz 
kendi üstündeki O kıy-
metli varlıklarla yaşamak 
istemez. Aslında mesele 
tam anlamında hayatın 
ömrümüzün yolculuğu 
molası huzuru bu çerçeve-
nin içinde gizlidir. O kadar 
yüksek enerjili bir insanız ki 
durduğumuz yere durama-
yan sürekli çalışan Tabiri 
caizse Ekmeğini taştan 
çıkaran bir topluluğuz. 

Amma velakin insanlar 
yani Bizler enerjimizi kendi 
değerlerimizle değil başka-
larının değerlerini yaşamak 
için mücadele ediyoruz. 
Sadece kendi özümüz-
den annemizin babamı-
zın hayat mücadelesini 
ekonomik mücadelesini 
zorluklar mücadelesini ve 
aile içindeki o en önemli 
mücadelelerini keşfetmiş 
olsaydık bugün halimiz bu 
durumda olmazdı. Hayatın 
Mektebi dediğimiz önce 
evdeki mektebimiz Yani 
büyüdüğümüz yetiştiğimiz 
bizi yetiştiren öğretmenimiz 
annemiz babamız Aslında 
hayatı bize tam anlamında 
Öğrettiler” gösterdiler, nasıl 
olduğunu da uygulamalı 
bir şekilde yaşadılar. Biz 
maalesef bunu bile görüp  
yaşamak  bile kendimize 
monte  edemedik. 

Uygulamalı ders uygula-
malı eğitim modeli insanın 
kendi ailesidir. Anasıdır 
babasıdır. Dedesidir, Baba 
annesidir anneannesi dir.  
Çünkü bir o kadar derin 
hazine var ki kendi çev-
remizde mücadelemizi 
yapsak kendi çevremizin 
altın rezervlerini bulmaya 
Çalışsak Ben eminim ki 
en güzel aile Bizim Aile en 
mutlu çift biz oluruz. 

Ama enerjimizi bir futbol 
takımıyla bir siyasi ideoloji 
ile bir başka şeylerle ener-
jimizi tüketirsek. Kendi öz 

değerlerimizi  Öz değerle-
rimize darbe yapar onları 
yok saymış bir topluluk 
haline geliriz. 

Buradaki  Gaye vücut 
içerisindeki kanımızın özel-
liği ile beraber onun değiş-
mezliği ile beraber yaratılış 
özelliği mizin aynı olması 
ile birlikte kendi öz değer-
lerimizi iç içe tutmamız 
gerekir. Bu değerlerimizle 
mutluluk yollarını sonsuza 
dek savaşmamız gerekir. 
Eğer mücadelemizi Sava-
şı’mızı istikrarlı bir şekilde 
sonsuza dek  götüremez 
isek işte o zaman kendi öz 
değerlerimizi keşif etmemiş  
oluruz. 

Dolayısıyla bir kez daha 
bütün yazılarımızda bu 
eksenli olduğu gibi bir kez 
daha özümüze dönmeli-
yiz, kanımızda olduğu gibi 
yaşamımızda olduğu gibi.   
Birlikte yaşamalıyız.  Çün-
kü sofralarında iki kişilik 
ekmek olmadan yemek 
olmadan hayat mücadele-
sini sürdürüp Bizleri de bu 
hayata yetiştiren Bir anne-
nin babanın mücadelesi 
ile büyüdük. Bugün Sosyal 
Yaşam dediğimiz başkaları-
nın kültürü bizim maalesef 
zor durumlara soktu zorlaş-
tırdı hayatımızı  birdenbire 
dibini görmediğimiz Göllere 
daldık gölün dibinde başı-
mızın nereye vuracağını 
bilmediğimiz karanlık derin 
mevzulara girdik. 

Sadece özümüzle yaşa-
yıp zaman zaman sosyal 
yaşamdan nefes almaz 
almayı dene seyidi Belki bu 
kadar Hüsran bir sonucu  
bizim için olmazdı. Tekrar-
dan özümüze dönmek milli 
değerlerimizi Yaşamak bize 
biz olduğumuzu bu hayatı 
büyütüp yürümesini öğre-
ten konuşmasını öğreten ta 
ki kaşık tutmasını öğreten 
anne baba kültürümüzü 
devam ettirmek yaşamak 
arzusuyla kendimize kuş 
atmalıyız mutluluk zırhımız 
bu olmalı mutluluk sırrımız 
bu olmalı.

Seminerin açılışında 
konuşan İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, 

“Sizler ilçelerimizde müftü 
hocalarımızdan sonra sorumlu 
kişilersiniz. Ne kadar güç-
lü iseniz müftülüklerimiz ve 
müftülük hizmetlerimiz o kadar 
güçlüdür. Müftü hocalarımla el 
ele, kol kola olun. Hizmetlere 
yönelik istişareleriniz olsun. 
Sadece paraf atan olmayın. 
Aynı zamanda tecrübelerinizle 
kardeşlerimize yol göste-
rin, rehberlik edin. Sadece 
söylemekle kalmayın; iş ve 
işlemlerin uygulanıp uygu-
lanmadığını takip edin, varsa 
hatalar anında müdahale 

edin. Vaiz hocalarımız sadece 
kürsüde olmasın. Bir taraftan 
cami hizmetleri, diğer taraf-
tan esnaf, hasta, aile, engelli, 
şehit aileleri, gazi ve ailelerine 
ziyaretler olsun istiyorum. Vaiz 
hocalarımız olarak Başkanlı-
ğımızın sahadaki projelerinin 
sıkı takipçileri olun. Kaynaş-
mak için kitap okuma ve cami 
buluşmalarını fırsata çevirin. 
Görevli arkadaşlarınızla özel 
Arapça, tefsir, hadis, fıkıh gibi 
konularda dersleriniz olsun.” 
dedi. 

Seminerde il ve ilçelerde yü-
rütülen irşat faaliyetleri, kadın, 
aile, engelli, gençlik, ADRB ça-
lışmaları, sosyal medya, eğitim 

faaliyetleri, cami hizmetleri, 
diğer kurumlarda yürütülen 
hizmetler, proje bazlı çalışma-
ların teşvik edilmesi, görevliler 
arasında tecrübe paylaşımının 
sağlanması gibi konularda gö-
rüş alışverişinde bulunuldu. İl 

Müftü Yardımcısı Murat Mutlu, 
personel iş ve işlemleri, Müftü 
Yardımcısı Yusuf Genç, İdari 
ve Mali konular, Din Hizmetleri 
Şube Müdür İsmail Aydın, Din 
Hizmetleri ve Eğitimi ile ilgili 
konular hakkında sunum yaptı. 

ELE, KOL KOLA OLUN
MUFTU TOPCAN: EL
Giresun İl Müftülüğü, il genelinde görev yapan şube müdürleri ve vaizlere yönelik “Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenledi

Giresun Belediyesi tara-
fından hayata geçirilen 

jeoradar sistemi iki senelik 
süreçte toplam 200.000 met-
rekare alanın ölçümü yapılıp 
sayısallaştırdı. 

Yapılan çalışmayla birlikte; 
1 Bulancak, 5 Dereli, 2 Görele, 
1 Keşap ve 1 Tirebolu olmak 
üzere beş ilçe ve Çavuşlu 
Beldesinde toplamda 11 kez 
hat tespit çalışmaları yapılıp 
ihtiyaçlara kolaylık sağlandı.

Giresun şehir merkezinde 
ise 38000 metre su, 7500 
metre Telekom, 5000 met-
re doğalgaz, 13500 metre 
kanal, 12600 metre elektrik 
olmak üzere 76600 metre hat 

sayısallaştırılarak bilgisayar 
ortamında haritaya kaydedildi. 
Oluşturulan haritanın ilerleyen 
süreçte sanal gerçeklik tek-
nolojisi kullanılarak ekiplerin 
daha etkin bir şekilde kullanı-
mına sunulacağı bildirildi. 

Jeoradar sistemi yetkilileri 
tarafından yapılan açıklamada; 
yapılan çalışmalar ile şehrin 
yeraltı haritasının oluşturulma-

ya başlandığı ifade edilerek 
şunlar kaydedildi:

 “Yaptığımız çalışmalar 
belediyemize çok sayıda 
kolaylıklar sağlamakla birlikte 
gereksiz maliyetlerinde önüne 
geçilmiştir. Şehrimizin herhan-
gi bir noktasında yapılacak 
kazı öncesi yaptığımız ölçüm-
lerle hatların yerlerinin belirle-
nip gereksiz kazı maliyetlerinin 

önüne geçilmektedir. Yeni ya-
pılacak hatlar ile ilgili hali hazır 
çalışmaları yapılarak boru met-
rajları ve kotları hususunda Su 
ve Kanalizasyon İşleri Müdür-
lüğü’ne destek verilmektedir. 
Ayrıca asfalt altında kalan ka-
yıp vana ve kayıp rögar kapağı 
tespitleri ile Su ve Kanalizas-
yon İşleri ekiplerimize büyük 
kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu 
süreçte toplamda 96 kez Su 
Kanalizasyon ekiplerimizle hat 
tespit çalışmaları yapılmıştır. 
Yeni yapılan su-kanal hatla-
rının yapım anında hatların 
koordinatları alınarak güncel 
hatlarında haritaya işlenmesi 
sağlanmaktadır”

Jeoradar Sistemi büyük kolaylık getirdi

Giresun Belediyesi, nüfusu 
giderek büyüyen şehrimizde 

yeni mezarlığın defin yerlerinin 
dolmasıyla birlikte Samanlıkkıra-
nı Mahallesi’nde ikinci bir şehir 
mezarlığını hizmete açmıştı.

Bu kapsamda, belediye 
ekipleri tarafından Samanlıkkı-
ranı mezarlığının tüm eksiklikleri 
giderildi. Mezarlıkta çeşme, bay 
bayan wc, bekçi kulübesi, ikişer 
kişilik defin yerleri, giriş kapısı ve 
çevre düzenlemesi tamamlandı.

Belediye Mezarlıklar Müdür-
lüğü yetkilileri tarafından yapılan 
açıklamada: “Nüfusu giderek 

artan kentimizde yaşanan defin 
alanı sıkıntısını gidermek için 
hizmete giren ikinci şehir mezar-
lığımızda düzenleme çalışmaları 
yaparak eksikliklerini tamamladık 
ve mezarlığımız daha güzel bir 
görünüme kavuştu. Vatandaşla-
rımızın doğumdan, ölüme kadar 
her zaman yanlarındayız” denildi.

Diğer yandan, Mezarlıklar Mü-
dürlüğü tarafından yeni mezarlık-
ta da bakım, onarım ve temizlik 
çalışmaları periyodik olarak yıl 
boyunca sürdürülürken, cena-
ze hizmetleri de düzenli olarak 
devam ediyor.

Samanlıkkıranı mezarlığının eksiklikleri giderildi

Giresun Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Devrim Bektaş: “İşitme 
kaybından erkekler kadınlardan 
daha fazla etkilenir. 65 ila 74 
yaşlarındaki erkeklerin yüzde 
10’undan fazlasının farklı dere-
celerde işitme kaybı yaşadığı 
tahmin edilmektedir”

Giresun Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Devrim Bektaş, işitme kaybından 

erkeklerin kadınlardan daha fazla 
etkilendiğini belirtti.

Bektaş, “3 Mart Dünya Kulak 
ve İşitme Günü” dolayısıyla 
yaptığı yazılı açıklamada, günün 
amacının, dünya çapında kulak 
ve işitme sağlığı konusunda far-
kındalık yaratılması ve toplumun 
bilinçlendirilmesi olduğunu ak-
tardı. Toplumda sağlıklı iletişimin 
temelini işitme ve konuşma fonk-
siyonunun oluşturduğuna işaret 

eden Bektaş, şunları kaydetti:
“Konuşma gelişiminin sağlıklı 

bir işitme ile sağlanabildiği dü-
şünülürse işitmenin önemi daha 
iyi anlaşılacaktır. İşitme kaybına 
bağlı olarak gelişen sorunla-
rın çözümü, bireyin toplumsal 
yaşama güçlü şekilde katılmasını 
sağlamakta ve yaşam kalitesini 
artırmaktadır. Bu açıdan bakıldı-
ğında, işitme kaybının erken teş-
hisi büyük önem taşımaktadır.”

Bektaş, işitme kaybının özel-
likle ilk 6 aydan önce belirlenip 
müdahale edilmesi gerektiğini 
vurgulayarak şöyle devam etti:

“İşitme kaybı her yaşta ortaya 
çıkabilir ancak yaşlılarda bu risk 
daha fazla görülebilir. İşitme 
kaybından erkekler kadınlardan 
daha fazla etkilenir. 65 ila 74 
yaşlarındaki erkeklerin yüzde 
10’undan fazlasının farklı dere-
celerde işitme kaybı yaşadığı 

tahmin edilmektedir. İşitme kaybı 
doğumsal olarak gelişebileceği 
gibi bazı faktörlere bağlı da orta-
ya çıkabilir.”

Özellikle 40 yaş sonrası 
kişilerde yaşlılığa bağlı iç kulak 
ve sinirleri etkileyen hastalık-
lar gözlemlenebildiğine dikkati 
çeken Bektaş, “Enfeksiyonlar 
veya metabolik hastalıklar, şeker 
veya endokrin hastalıkları gibi 
enfeksiyon hastalıkları da işitme 

kaybında önemli rol oynayabilir. 
Özellikle yüksek sesli yerlerde 
çalışan kişileri tehdit eden ses, 
95 desibel ve üstü ani işitme 
kayıplarına neden olabiliyor.” 
ifadelerini kullandı.

Bektaş, kanser tedavisi gören 
hastalarda kullanılan, kemoterapi 
ve idrar söktürücü olarak ta-
nımlanabilecek bazı ilaçların da 
işitme kaybına sebep olabildiğini 
anlattı.    Haber: GİRESUN (AA)

İşitme kaybında 
erken teşhis önemli BEKTAS’TAN ERKEN TANI UYARISI
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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

25 Mart 
2022 Cumartesi 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.

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.
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“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 
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girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
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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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Ancak projenin bizi 
ilgilendiren  tarafı,  

Giresun Çınarlar Mahalle-
sindeki Zeytinlik semtindeki 
tarihi evlerin onarılması için 
Giresun İl Özel İdaresine İller 
Bankası Kaynaklı hibe öde-
neği ayrılmış ve bu ödenekle 
9 adet evin dış kaplama, 
restorasyon ve onarımının 
yapılması kararlaştırılmış. 
Bununla ilgili de geçen yıl 
Ekim ayında ihaleye çıkılmış 
ve kazanan firmaya iş teslim 
edilmiştir.”dedi

Yılmaz şöyle konuştu: 
“Şimdilerde  bu proje ile ilgili 
çok konuşulan bazı konuları, 
İl Özel İdaremizin  şeffaflığı ve 
hesap verebilirliği adına sözlü 
soru önergesi ile sorarak, ce-
vaplarını  idareden istiyorum. 

1.Bir Milletvekili danışmanı-

nın,  yakın tarihte satın aldığı 
bir evin, bu projeye  dahil oldu-
ğu doğru mudur?

2.Bu söz konusu 9 Ev 
kimlerin ve onarılması için kim 
? Nasıl belirlemiştir bu evleri? 
Belirlenen evlerin kriteri nedir? 
Siyasi bir kayırma var mıdır?

3.İhaleden önce Trabzon 
Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Bölge Kurulundan izin alınmış 
mıdır? Yoksa bu ihale  izin 
alınmadan mı  yapılmıştır?

4.İhale neden Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğümüz 
bütçesinden yapılmamıştır?

5.İhalede yaklaşık maliyetin 
yarısını veren bir firmaya bu iş 
nasıl verilmiştir.?

6.İşin tamamlanma süresi 
ne zamandır? 18.10.2021 
yılında sözleşmesi yapılan bu 
iş hangi aşamadadır.?”

YILMAZ’DAN ZEYTiNLiK
iLE iLGiLi ZOR SORULAR
CHP Giresun İl Genel Meclisi Grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz, 

Zeytinlik evleri ile önerge verdi. Yılmaz, ihaleyi ise eleştirdi

Şair Şengül Coşkun ve 
Şef- Müzisyen Sezai 

Ekmekçi tarafından kurulan 
koronun 2’inci konserinde 
salon tıklım, tıklım dolarken, 
müzikseverler coşkulu ve 
unutulmaz bir gece yaşadılar. 
Şair Şengül Coşkun’ un büyük 
emeği ve özverili çalışmaları 
sonucu gerçekleşen konsere, 
Tirebolu Kaymakamı Muham-
med Lütfi Kotan, Tirebolu İleti-
şim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nazım Elmas, İlçe Emniyet 
Müdürü Hakan İbişoğlu, Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Ömer 
Hamzaoğlu, İl Genel Meclisi 
Üyesi Ömer Cebeci, İYİ Parti 
İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, 
öğretim üyeleri, bazı parti İlçe 
başkanları, STK temsilcileri 
ve çok sayıda müziksever 
katıldı.

Şef Sezai Emekçi’nin 
yönettiği koronun verdiği kon-

serin sunuculuğunu Zahide 
İhtiyaroğlu yaptı. Koronun 
icra ettiği müzik ziyafeti 
sırasında ara ara sahne alan 
Türk Sanat Müziği sanatçı-
ları Şengül Coşkun, Sezai 
Ekmekçi, Hadiye Kademoğlu, 
Salih Yıldız, Ömer Mumcuoğ-
lu, Selim Mumcuoğlu, Şahin 
Şen, Taci Akkaya, Enver 
Uzun ve Nihal Tarakçıoğlu 
söyledikleri birbirinden güzel 
şarkılarla büyük alkış aldılar. 
Konsere onur konuğu olarak 
katılan Makina Mühendisi ve 
Giresun Musiki Cemiyeti eski 
Başkanı Muammer Usta’nın 
davet üzerine sahneye çıka-
rak şarkı söylemesi geceye 
renk kattı. Hafızalardan 
silinmeyecek olan muhteşem 
TSM konseri, çiçek sunumları 
ile sona erdi.

Haber: 
Namık Baltaoğlu

Bu hafta yüksek-
lerde kar yağışı 

devam etmektedir. 
Tamdere-EğribelTüneli 
arasındaki yol da karla 
mücadele devam etmek-
tedir. Ayrıca Çam ağızı 
Eğribel Bakım evinin 
olduğu D-865 kot nolu 
yolda açık tutulmaktatır. 
Karayolları ekipleri gece 
gündüz Karla Mücadeleyi 
sürdükmekte-
dirler. Sürücüler 
karlastiksiz ve 
Zincirsiz yola 
çıkmamalıdırlar.

NOT: Olumsuz bir 
durumda bu telefonlarla 
Karayolları ekiplerine 
ulaşılabilir. 05532431513 
ve 04543962010 numa-
ralı telefonlardan 7/24 
ulaşabilirsiniz. Karayol-
ları 10.Bölge Müdürlüğü  
104.şube Şefliği Eğribel 
geçidi karla mücadele 
ekibi.

TiREBOLU TSM KOROSU’NDAN
MUHTESEM KONSER

GİRESUN, CHPLİ ÖMER CEBECİ’Yİ KONUŞUYOR

YENi BiR ‘CiLESiZ’ 
Mi DOGUYOR?
Cebeci sayesinde Gire-

sun Özel İdare’de kısmi 
bir düzen oluştuğunu 

anlatan üst düzey bir siyasetçi, 
“Ben ismimi versem yanlış olur. 
Bizim partide de keşke Ömer 
Cebeci gibi bir İGM üyesi olsaydı.

3.5 yılda işin hakkını ver-
di. Ekonomisi zayıf olmasına 
rağmen kamu haklarını bu kadar 
cesur ve içten savunması inanıl-
maz. CHP’de yıllar önce, 24 saat 
halk ile iç içe yaşayan Mustafa 
Çilesiz’den bahsediliyordu. Şimdi 

de sayın Ömer Cebeci var. 25 
yıldır siyasetin içindeyim.

Ömer Cebeci gibi bir İl Genel 
Meclisi üyesi ilk defa görüyorum. 
Bu işi seviyor ve çıkarsız şekilde 
ilini ve devletini koruyor .Bu tür 
başarılı olacağını tahmin ettikleri-
ni sanmıyorum. Yoksa CHP böyle 
kişileri genelde liste dışı bırakırdı. 
Demek ki gözden kaçtı. İlk seçim-
de CHP’nin içinde bulunduğu 
blok iktidar olursa, Ömer beyi 
umarız İl Genel Meclisi Başkanı 
yaparlar. Başkan olursa, bu il 80 

yılda göremediği hizmetleri görür.
Keşke CHP Genel Merkezi 

böyle halk adamlarını, siyasi 
kavgalar içinde yok etmese. Po-
litikacı her yerde var ama Cebeci 
gibi devlet adamı yok. Bunları 
buldun mu elinde tutacaksın. Bu 
insanlar üretecek ki dolar düşsün. 
Ama fırsat vermek lazım. 5 yılda 
bir ortaya çıkan ve bu özel idare 
ekonomik olarak çökerken tek 
söz etmeyen kişileri bakan yap-
sanız şehre ve ülkeye ne faydala-
rı olacak. Ömer beyi zevkle takip 

ediyor çoğu parti. Cebeci temiz 
insan olduğu için yanlışı eleştir-
mekte korkmuyor. Temiz olmayan 
kişiler ise susuyor. Asıl mesele 
bu. Susan insanlardan kimseye 
fayda gelmez” dedi. 

Haber: Mustafa Cici

Giresun’da 16 yaşındaki 
Sıla Şentürk’ü öldüren 

Hüseyin Can Gökçek’in mağ-
dura yönelik “cinsel istismar 
ve kişiyi hürriyetinden yoksun 
bırakmak” suçlamasıyla yargı-
landığı davanın görülmesine 
devam edildi. Giresun 1. Ağır 
Ceza Mahkemesinde ilk duruş-
ması 11 Kasım 2021’de yapılan 
davanın bugünkü duruşmasına, 
sanık Hüseyin Can Gökçek, 
tutuklu bulunduğu Van F Tipi 
Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Gö-
rüntü Bilişim Sistemi üzerinden 
katıldı.

Sıla Şentürk’ün annesi Asiye 
ve babası Bekir Şentürk’ün 
de hazır bulunduğu duruşma-
da, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının dosyaya katılım 
talebi mahkeme heyetince 
kabul edildi.

Şentürk ailesinin avukatı 
Zülal Toptepe, sanığın üzerine 

atılı suçtan kurtulmak için ifade 
ettiği beyanları kabul etmedik-
lerini belirterek, sanığın çelişkili 
ifadelerine itibar edilmemesini, 
işlediği suçun en üst sınırından 
ceza almasını ayrıca herhangi 
bir indirimden faydalanmama-
sını talep etti.

Baba Bekir Şentürk ise 
üzüntülerinin büyük olduğunu 
dile getirerek, sanıktan şikayet-
çi olduklarını belirtti.

Sanık Hüseyin Can Gökçek, 
beyanında, üzerine atılı suçla-
maları kabul etmedi.

Duruşma, eksikliklerin 
giderilmesi için 23 Haziran’a 
ertelendi.

Giresun’da 16 yaşındaki 
Sıla Şentürk, ailesiyle yaşadığı 
eve Ankara’dan gelen Hüseyin 
Can Gökçek (21) tarafından 
16 Şubat 2022’de bıçaklana-
rak öldürülmüştü. Gökçek, 17 
Şubat’ta tutuklanmıştı. 

Haber: GİRESUN (AA)

Sıla Şentürk’ün katil zanlısının cinsel istismardan yargılanmasına devam edildi

YARGILAMA SURUYOR
Şentürk’ü 16 Şubat’ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek hakkında, mağdura yönelik geçen yıl “cinsel 
istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlamasıyla açılan davada duruşma 23 Haziran’a ertelendi

HARUN OZBAYRAM
KALICI COZUM iSTiYOR
Gündem Gazetesi’ni ziyaret ederek yetkilileri göreve çağıran efsane berber Harun Özbayram, “Onlarca 

canlı açlıktan kıvranıyor. Bu çağda buna çare yok mu?. 2 kilo yem gönderip gidiyorlar.” dedi

Özbayram, “Minik yavru-
lar var. Ben emekli bir 
insanım. Kendi cebimden 

sürekli harcıyorum ama ortalık 
pahalılık kaynıyor. Gücüm kadar 
zaten yapıyorum. Bu hayvanların 
sahibi kim?. Hepsi can. Çoğu 
zaten hasta olmuş. Sayıları ba-
zen 20-25 tane oluyor. Bu kadar 
köpeği köylü nasıl bakacak. 
Osmaniye Köyü sakinleri olarak 
buradan yetkilileri göreve çağırı-
yorum. Benim lakabım “BERBER 
HARUN”. Bu ilde ömrüm esnaflık-

la geçti ama sesimi duyuramıyo-
rum. Çözüm bulması gerekenler 
2-3 kilo mama gönderiyorlar, 2 
öğünde bitiyor. Sonra arayan 
soran yok. Bu çağda biz millet 
olarak, bize emanet edilmiş bu 
hayvanları doyuramıyor muyuz?. 
Artık sesim duyulsun. Biz kalıcı 
çözüm bekliyoruz. Bu ilde bu 
işlerle ilgili yetkili kim?. O yetkili 
rica ediyorum gelip Osmaniye 
Köyü’ndeki hayvanların halini bir 
gördün” dedi. 

Haber : Hakan Çelebi

YİTİK...
Giresun Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım Nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Mustafa KONAR

Eğribel Karayolları Ekipleri 
Karla Mücadelerini sürdürüyor



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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ÖNCE İNSAN KENDİ DEĞERLERİ 
ÜSTÜNDE HAYAT KURMALI
Yüce Allah Biz 

insanlara çok 
kıymetli değerler 

yüklemiştir. Ve bu değer-
leri insan oğulları genelde 
bilmez kendisini araştırmaz 
kendi üstündeki O kıy-
metli varlıklarla yaşamak 
istemez. Aslında mesele 
tam anlamında hayatın 
ömrümüzün yolculuğu 
molası huzuru bu çerçeve-
nin içinde gizlidir. O kadar 
yüksek enerjili bir insanız ki 
durduğumuz yere durama-
yan sürekli çalışan Tabiri 
caizse Ekmeğini taştan 
çıkaran bir topluluğuz. 

Amma velakin insanlar 
yani Bizler enerjimizi kendi 
değerlerimizle değil başka-
larının değerlerini yaşamak 
için mücadele ediyoruz. 
Sadece kendi özümüz-
den annemizin babamı-
zın hayat mücadelesini 
ekonomik mücadelesini 
zorluklar mücadelesini ve 
aile içindeki o en önemli 
mücadelelerini keşfetmiş 
olsaydık bugün halimiz bu 
durumda olmazdı. Hayatın 
Mektebi dediğimiz önce 
evdeki mektebimiz Yani 
büyüdüğümüz yetiştiğimiz 
bizi yetiştiren öğretmenimiz 
annemiz babamız Aslında 
hayatı bize tam anlamında 
Öğrettiler” gösterdiler, nasıl 
olduğunu da uygulamalı 
bir şekilde yaşadılar. Biz 
maalesef bunu bile görüp  
yaşamak  bile kendimize 
monte  edemedik. 

Uygulamalı ders uygula-
malı eğitim modeli insanın 
kendi ailesidir. Anasıdır 
babasıdır. Dedesidir, Baba 
annesidir anneannesi dir.  
Çünkü bir o kadar derin 
hazine var ki kendi çev-
remizde mücadelemizi 
yapsak kendi çevremizin 
altın rezervlerini bulmaya 
Çalışsak Ben eminim ki 
en güzel aile Bizim Aile en 
mutlu çift biz oluruz. 

Ama enerjimizi bir futbol 
takımıyla bir siyasi ideoloji 
ile bir başka şeylerle ener-
jimizi tüketirsek. Kendi öz 

değerlerimizi  Öz değerle-
rimize darbe yapar onları 
yok saymış bir topluluk 
haline geliriz. 

Buradaki  Gaye vücut 
içerisindeki kanımızın özel-
liği ile beraber onun değiş-
mezliği ile beraber yaratılış 
özelliği mizin aynı olması 
ile birlikte kendi öz değer-
lerimizi iç içe tutmamız 
gerekir. Bu değerlerimizle 
mutluluk yollarını sonsuza 
dek savaşmamız gerekir. 
Eğer mücadelemizi Sava-
şı’mızı istikrarlı bir şekilde 
sonsuza dek  götüremez 
isek işte o zaman kendi öz 
değerlerimizi keşif etmemiş  
oluruz. 

Dolayısıyla bir kez daha 
bütün yazılarımızda bu 
eksenli olduğu gibi bir kez 
daha özümüze dönmeli-
yiz, kanımızda olduğu gibi 
yaşamımızda olduğu gibi.   
Birlikte yaşamalıyız.  Çün-
kü sofralarında iki kişilik 
ekmek olmadan yemek 
olmadan hayat mücadele-
sini sürdürüp Bizleri de bu 
hayata yetiştiren Bir anne-
nin babanın mücadelesi 
ile büyüdük. Bugün Sosyal 
Yaşam dediğimiz başkaları-
nın kültürü bizim maalesef 
zor durumlara soktu zorlaş-
tırdı hayatımızı  birdenbire 
dibini görmediğimiz Göllere 
daldık gölün dibinde başı-
mızın nereye vuracağını 
bilmediğimiz karanlık derin 
mevzulara girdik. 

Sadece özümüzle yaşa-
yıp zaman zaman sosyal 
yaşamdan nefes almaz 
almayı dene seyidi Belki bu 
kadar Hüsran bir sonucu  
bizim için olmazdı. Tekrar-
dan özümüze dönmek milli 
değerlerimizi Yaşamak bize 
biz olduğumuzu bu hayatı 
büyütüp yürümesini öğre-
ten konuşmasını öğreten ta 
ki kaşık tutmasını öğreten 
anne baba kültürümüzü 
devam ettirmek yaşamak 
arzusuyla kendimize kuş 
atmalıyız mutluluk zırhımız 
bu olmalı mutluluk sırrımız 
bu olmalı.

Seminerin açılışında 
konuşan İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, 

“Sizler ilçelerimizde müftü 
hocalarımızdan sonra sorumlu 
kişilersiniz. Ne kadar güç-
lü iseniz müftülüklerimiz ve 
müftülük hizmetlerimiz o kadar 
güçlüdür. Müftü hocalarımla el 
ele, kol kola olun. Hizmetlere 
yönelik istişareleriniz olsun. 
Sadece paraf atan olmayın. 
Aynı zamanda tecrübelerinizle 
kardeşlerimize yol göste-
rin, rehberlik edin. Sadece 
söylemekle kalmayın; iş ve 
işlemlerin uygulanıp uygu-
lanmadığını takip edin, varsa 
hatalar anında müdahale 

edin. Vaiz hocalarımız sadece 
kürsüde olmasın. Bir taraftan 
cami hizmetleri, diğer taraf-
tan esnaf, hasta, aile, engelli, 
şehit aileleri, gazi ve ailelerine 
ziyaretler olsun istiyorum. Vaiz 
hocalarımız olarak Başkanlı-
ğımızın sahadaki projelerinin 
sıkı takipçileri olun. Kaynaş-
mak için kitap okuma ve cami 
buluşmalarını fırsata çevirin. 
Görevli arkadaşlarınızla özel 
Arapça, tefsir, hadis, fıkıh gibi 
konularda dersleriniz olsun.” 
dedi. 

Seminerde il ve ilçelerde yü-
rütülen irşat faaliyetleri, kadın, 
aile, engelli, gençlik, ADRB ça-
lışmaları, sosyal medya, eğitim 

faaliyetleri, cami hizmetleri, 
diğer kurumlarda yürütülen 
hizmetler, proje bazlı çalışma-
ların teşvik edilmesi, görevliler 
arasında tecrübe paylaşımının 
sağlanması gibi konularda gö-
rüş alışverişinde bulunuldu. İl 

Müftü Yardımcısı Murat Mutlu, 
personel iş ve işlemleri, Müftü 
Yardımcısı Yusuf Genç, İdari 
ve Mali konular, Din Hizmetleri 
Şube Müdür İsmail Aydın, Din 
Hizmetleri ve Eğitimi ile ilgili 
konular hakkında sunum yaptı. 

ELE, KOL KOLA OLUN
MUFTU TOPCAN: EL
Giresun İl Müftülüğü, il genelinde görev yapan şube müdürleri ve vaizlere yönelik “Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenledi

Giresun Belediyesi tara-
fından hayata geçirilen 

jeoradar sistemi iki senelik 
süreçte toplam 200.000 met-
rekare alanın ölçümü yapılıp 
sayısallaştırdı. 

Yapılan çalışmayla birlikte; 
1 Bulancak, 5 Dereli, 2 Görele, 
1 Keşap ve 1 Tirebolu olmak 
üzere beş ilçe ve Çavuşlu 
Beldesinde toplamda 11 kez 
hat tespit çalışmaları yapılıp 
ihtiyaçlara kolaylık sağlandı.

Giresun şehir merkezinde 
ise 38000 metre su, 7500 
metre Telekom, 5000 met-
re doğalgaz, 13500 metre 
kanal, 12600 metre elektrik 
olmak üzere 76600 metre hat 

sayısallaştırılarak bilgisayar 
ortamında haritaya kaydedildi. 
Oluşturulan haritanın ilerleyen 
süreçte sanal gerçeklik tek-
nolojisi kullanılarak ekiplerin 
daha etkin bir şekilde kullanı-
mına sunulacağı bildirildi. 

Jeoradar sistemi yetkilileri 
tarafından yapılan açıklamada; 
yapılan çalışmalar ile şehrin 
yeraltı haritasının oluşturulma-

ya başlandığı ifade edilerek 
şunlar kaydedildi:

 “Yaptığımız çalışmalar 
belediyemize çok sayıda 
kolaylıklar sağlamakla birlikte 
gereksiz maliyetlerinde önüne 
geçilmiştir. Şehrimizin herhan-
gi bir noktasında yapılacak 
kazı öncesi yaptığımız ölçüm-
lerle hatların yerlerinin belirle-
nip gereksiz kazı maliyetlerinin 

önüne geçilmektedir. Yeni ya-
pılacak hatlar ile ilgili hali hazır 
çalışmaları yapılarak boru met-
rajları ve kotları hususunda Su 
ve Kanalizasyon İşleri Müdür-
lüğü’ne destek verilmektedir. 
Ayrıca asfalt altında kalan ka-
yıp vana ve kayıp rögar kapağı 
tespitleri ile Su ve Kanalizas-
yon İşleri ekiplerimize büyük 
kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu 
süreçte toplamda 96 kez Su 
Kanalizasyon ekiplerimizle hat 
tespit çalışmaları yapılmıştır. 
Yeni yapılan su-kanal hatla-
rının yapım anında hatların 
koordinatları alınarak güncel 
hatlarında haritaya işlenmesi 
sağlanmaktadır”

Jeoradar Sistemi büyük kolaylık getirdi

Giresun Belediyesi, nüfusu 
giderek büyüyen şehrimizde 

yeni mezarlığın defin yerlerinin 
dolmasıyla birlikte Samanlıkkıra-
nı Mahallesi’nde ikinci bir şehir 
mezarlığını hizmete açmıştı.

Bu kapsamda, belediye 
ekipleri tarafından Samanlıkkı-
ranı mezarlığının tüm eksiklikleri 
giderildi. Mezarlıkta çeşme, bay 
bayan wc, bekçi kulübesi, ikişer 
kişilik defin yerleri, giriş kapısı ve 
çevre düzenlemesi tamamlandı.

Belediye Mezarlıklar Müdür-
lüğü yetkilileri tarafından yapılan 
açıklamada: “Nüfusu giderek 

artan kentimizde yaşanan defin 
alanı sıkıntısını gidermek için 
hizmete giren ikinci şehir mezar-
lığımızda düzenleme çalışmaları 
yaparak eksikliklerini tamamladık 
ve mezarlığımız daha güzel bir 
görünüme kavuştu. Vatandaşla-
rımızın doğumdan, ölüme kadar 
her zaman yanlarındayız” denildi.

Diğer yandan, Mezarlıklar Mü-
dürlüğü tarafından yeni mezarlık-
ta da bakım, onarım ve temizlik 
çalışmaları periyodik olarak yıl 
boyunca sürdürülürken, cena-
ze hizmetleri de düzenli olarak 
devam ediyor.

Samanlıkkıranı mezarlığının eksiklikleri giderildi

Giresun Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Devrim Bektaş: “İşitme 
kaybından erkekler kadınlardan 
daha fazla etkilenir. 65 ila 74 
yaşlarındaki erkeklerin yüzde 
10’undan fazlasının farklı dere-
celerde işitme kaybı yaşadığı 
tahmin edilmektedir”

Giresun Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Devrim Bektaş, işitme kaybından 

erkeklerin kadınlardan daha fazla 
etkilendiğini belirtti.

Bektaş, “3 Mart Dünya Kulak 
ve İşitme Günü” dolayısıyla 
yaptığı yazılı açıklamada, günün 
amacının, dünya çapında kulak 
ve işitme sağlığı konusunda far-
kındalık yaratılması ve toplumun 
bilinçlendirilmesi olduğunu ak-
tardı. Toplumda sağlıklı iletişimin 
temelini işitme ve konuşma fonk-
siyonunun oluşturduğuna işaret 

eden Bektaş, şunları kaydetti:
“Konuşma gelişiminin sağlıklı 

bir işitme ile sağlanabildiği dü-
şünülürse işitmenin önemi daha 
iyi anlaşılacaktır. İşitme kaybına 
bağlı olarak gelişen sorunla-
rın çözümü, bireyin toplumsal 
yaşama güçlü şekilde katılmasını 
sağlamakta ve yaşam kalitesini 
artırmaktadır. Bu açıdan bakıldı-
ğında, işitme kaybının erken teş-
hisi büyük önem taşımaktadır.”

Bektaş, işitme kaybının özel-
likle ilk 6 aydan önce belirlenip 
müdahale edilmesi gerektiğini 
vurgulayarak şöyle devam etti:

“İşitme kaybı her yaşta ortaya 
çıkabilir ancak yaşlılarda bu risk 
daha fazla görülebilir. İşitme 
kaybından erkekler kadınlardan 
daha fazla etkilenir. 65 ila 74 
yaşlarındaki erkeklerin yüzde 
10’undan fazlasının farklı dere-
celerde işitme kaybı yaşadığı 

tahmin edilmektedir. İşitme kaybı 
doğumsal olarak gelişebileceği 
gibi bazı faktörlere bağlı da orta-
ya çıkabilir.”

Özellikle 40 yaş sonrası 
kişilerde yaşlılığa bağlı iç kulak 
ve sinirleri etkileyen hastalık-
lar gözlemlenebildiğine dikkati 
çeken Bektaş, “Enfeksiyonlar 
veya metabolik hastalıklar, şeker 
veya endokrin hastalıkları gibi 
enfeksiyon hastalıkları da işitme 

kaybında önemli rol oynayabilir. 
Özellikle yüksek sesli yerlerde 
çalışan kişileri tehdit eden ses, 
95 desibel ve üstü ani işitme 
kayıplarına neden olabiliyor.” 
ifadelerini kullandı.

Bektaş, kanser tedavisi gören 
hastalarda kullanılan, kemoterapi 
ve idrar söktürücü olarak ta-
nımlanabilecek bazı ilaçların da 
işitme kaybına sebep olabildiğini 
anlattı.    Haber: GİRESUN (AA)

İşitme kaybında 
erken teşhis önemli BEKTAS’TAN ERKEN TANI UYARISI
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* Koltuk Yıkama * Store Perde * Ev * Ofis * İnşaat *Dükkan

Temizliği itina ile yapılırAdres: Gemiler Çekeği Mah. Sütlaç Mevkii 
Çakmak Sk. GiRESUN
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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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Sizlerin tabiriyle;
Aynı geminin yolcusu olsak 

da… 
Sizler lüks kameralarınızda 

yolculuk yaparken; 
Bizler, güverte de sağanak 

yağmur altında yolculuk yapı-
yoruz...

Ve sizlerin ‘emekliliği’ bizim 
emekliliğimize hiç-mi hiç benze-
miyor… 

Yani demem o ki; 
Aynı gemide yolculuk yapı-

yoruz yapmasına da… 
Sizler 25 yaşında ‘milletveki-

li’ seçilebiliyor ve
24 ay da ‘emekli’ olabiliyor-

sunuz… 
Ve ‘emekliliği’ hak ettikten 

sonra (bugünkü rakamla;) 
Her ay aldığınız 17 bin küsur 

lirayı yeterli bulmayıp; 

20 bin liraya çıkarmayı düşü-
nebiliyorsunuz… 

Diğer taraftan; 
Ve aynı geminin içinde olan 

bir kaymakam 40 yıl hizmet 
veriyor… 

Emekli olunca, ayda 8 bin 
900 lira gibi bir aylık alabiliyor.. 

Bir genel müdür emekli 
oluyor; 

Ayda 13 bin 500 lira maaş 
alıyor… 

Sizler, Parlamento çatısı 
altında 24 ay içerisinde emekli 
olduktan sonra; 

Her ay cüzdanlarınıza 20 
adet mor binlikler yerleştirirken, 
ömrünü bilimsel ve akademik 
çalışmalarla geçiren bir profe-
sör ‘emekli’ olunca 12 bin lira 
dolayında ‘emekli aylığı’ zar-zor 
alabiliyor...

Bir-şekilde, bir-yolunu bulup; 
25 yaşında genç bir milletve-
kili 24 ay üzerinden emekli 
olurken; 

Devletin parası çarçur ol-
masın diye ömrünü ‘maliye de-
netçisi’ olarak geçirip ve 50-60 
yaşında emekli olunca sadece 
ve sadece 9 bin lira dolayında 
emekli aylığı aldığı söyleniyor… 

Peki, ya bir emekli öğretmen 
ne kadar alıyor? 

Hiç çekince koymadan, 
göğsümüzü gere-gere onu da 
söyleyelim; 

4 bin dolayında olan emekli 
öğretmen maaşına bin lira 
artırarak 5 bin dolayına çıkar-
dılar… 

Keşke çıkarmasalardı… 
Keşke çıkarmasalardı da; 
Biz emeklileri kandırmasa-

lardı! 
Keşke hiçbir artış yapmasa-

lardı da; 
Kaşıkla verdiklerini, kepçeyle 

geri almasalardı… 
Keşke maaşlarımız eskiden 

olduğu gibi 4 bin lira civarında 
kalsaydı da; 

Allah’ın her günü mazo-
ta-benzine zam yapılmasaydı… 

Elektrik ve doğalgaz fatura-
ları eskisi gibi olsaydı! 

Keşke maaşlarımıza zam 

yapılmasaydı da; 
Eskiden olduğu gibi ayda-bir 

kerede olsa ‘1 kilo kıyma’ alabil-
seydik… 

Pazara çıkınca gönlümüzce 
‘Pazar filemizi’ doldurabilsey-
dik… 

Keşke eskiden olduğu gibi 
arabamızın deposunu 300 
liraya fulleyebilseydik… 

Keşke maaşlara zam yap-
masalardı da; 

100 lira dolayında ödedi-
ğimiz elektrik faturasını 350 
ile 800 lira arasında değişen 
fiyatlar üzerinden ödememiş 
olsaydık… 

Keşke maaşlarımız aynı 
kalsaydı da; 

200-300 dolaylarında gelen 

doğalgaz faturalarını her ay 7-8 
yüz dolaylarında gelen fahiş 
faturalar üzerinden ödemesey-
dik… 

Keşke asgari ücreti 3 bin 
dolayından 4 bin dolayına 
çıkarmasalardı da; 

120 TL’ye alınan mutfak 
tüplerinin fiyatı 260 TL’lere 
çıkmamış olsaydı… 

“Acaba” diyorum… 
Zam mağdurları bir araya 

gelip; 
‘Zamlara Karşı Çıkanlar ve 

Huylananlar Derneği’ gibi bir 
dernek mi kursak… 

Ve tek maddeden oluşan 
amacını da şöyle açıklasak; 

“Bu derneğin bir tek amacı 
var; içinde ‘ZAM’ geçen bilu-

mum zamlara karşıdır” 
Bu ‘zamlı-zumlu’ sohbetimizi 

bir-iki örnek vererek özetleye-
cek olursak; 

2021 yılının Mart ayında 7. 
36 TL olan benzin 2022 yılının 
Mart ayında 16.90 TL… 

2021 yılının Mart ayında 
6.80 TL olan Mazot 2022 yılının 
Mart ayında 17.10 TL.. 

2021 yılının Mart ayında 
4.02 TL olan LPG 2022 yalının 
Mart ayında 10.62 TL… 

Bu ‘zam’ ve ‘zamanlama’ ko-
nusunda siz ne düşünürsünüz 
onu bilemem ama… 

Benim fikrimi soracak olur-
sanız; 

“Arkadaş, ben maaşlara 
yapılan zamlara karşıyım” 

Karşı olmamın nedeniyse; 
Hangi dönem olursa-olsun… 
Yönetsel erk olarak; 
Başımızda kim bulunursa 

bulunsun… 
Ne zaman maaşlara zam 

yapıyorlar… 
Aradan iki ay geçmeden; 
İkiye katlayarak geri alıyor-

lar… 
Yanılıyor muyum bilmem… 
Yanılıyorsam; 
Buyurun, doğrusunu siz 

söyleyin… 
NOT: Karikatür Mikail ÇİFTÇİ

N’OLUR MAAŞLARIMIZA ZAM YAPMAYIN 
GÜNAHTIR BİZ EMEKLİLERİ ALDATMAYIN

Obezite yani şiş-
manlık tüm dün-
yada epidemik bir 

hastalık olarak yayılmaktadır. 
Günümüzde obezite önle-
nebilir ölüm sebeplerinden 
sigaradan sonra ikinci sırayı 
almaktadır. TÜİK verilerine 
bakıldığında Türkiye nüfusu-
nun yaklaşık yüzde 50’si obez 
ve obez öncesi insanlardan 
oluşmaktadır.

Obezitede yağ hücrelerinin 
sayısının ve büyüklüğünün 
artmasıdır. Yağ hücrelerinin 
sayısı hayatın ilk yıllarında 
oluşurken, büyüklüğünün 
artması ileri yaşlarda olur. 
Yağ hücrelerinin sayısının ve 
büyüklüğünün artması ile kilo 

artar. Bu hücreler cilt altında 
ve organlarda olur. Erkekler-
de santral obezite dediğimiz 
karın içi organlarda ve karın 
duvarında olurken bayanlar-
da periferal dediğimiz kalça 
bölgesinde olur. 

Obezitenin derecesi vücut 
kitle indeksi (VKİ) ile tarif 
edilir.  “VKİ=Kilo (kg) / boy /
(m2)” formülü ile hesaplanır. 
Obez insanlarda VKİ 30.0’ un 
üstündedir. Abdominal yağlan-
mayı ve dolayısıyla obeziteyi 
değerlendirmek için kullanıla-
bilecek diğer bir ölçüm meto-
du da bel çevresi ölçümüdür. 
Kilo fazlalığı ve obezite tanısı 
için ülkemizde kullanılması 
önerilen bel çevresi değerleri 

kadınlarda 90 cm, erkeklerde 
100 cm olarak kabul edilmek-
tedir.

Obezitenin oluşmasında 
çevresel ve genetik faktörler 
rol oynar. Anne ve babası 
normal kiloda olan bir aile-
nin çocuğunun obez olma 
ihtimali %10 iken: obez bir 
anne babanın çocuğunun 
obez olma ihtimal %80-90 dır. 
Fakat obezitenin bu kadar 
hızlı artmasının tek sebebi 
genetik faktörlere bağlana-
maz. Yüksek kalorili yiyecek-
ler tüketmek, buna rağmen 
doyma duygusunun oluş-
maması, az hareket etmek, 
metabolik akvitenin azalma-
sı, yiyeceklere termojenik 
cevabın azalması, vücut kilo 
seviye noktasının yükselmesi, 
ısı enerji kaybının azalması 
gibi çevresel faktörler de kilo 
alımını etkilemektedir. 

Obez insanlar toplum 
içinde damgalanmış gibilerdir. 
İş verilirken tercih edilmezler. 
Taşıma araçlarında koltuklara 
sığmazlar, tuvaletler küçük 
gelir, kıyafet temininde zorluk 
çekerler, otomobil kabinle-
ri küçük gelir. Halk onları 

tembel ve obur olarak görür. 
Kişisel kontrollerinin zayıf 
olduğunu düşünür. Sosyal 
etkinliklere rahat olarak 
katılamazlar ve kişisel öz 
güvenlerini kaybetmişlerdir. 
Depresyon yaygındır. Kişisel 
imajlarının kötü olduğunu 
hissederler.

Obezitenin tehdit oluşturan 
medikal ek hastalıklar dejene-
ratif eklem problemleri, oste-
oartrit, bel ağrısı, hipertansi-
yon, safra taşı, hiperlipidemi, 
hiperkolesteremi, astım, Tip 
2 diyabetus mellitus, tıkayıcı 
solunum kesilmesi (obstrük-
tif sleep apne), obezitenin 
hipoventilasyon sendromu, 
ölümcül kardiak aritmiler, sağ 
kalp yetmezliği, migrene bağlı 
baş ağrısı, pseudo tümör 
serebri, derin ven trombozu, 
ciltte mantar enfeksiyonları, 
ciltte apseler, stres üriner 
inkontinansı, infertilite, dis-
menorea, depresyon, karın 
duvarı fıtıkları, felç, reflü has-
talığı, karaciğer hastalıkları, 
özellikle uterus, kolon, meme 
ve prostat kanserleri olmak 
üzere çeşitli kanserlerde art-
maya neden olmaktadır.

Obez insanlarda kanda do-
laşan östrojen seviyesi artar. 
Kadın hastalarda obeziteye 
bağlı olarak yumurtlama bo-
zulur, adet görememe ve ha-
mile kalmakta zorluk görülür. 
Hamile kaldıklarında gebelik 
diyabeti ve hipertansiyon artar 
ve gebeliği riske sokar. Aşırı 
kilolu bebek olma ihtimali ve 
sezeryan ile doğum riski artar. 

Yirmi bir yaşında obez 
olmaya başlayan bir erkeğin 
12 yıl, kadının ise 9 yıl obez 
olmayanlara göre daha az 
yaşadığı gösterilmiştir. Bu 
saydığımız hastalıklar nedeni 
ile erken yaşta ölüm görüle-
bilir. Yaşam kaliteleri kötüdür. 
Obezite ile mücadele edildi-
ğinde hastaların yaşam süre-
sini uzar ve hayat kalitelerini 
düzeltir.

Obezite ile mücadele 
etmenin amaçları ederken 
obez insanların sosyokültürel 
ve yaşamsal zorluklarından 
kurtarmanın yanında obe-
ziteye bağlı ek hastalıkların 
oluşmasını önlemektir. Diyet, 
egzersiz ve ilaç tedavisi ile 
obeziteyle mücadele edilir. 
Hastaların Diyet uzmanları, 

Endokrinoloji ve Psikiatrik 
değerlendirilmeleri önemlidir. 
Bu yöntemler ile kilo vereme-
yen obez hastalarda obe-
zite cerrahisi uygulanabilir. 
Obezite cerrahisi kilo veril-
mesine yardımcı olmak için 
yapılan ameliyatlardır. Birçok 
ameliyat çeşidi bulunmakta-
dır. Hiç bir zaman ilk tercih 
değildir. VKİ inin ≥40 kg/m2 
olması, VKİ inin ≥35 kg/m2 ve 
obeziteye bağlı ağır seyreden 
ek hastalıklarının olması, 
diyet, egzersiz ve gerektiğin-
de psikiyatrik destek ile kilo 
veremeyen hastalarda cerrahi 
yöntemler uygulanabilir. 

Unutmayalım ki obezite ön-
lenebilir hastalıktır. Daha sağ-
lıklı ve konforlu uzun bir hayat 
için obeziteden kaçınmalıyız. 
Uygun bir şekilde beslen-
meli ve egzersiz yapmalıyız. 
Gerektiğinde bir Diyet Uzma-
nına danışmalı,  Psikiyatik 
veya Psiklojik destek almalı, 
bir Endokrinoloğa tetkik ve 
tedavi için başvurmalıyız. 
Bunlar ile kilo veremezsek 
obezite cerrahisi uygulayan 
bir Cerrahi Merkezden yardım 
alabiliriz.

Daha Kaliteli, Sağlıklı ve Uzun Bir Hayat İçin 
Obezite ile Mücadele Etmeliyiz

Ayhan Yüksel

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

0454 666 01 11
0545 506 28 28

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

45 Mart 
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Sizlerin tabiriyle;
Aynı geminin yolcusu olsak 

da… 
Sizler lüks kameralarınızda 

yolculuk yaparken; 
Bizler, güverte de sağanak 

yağmur altında yolculuk yapı-
yoruz...

Ve sizlerin ‘emekliliği’ bizim 
emekliliğimize hiç-mi hiç benze-
miyor… 

Yani demem o ki; 
Aynı gemide yolculuk yapı-

yoruz yapmasına da… 
Sizler 25 yaşında ‘milletveki-

li’ seçilebiliyor ve
24 ay da ‘emekli’ olabiliyor-

sunuz… 
Ve ‘emekliliği’ hak ettikten 

sonra (bugünkü rakamla;) 
Her ay aldığınız 17 bin küsur 

lirayı yeterli bulmayıp; 

20 bin liraya çıkarmayı düşü-
nebiliyorsunuz… 

Diğer taraftan; 
Ve aynı geminin içinde olan 

bir kaymakam 40 yıl hizmet 
veriyor… 

Emekli olunca, ayda 8 bin 
900 lira gibi bir aylık alabiliyor.. 

Bir genel müdür emekli 
oluyor; 

Ayda 13 bin 500 lira maaş 
alıyor… 

Sizler, Parlamento çatısı 
altında 24 ay içerisinde emekli 
olduktan sonra; 

Her ay cüzdanlarınıza 20 
adet mor binlikler yerleştirirken, 
ömrünü bilimsel ve akademik 
çalışmalarla geçiren bir profe-
sör ‘emekli’ olunca 12 bin lira 
dolayında ‘emekli aylığı’ zar-zor 
alabiliyor...

Bir-şekilde, bir-yolunu bulup; 
25 yaşında genç bir milletve-
kili 24 ay üzerinden emekli 
olurken; 

Devletin parası çarçur ol-
masın diye ömrünü ‘maliye de-
netçisi’ olarak geçirip ve 50-60 
yaşında emekli olunca sadece 
ve sadece 9 bin lira dolayında 
emekli aylığı aldığı söyleniyor… 

Peki, ya bir emekli öğretmen 
ne kadar alıyor? 

Hiç çekince koymadan, 
göğsümüzü gere-gere onu da 
söyleyelim; 

4 bin dolayında olan emekli 
öğretmen maaşına bin lira 
artırarak 5 bin dolayına çıkar-
dılar… 

Keşke çıkarmasalardı… 
Keşke çıkarmasalardı da; 
Biz emeklileri kandırmasa-

lardı! 
Keşke hiçbir artış yapmasa-

lardı da; 
Kaşıkla verdiklerini, kepçeyle 

geri almasalardı… 
Keşke maaşlarımız eskiden 

olduğu gibi 4 bin lira civarında 
kalsaydı da; 

Allah’ın her günü mazo-
ta-benzine zam yapılmasaydı… 

Elektrik ve doğalgaz fatura-
ları eskisi gibi olsaydı! 

Keşke maaşlarımıza zam 

yapılmasaydı da; 
Eskiden olduğu gibi ayda-bir 

kerede olsa ‘1 kilo kıyma’ alabil-
seydik… 

Pazara çıkınca gönlümüzce 
‘Pazar filemizi’ doldurabilsey-
dik… 

Keşke eskiden olduğu gibi 
arabamızın deposunu 300 
liraya fulleyebilseydik… 

Keşke maaşlara zam yap-
masalardı da; 

100 lira dolayında ödedi-
ğimiz elektrik faturasını 350 
ile 800 lira arasında değişen 
fiyatlar üzerinden ödememiş 
olsaydık… 

Keşke maaşlarımız aynı 
kalsaydı da; 

200-300 dolaylarında gelen 

doğalgaz faturalarını her ay 7-8 
yüz dolaylarında gelen fahiş 
faturalar üzerinden ödemesey-
dik… 

Keşke asgari ücreti 3 bin 
dolayından 4 bin dolayına 
çıkarmasalardı da; 

120 TL’ye alınan mutfak 
tüplerinin fiyatı 260 TL’lere 
çıkmamış olsaydı… 

“Acaba” diyorum… 
Zam mağdurları bir araya 

gelip; 
‘Zamlara Karşı Çıkanlar ve 

Huylananlar Derneği’ gibi bir 
dernek mi kursak… 

Ve tek maddeden oluşan 
amacını da şöyle açıklasak; 

“Bu derneğin bir tek amacı 
var; içinde ‘ZAM’ geçen bilu-

mum zamlara karşıdır” 
Bu ‘zamlı-zumlu’ sohbetimizi 

bir-iki örnek vererek özetleye-
cek olursak; 

2021 yılının Mart ayında 7. 
36 TL olan benzin 2022 yılının 
Mart ayında 16.90 TL… 

2021 yılının Mart ayında 
6.80 TL olan Mazot 2022 yılının 
Mart ayında 17.10 TL.. 

2021 yılının Mart ayında 
4.02 TL olan LPG 2022 yalının 
Mart ayında 10.62 TL… 

Bu ‘zam’ ve ‘zamanlama’ ko-
nusunda siz ne düşünürsünüz 
onu bilemem ama… 

Benim fikrimi soracak olur-
sanız; 

“Arkadaş, ben maaşlara 
yapılan zamlara karşıyım” 

Karşı olmamın nedeniyse; 
Hangi dönem olursa-olsun… 
Yönetsel erk olarak; 
Başımızda kim bulunursa 

bulunsun… 
Ne zaman maaşlara zam 

yapıyorlar… 
Aradan iki ay geçmeden; 
İkiye katlayarak geri alıyor-

lar… 
Yanılıyor muyum bilmem… 
Yanılıyorsam; 
Buyurun, doğrusunu siz 

söyleyin… 
NOT: Karikatür Mikail ÇİFTÇİ

N’OLUR MAAŞLARIMIZA ZAM YAPMAYIN 
GÜNAHTIR BİZ EMEKLİLERİ ALDATMAYIN

Obezite yani şiş-
manlık tüm dün-
yada epidemik bir 

hastalık olarak yayılmaktadır. 
Günümüzde obezite önle-
nebilir ölüm sebeplerinden 
sigaradan sonra ikinci sırayı 
almaktadır. TÜİK verilerine 
bakıldığında Türkiye nüfusu-
nun yaklaşık yüzde 50’si obez 
ve obez öncesi insanlardan 
oluşmaktadır.

Obezitede yağ hücrelerinin 
sayısının ve büyüklüğünün 
artmasıdır. Yağ hücrelerinin 
sayısı hayatın ilk yıllarında 
oluşurken, büyüklüğünün 
artması ileri yaşlarda olur. 
Yağ hücrelerinin sayısının ve 
büyüklüğünün artması ile kilo 

artar. Bu hücreler cilt altında 
ve organlarda olur. Erkekler-
de santral obezite dediğimiz 
karın içi organlarda ve karın 
duvarında olurken bayanlar-
da periferal dediğimiz kalça 
bölgesinde olur. 

Obezitenin derecesi vücut 
kitle indeksi (VKİ) ile tarif 
edilir.  “VKİ=Kilo (kg) / boy /
(m2)” formülü ile hesaplanır. 
Obez insanlarda VKİ 30.0’ un 
üstündedir. Abdominal yağlan-
mayı ve dolayısıyla obeziteyi 
değerlendirmek için kullanıla-
bilecek diğer bir ölçüm meto-
du da bel çevresi ölçümüdür. 
Kilo fazlalığı ve obezite tanısı 
için ülkemizde kullanılması 
önerilen bel çevresi değerleri 

kadınlarda 90 cm, erkeklerde 
100 cm olarak kabul edilmek-
tedir.

Obezitenin oluşmasında 
çevresel ve genetik faktörler 
rol oynar. Anne ve babası 
normal kiloda olan bir aile-
nin çocuğunun obez olma 
ihtimali %10 iken: obez bir 
anne babanın çocuğunun 
obez olma ihtimal %80-90 dır. 
Fakat obezitenin bu kadar 
hızlı artmasının tek sebebi 
genetik faktörlere bağlana-
maz. Yüksek kalorili yiyecek-
ler tüketmek, buna rağmen 
doyma duygusunun oluş-
maması, az hareket etmek, 
metabolik akvitenin azalma-
sı, yiyeceklere termojenik 
cevabın azalması, vücut kilo 
seviye noktasının yükselmesi, 
ısı enerji kaybının azalması 
gibi çevresel faktörler de kilo 
alımını etkilemektedir. 

Obez insanlar toplum 
içinde damgalanmış gibilerdir. 
İş verilirken tercih edilmezler. 
Taşıma araçlarında koltuklara 
sığmazlar, tuvaletler küçük 
gelir, kıyafet temininde zorluk 
çekerler, otomobil kabinle-
ri küçük gelir. Halk onları 

tembel ve obur olarak görür. 
Kişisel kontrollerinin zayıf 
olduğunu düşünür. Sosyal 
etkinliklere rahat olarak 
katılamazlar ve kişisel öz 
güvenlerini kaybetmişlerdir. 
Depresyon yaygındır. Kişisel 
imajlarının kötü olduğunu 
hissederler.

Obezitenin tehdit oluşturan 
medikal ek hastalıklar dejene-
ratif eklem problemleri, oste-
oartrit, bel ağrısı, hipertansi-
yon, safra taşı, hiperlipidemi, 
hiperkolesteremi, astım, Tip 
2 diyabetus mellitus, tıkayıcı 
solunum kesilmesi (obstrük-
tif sleep apne), obezitenin 
hipoventilasyon sendromu, 
ölümcül kardiak aritmiler, sağ 
kalp yetmezliği, migrene bağlı 
baş ağrısı, pseudo tümör 
serebri, derin ven trombozu, 
ciltte mantar enfeksiyonları, 
ciltte apseler, stres üriner 
inkontinansı, infertilite, dis-
menorea, depresyon, karın 
duvarı fıtıkları, felç, reflü has-
talığı, karaciğer hastalıkları, 
özellikle uterus, kolon, meme 
ve prostat kanserleri olmak 
üzere çeşitli kanserlerde art-
maya neden olmaktadır.

Obez insanlarda kanda do-
laşan östrojen seviyesi artar. 
Kadın hastalarda obeziteye 
bağlı olarak yumurtlama bo-
zulur, adet görememe ve ha-
mile kalmakta zorluk görülür. 
Hamile kaldıklarında gebelik 
diyabeti ve hipertansiyon artar 
ve gebeliği riske sokar. Aşırı 
kilolu bebek olma ihtimali ve 
sezeryan ile doğum riski artar. 

Yirmi bir yaşında obez 
olmaya başlayan bir erkeğin 
12 yıl, kadının ise 9 yıl obez 
olmayanlara göre daha az 
yaşadığı gösterilmiştir. Bu 
saydığımız hastalıklar nedeni 
ile erken yaşta ölüm görüle-
bilir. Yaşam kaliteleri kötüdür. 
Obezite ile mücadele edildi-
ğinde hastaların yaşam süre-
sini uzar ve hayat kalitelerini 
düzeltir.

Obezite ile mücadele 
etmenin amaçları ederken 
obez insanların sosyokültürel 
ve yaşamsal zorluklarından 
kurtarmanın yanında obe-
ziteye bağlı ek hastalıkların 
oluşmasını önlemektir. Diyet, 
egzersiz ve ilaç tedavisi ile 
obeziteyle mücadele edilir. 
Hastaların Diyet uzmanları, 

Endokrinoloji ve Psikiatrik 
değerlendirilmeleri önemlidir. 
Bu yöntemler ile kilo vereme-
yen obez hastalarda obe-
zite cerrahisi uygulanabilir. 
Obezite cerrahisi kilo veril-
mesine yardımcı olmak için 
yapılan ameliyatlardır. Birçok 
ameliyat çeşidi bulunmakta-
dır. Hiç bir zaman ilk tercih 
değildir. VKİ inin ≥40 kg/m2 
olması, VKİ inin ≥35 kg/m2 ve 
obeziteye bağlı ağır seyreden 
ek hastalıklarının olması, 
diyet, egzersiz ve gerektiğin-
de psikiyatrik destek ile kilo 
veremeyen hastalarda cerrahi 
yöntemler uygulanabilir. 

Unutmayalım ki obezite ön-
lenebilir hastalıktır. Daha sağ-
lıklı ve konforlu uzun bir hayat 
için obeziteden kaçınmalıyız. 
Uygun bir şekilde beslen-
meli ve egzersiz yapmalıyız. 
Gerektiğinde bir Diyet Uzma-
nına danışmalı,  Psikiyatik 
veya Psiklojik destek almalı, 
bir Endokrinoloğa tetkik ve 
tedavi için başvurmalıyız. 
Bunlar ile kilo veremezsek 
obezite cerrahisi uygulayan 
bir Cerrahi Merkezden yardım 
alabiliriz.

Daha Kaliteli, Sağlıklı ve Uzun Bir Hayat İçin 
Obezite ile Mücadele Etmeliyiz

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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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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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

Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinden Çaykur 
Rizespor’un kulüp 

başkanı Tahir Kıran, bugün karşı-
laşacakları GZT Giresunspor’un 
da kendileri gibi ligde kalma 
yarışında olduğunu ifade ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz de 
sıkıntılıyız, onlar da sıkıntılı. Uma-
rım temiz bir maç olur, hakem 
hatalarıyla sonuç belirlenmez. Biz 
24 haftadır bağırıyoruz. 24 hafta-
dır bize ciddi anlamda operasyon 
yapılıyor. İnşallah bitecektir. Zaten 
bitmezse hakikaten sıkıntı var. Bir 
takımın üzerine bu kadar oynan-
maz ama ben bunun sebeplerini 
biliyorum. Sebeplerini çözdüm. 
Nereden neyin geldiğini, hepsini 
gayet iyi biliyorum. Onlar için 

bir zaman tanıyorum. O zaman 
içerisinde bunu düzeltirler eğer 
düzeltmezlerse Türk futbolunda 
ciddi anlamda deprem olacak.”

Yayıncı kuruluşun Çaykur 
Rizespor lehine olan pozis-
yonları vermediğini öne süren 
Kıran, “Galatasaray maçında 
Gedson’un kaval kemiğine 
yapılan faul sonrası aleyhimize 
karar veriliyor, görüntülerde yer 
almıyor. Çok enteresan işler 
oluyor. Galatasaray’ı kurtarmak 
için bunlara gerek yok. Galatasa-
ray kendi kendini kurtarır. Diğer 
tarafta umarım GZT Giresunspor 
maçı temiz geçer. Hakem etkile-
mez. Hem Giresunspor hem de 
Rizespor bizim takımımız. Hak 
eden kazansın.” diye konuştu.

KIRAN ‘HAK EDEN KAZANSIN’

Türkiye Futbol Federasyonunun 
(TFF), yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) önlemleri kapsamındaki 

müsabaka girişi HES kodu sorgulamasını 
kaldırdığını açıklamasının ardından Spor 
Toto Süper Lig ekipleri, yaptıkları duyurularla 
taraftarlarını tribüne çağırdı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Çaykur 
Rizespor, GZT Giresunspor, Göztepe, İttifak 
Holding Konyaspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, 
Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve 
Gaziantep FK, sosyal medya hesapların-
dan yaptıkları paylaşımlarla sınırlamaların 
kaldırıldığını duyurdu.Yukatel Kayserispor’un 
duyurusunda, “Geldi çocuklar, o güzel günler 
geldi. Stadyuma girişlerde HES uygulaması 
ve aşı şartı kaldırıldı! Hedefe yürüdüğümüz 
sezonda artık Kovid-19 engellerinden de 
kurtuluyoruz.” ifadeleri kullanılırken, Fraport 
TAV Antalyaspor’un açıklamasında, “Maaile 
Antalya Stadyumu’na! TFF tarafından alınan 
kararla, HES sorgulaması ile ilgili uygulama 
kaldırılmıştır. Aynı zamanda maçlara girişte 12 
yaş sınırı da artık olmayacaktır. 7 yaş ve üzeri 
Passolig kartı olan taraftarlarımız maçlara 
girebilecektir.” denildi.

HES kodu sorgulamasının iptali sonrası kulüpler, taraftarlarını tribüne çağırdı

NE KADAR ETKiSi OLACAK?

2021-2022 Eğitim-Öğretim 
Yılı Okul Sporları kapsa-

mında Espiye’de yapılan Yıldız 
Erkekler Futsal İl Birinciliği mü-
sabakaları  iki Tirebolu temsilcisi 
arasında oynanan final maçıyla 
sona erdi ve zorlu finalde rakibi 

Cumhuriyet Ortaokulu’nu 1-0 
yenen Şehit Binbaşı Hüseyin 
Avni Alparslan Ortaokulu il birin-
cisi olmayı başardı.

Espiye’de Muhsin Yazıcıoğ-
lu Spor Salonunda gerçekle-
şen il birinciliği müsabakaları-

na Tirebolu’dan 3 okul katıldı. 
Zaman zaman birbirlerine 
rakip olan ve finalde de iki 
Tirebolu temsilcisini karşı 
karşıya getiren maç 2 Mart 
Çarşamba günü oynandı. 
Büyük bir heyecan ve çekiş-

meye sahne olan final maçın-
dan 1-0’lık skorla galip ayrılan 
Şehit Binbaşı H. Avni Alpars-
lan Ortaokulu, Yıldız Erkekler 
Futsal Şampiyonası’nda il 
birinciliğini elde ederken; bölge 
şampiyonasında Giresun’u 

temsil etmeye hak kazandı. 
Cumhuriyet Ortaokulu’nun 

il ikincisi olduğu şampiyo-
nada Tirebolu İlçesini temsil 
eden bir diğer okul Kazım 
Karabekir’de üçüncü sırayı 
elde etti.Espiye’deki şampi-
yonaya Beden Eğitimi Öğret-

meni Turgay İleli nezaretinde 
katılan ve büyük bir başarıya 
imza atarak, Yıldız Erkek-
ler Futsalda il birincisi olan  
Şehit Binbaşı Hüseyin Avni 
Alparslan Ortaokulu’na grup 
şampiyonasında da başarılar 
diliyoruz.

Espiye’de gerçekleşen Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası’nda finalde Tirebolu Cumhuriyet Ortaokulu’nu 1-0 yenen 
Tirebolu Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Ortaokulu, il birincisi olarak gruplara gitmeye hak kazandı.

SEHiT BiNBASI, FUTSALDA iL BiRiNCiSi!



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: 65 Mart 2022 Cumartesi

 

 

 

3 Antrenör Eğitim 
Programı daha 

tamamlandı
Eylül ayında 

başlayan eğitim 
dönemindeki ilk Oyuncu 
ve Maç İzleme Antre-
nörlüğü Eğitim Progra-
mı, Acıbadem Sports 
iş birliğiyle düzenlendi. 
FGD Teknik Koordina-
törü Dr. Erden Or ile 
UEFA Pro Lisanslı Ant-
renör Eğitimcisi Serkan 
Emre Sefa’nın yönet-
tiği programa misafir 
konuşmacılar da katıldı. 
Programda 42 aday 
antrenör yer aldı. 

Yeni dönemin UEFA 
A Lisans Programı 7. 
ve 8. gruplarının ikinci 
aşama eğitimleri de 
Antalya’da yapıldı. Bu 
programlara 48 aday 
antrenör katıldı. Antre-
nör eğitim programları 
ilerleyen günlerde de 
devam edecek.

Kursa katılanlar çok 
faydalı bilgiler elde etme 
imkanına sahip olduk-
larını belirterek  bunun 
karşılığını mutlaka ala-
caklarını ifade ettiler.

GZT Giresunspor Tek-
nik Direktörü Hakan 
Keleş, bu hafta oy-

nayacakları Çaykur Rizespor 
maçı için, “İkinci yarı Göztepe 
maçı bizim için iyi oldu. Kötü 
periyodu atlattık. Rize’den pu-
anla dönmek istiyoruz” dedi.

Mücadele öncesinde dost-
luk mesajları veren Keleş, “Se-
zonun ilk devresinde de yoğun 
fikstürden geçmiştik. İkinci 
yarı Göztepe maçı bizim için 
iyi oldu. Kötü periyodu atlattık, 
seri galibiyetler bekliyorum. 
Zor maç olacak, her maç zor 
artık. Rizespor da bunlardan 
biri. Evinde iyi oynayan bir 
takım. Son haftalarda galip 
gelemeseler de iyi oynuyor-
lar. Rize’den puanla dönmek 
istiyoruz. Karadeniz takımları 
Rize, Trabzon ve biz Giresun 
kardeş takımımız, dostluk içe-
risindeyiz” diye konuştu.

Hakan Keleş, yeni transfer-
lerin takıma uyum sağladığını 
ifade ederek şunları söyledi:”-
Chiquinho çok iyi uyum sağ-
ladı. Traore de döndü. Eksiği 
vardı ama orta sahada son 
maç katkı sağladı. Şu an orta 
saha bölgesinden memnunum. 

Her maç için ayrı bir planlama 
var, iç saha ayrı deplasman 
ayrı; antrenmandaki perfor-
manslara göre karar veriyoruz. 
Son maçtaki orta saha üçlü-
sünden memnunum. Muham-
med’den çok şey bekliyorum. 
Onun için aldık, zaten geçen 
sene de istiyorduk. Bu sene de 
istedik, aldık. Fenerbahçe’de 
çok süre bulamıyordu. Burada 
zaman bulmaya başladı ve 
performansı da iyi. Takıma 
uyum sağladı. Daha iyi olacak, 
daha çok şeyler bekliyorum 
ondan.”

“CHİQUİNHO: “ÇOK 
İYİ HAZIRLANDIK”

GZT Giresunspor’un 
Portekizli futbolcusu Chiqu-
inho ise, Göztepe maçında 
iyi oynadıklarını, Rize maçını 
da kazanmak istediklerini dile 
getirdi. Chiquinho, “Lige maç 
maç bakıyoruz. Önümüz-
de çok önemli bir maç var. 
Tek hedefimiz 3 puan. Daha 
önce de maç maç baktığımızı 
söylemiştim. Ligdeki hedefimiz 
ise tamamen ligde kalmak 
üzerine. Göztepe maçında çok 
iyi oynadık ve kazandık. Rize 
maçını da kazanmak istiyo-
ruz. Son Göztepe maçında 
kompakt bir oyun sergiledik. 
Çok zor maç ama çok iyi 
hazırlandık. Çok iyi hazırlandık 

ve meyvelerini toplayacağız” 
şeklinde konuştu.

8 KARŞILAŞMADA 
GALİBİYET YOK

Giresunspor, Çaykur Ri-
zespor deplasmanında son 
dönemlerde istediği sonuçları 
elde edemiyor. Yeşil-beyazlı 
ekibimiz, Atmacalarla dep-
lasmanda oynadığı son sekiz 
resmi müsabakada galip 
gelemedi. Bu maçların beşini 
kaybeden,üçünde ise sahadan 
beraberlikle ayrılan Gire-
sunspor, Rize’deki son zaferini 
1989/90’da 2. Ligde mücadele 
ettiği sezonda 1-0’lık skorla 
elde etmişti.

BU KEZ 
GULEN
BiZ OLALIM
Giresunspor, bugün deplasmanda 
Çaykur Rizespor karşısına çıkacak. 
Zorlu mücadeleyi Yaşar Kemal 
Uğurlu yönetecek

Giresunspor Kaptanı 
Zeki Yavru’nun  ayak 

başparmağında kırık tespit 
edilip tedavi altına alınma-
sının ardından tüm gözler o 
mevkide oynayan Hayrullah’a 
çevrilmiş durumda.Hafta so-
nunda Ç.Rizespor’la deplas-
manda oynanacak karşılaş-
mada Hayrullah Bilazer’in ilk 

11’de başlaması bekleniyor.
Her zaman kendini hazır 

hissettiğini kaydeden Tec-
rübeli Oyuncu “ Zeki abinin 
sakatlanması hepimizi derin-
den üzdü. En kısa zamanda 
sağlığına kavuşarak sahalara 
dönmesini arzu ediyoruz. Bu-
gün çok zorlu bir müsabakaya 
çıkacağız. Teknik direktörü-

müz görev verirse her zaman 
olduğu gibi terimin son damla-
sına kadar mücadele ederim. 
Kendime güveniyorum “ dedi.

Hayrullah, Rize deplas-
manından puan ve puanlarla 
dönerek Taraftarlara armağan 
etmek istediklerini sözlerine 
ekledi.

Haber : Osman Yılmaz

HAYRULLAH ‘BEN HAZIRIM’


