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AHMED ÇITLAKOĞLU
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ERGÜNSA 
Orman Ürünleri İnşaat Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0454 222 0 444 - 222 0 355 Fax: 0454 222 0 328 Gsm: 0533 693 58 45
Aksu Mah. Pazar Cad. No: 74 GİRESUN

- MDF LAM    - MASİF PANEL   - OSB PLEYMUT   - VARİO PARKE
- AKRİLİK       - MARİN KONTRAPLAK ÇEŞİTLERİ

EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

O adamdan baş değil 
ayak da olmaz!..

Her ağaçtan kaşık olmaz!..
Her ağaçtan kürek tahtası 

olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası 

bile olmaz!
***
‼ Patiskadan veya basma-

dan, terzi çok mahir de olsa 
güzel elbise dikilmez...

***
Her yöneticiden İDARECİ 

olmaz!..
Her yönetici denilen kişi 

İDARECİ değildir!..
***
Üstlerin astlarına ricası 

emirdir…
‼ Üstlerini tanımayanlar-

dan müdür değil memur da 
olmaz!..

Bir astın üstünü tanıma-
ması nezâketsizliğin ötesinde 
ukalalıktır, hadsizliktir.

***
  Sen, üstünü astını 

tanımaz, büyüğe saygı küçüğe 
sevgi nedir bilmezsin!.. Edep, 
nezâket nedir bilmezsin!..

Sen kimsin?!..
***
Ancak seni suçlamıyorum… 

Kabahat sende değil.
O makama sen kendiliğin-

den gelmedin. Seni birileri 
(halini bile bile) o makama 
getirdiler.

‼ Senin kabahatin; bilme-
diğini bilmemen, geldiğin yeri 

unutarak havalara girmen, 
kibrinden büyüğünü küçüğünü 
tanıyamaman, uslu sözü din-
lememen, o geçici makamın 
bir gün elinden alınacağını, 
bugün o makam ve sıfatlardan 
dolayı etrafında pervane olan-
ların makamdan ayrıldıktan 
sonra seni yalnız bırakacakla-
rını unutmandır!

‼ Aman üslubuna dikkat 
et!..

- Makam ve mevkiin, şan ve 
şöhretin elbise gibi geçici bir 
süs olduğunu sakın unutma!..

- Beşerin koyduğu kamera 
görüntülerini belki silebilirsin 
ama omuzlarında her anını 
kaydeden ilahî kameraların 
asla silinmeyeceğini, bir gün 
önünü serileceğini de unutma!

***
  “Eli görmeyen kişi yazıyı 

kalem yazdı sanır. Allah’ın 
kudretini görmeyen kişi, mey-
veyi ağaç yaptı sanır.” (Hz. 
Mevlâna)

***
“Lâyık olmadan devle-

tin makamlarına atananlar, 
astlarını ısırır, üstlerine kuyruk 
sallarlar.” (İmam-ı Gazzâlî)

***
Ey Oğul!.. Gerektiği zaman, 

hadsize haddini bildirmek, Kırk 
yetime kaftan giydirmekten 
üstündür... (Şeyh Edibâli)

Vesselam…

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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PANDEMİ DEVAM EDERKEN 
DİĞER AŞILARIMIZI 

UNUTMAYALIM

(Yazısı Sayfa 5’te)

Mustafa Torun

Giresun İl Özel İdaresi sorumluluk 
bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Giresun İl Özel İda-
resi’nin yatırım programında bulunan ve 
Dokap ödenekleri kapsamında yeşil yol 
ağında devam eden, Çambaşı yaylası 
güzergâhı Ordu il Sınırı- Paşa konağı 
yaylası arası 10 km.’lik güzergâhta sıcak 
asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Eylül ayının 9’unda başlanan Sıcak 
asfalt çalışmalarında bu güne kadar 
yaklaşık 2,5 kilometre alan sıcak asfaltla 
kavuştu. Ekipler bu kapsamda 2 bin 800 
ton sıcak asfaltın dökümünü gerçekleştir-

di. Çalışmalar ise hızla devam ediyor.  
Çalışmalar yol güzergâhı tamamlana-

na kadar devam edecek. Yapılacak yolun 
maliyeti ise 15 Milyon lirayı bulacak.

15 Milyon Maliyetli Yeşil Yol 
Çalışması Devam Ediyor

“Bu örümcek ağına bir an 
önce dur denilmelidir”diyen 
Çakırmelikoğlu önemli uyarı-
larda bulundu. 

Çakırmelikoğlu, “Anadolu 
coğrafyasının en önemli so-
runlarından biri hiç kuşkusuz 
uluslararası ve ulusal zincir 
mağazalar olmuştur”dedi

Çakırmelikoğlu, “Yerel 
işletmelerin önünü kesen 
ve geleneksel ahilik sistemi-
ni dahi tehlikeye sokan bu 
örümcek ağına bir an önce 

dur denilmesi gerekmektedir.”
Bu sürecin salt Giresun 

özelinde kabul edilmemesinin 
gerektiğini ifade eden Başkan 
Çakırmelikoğlu; “Giresun 
merkez ve ilçelere dönük 
birçok bölgede her geçen gün 
artarak çoğalan zincir ma-
ğazalar, yerel işletmelerimizi 
mağdur etmekte ve rekabet 
edemez noktaya getirmek-
tedir. Bölgenin ticari yapısı 
olduğu kadar sosyal yapısını 
da bozan sisteme yönelik 

öncelikle yerel idarenin daha 
sonra ise devletimizin kalıcı 
tedbirler almasını arzuluyo-
ruz. Bugün belediyelerimizin 
uluslararası ve ulusal ölçek-
teki zincir mağazalara artık 
dur demeleri gerekmekte 
olduğunu daha net görmeleri 
gerekmektedir. Aksi taktirde 
bölgemizin sosyal ve eko-
nomik yapısının risk altına 
girdiği bilinmelidir.” Şeklinde 
konuştu.

Haber: Mustafa Cici

‘ZiNCiR MARKETLER AHiLiĞi
TEHLiKEYE SOKUYOR’
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu,Uluslararası zincir mağazaların 

ahilik sisteminin geleceğini tehlikeye soktuğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdı

‘ESPİYE’DE DERELER 
BAKIR RENGİNE DÖNDÜ’
Giresun İl Genel Meclisi CHP grupbaşkanvekili 
Mehmet Yılmaz,Espiye’deki maden sahasının 

çevreye zarar verdiğini öne sürdü
İl Genel Meclisi’nde 

söz alan Yılmaz, “Yak-
laşık 1 yıldır Espiye 
İlçemizde yarattığı büyük 
bir çevre felaketi ile halk 
sağlığı ve 7-8 Km lik 
heyelan bölgesi ile de 
halkın can güvenliğini 
tehdit eden şirket, hala 
iktidar ve idare tarafından 
korunmaya ve kollanma-
ya devam edilmektedir. 
“dedi. 2’DE

ÜNİVERSİTELİLER GÜNE 
SICAK ÇORBAYLA BAŞLIYOR

Sosyal belediyecilik 
anlayışıyla proje ve 

hizmetlerini sürdüren Gi-
resun Belediyesi, Giresun 

Üniversitesi Güre yerleş-
kesinde öğrencilere sabah 
çorba ikramında bulunuyor.

SAYFA 2’DE

Çelik’ten Öğretmenlere 
Yapılan Sınava Sert Tepki...
İyi Parti Bulancak İlçe Başkanı Nesim 

Çelik,ekonomik kriz nedeniyle öğ-
retmen,öğrenci ve velilerin ciddi sorunlar 
yaşadığını öne sürdü. Çelik, “Okullarımız 
tatil sonrası açılıp eğitim öğretime başla-
mıştır. Vatanını en çok seven görevini en 
iyi yapandır, düsturuyla “Fikri hür, vicdanı 
hür, irfanı hür” nesiller yetiştirme gayesi 
ve gayretinde olan tüm öğretmenlerimize, 
sistemin tamamlayıcı unsuru olan öğrenci-
lerimize, velilerimize 2022-2023 eğitim-öğ-
retim yılında başarılar dilerim.”dedi. 3’TE
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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
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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)
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SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                         İletişim: 0 542 314 35 34

İŞ İLANI

Mustafa AYDIN’DAN 
Kutlama

BULANCAK ŞOFÖR-
LER ODASI BAŞ-

KANI MUSTAFA AYDIN 
yeni eğitim öğretim yılını 
kutladı..

Aydın”Yeni Eğitim-Öğre-
tim yılı bugün itibariyle baş-
lamış olup geleceğimizin 
teminatı olan öğrencilerimiz 
ders başı yapmışlardır. 
Bu vesile ile Yeni Eğitim 
ve Öğretim yılının başta 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
olmak üzere, öğrenci-
lerimize başarı, öğrenci 
velilerine, tüm eğitim-öğ-
retim camiasına ve tüm 
şoför esnafımıza hayırlar 
getirmesini temenni ediyor; 

kazasız, belasız bir eğitim 
ve öğretim yılı geçirmelerini 
diliyorum. Lojistik hareketi 
düzenleyen İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Teşkilatımız, 
İlçe Jandarma Trafik Ekip-
lerimize, Bulancak Belediye 
Başkanlığı ekiplerimize ve 
Şoför Esnaflarımız ile Ser-
vis Şoförlerimize başarılı ve 
kazasız bir yıl geçirmelerini 
dilerken, bu ekip çalış-
masında görev yapacak 
tüm arkadaşlarımızın her 
zamankinden daha dikkatli 
ve sağduyulu olmalarını 
temenni ediyorum”şeklinde 
konuştu.

Haber: Fatma Uğurlu

Yılmaz “Bakır+ Çin-
ko+ Pirit 4.grup ma-
den sahasında çok 

yüksek kapasite ile çalışan Eti 
Bakır işletmesi sahada birik-
tirdiği ağır metallerle karışık 
Pasayı ve havuzun suyunu 
doğrudan Kızıldereye vererek 
Karadeniz’e ulaştırmaktadır. 
Sık sık derenin Bakır rengin-
de akması çıplak gözle bile 
bu ağır metal kirliliğinin ispatı 
olmuştur.

En son gerçekleşen heye-
landa artık pes dedirtmiştir. 
Dinamitle gerçekleştirilen pat-
lamalar sonucu civar köylerde 
binalarda hasarlar meydana 
gelmiştir. Yine ağır metallerin 
Karadenize ulaşması ile başta 
balıklar ve diğer deniz ürünleri 
üzerinden halk sağlığı çok 
büyük tehdit altındadır. Tüm 
bu facialar ve kirlilikler olur-
ken onlarca kez, söz konusu 
Espiye İlçemizin, Soğukpınar 
Beldesi, Şahin Yuva ,Çalkaya, 
Çepniköy, Taflancık, Akköy, 

Tepeköy ve Dereköyleri etkisi 
altına alan bu facia ,bölgede 
yapılan basın toplantıları ve 
canlı yayınlarla sosyal medya 
üzerinden İl Genel Meclisi 
CHP Grubu ve Espiye İlçe 
örgütümüz tarafından kamuo-
yu ile paylaşılmış ve basında 
yer bulmuş, başta Giresun 
Valiliği, Espiye Kaymakamlığı 
ve Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği İl Müdürlüğümüz 
de göreve davet edilmiştir.” 
ifadelerini kullandı

Yılmaz şöyle konuştu: “Şir-
ket boş durmamış, kapasite 
artışı ve ilave depolama ,ilave 
cevher zenginleştirme tesisine 
ait yeni bir ÇED için Bakanlığa 
başvurmuştur. Buna karşılık İl 
Genel Meclisinde CHP Gru-
bu adına Eti Bakır A:Ş adına 
verdiğim sözlü önerge üzerine 
meclisimizde istisnai olan bir 
destekle diğer meclis üyesi ar-
kadaşlarımız tarafından yazılı 
önergeye çevrilerek, benim 
de üyesi olduğum Tarım ve 
Orman Komisyonuna havale 
edilmiş ve 06.06.2022 tarihli 
hazırlanan, içinde maden 
şirketinin Doğaya,çevreye ve 
bölge insanlarına verdiği ve 
gelecekte vereceği zararları en 
ince ayrıntısına kadar ortaya 
koyan müthiş bir rapor, iktidarı 
ve muhalefeti ile yani AKP,-
CHP ve MHP oyları ile yani oy 
birliği ile kabul edilmiştir. Aynı 
zamanda İl Genel Meclisinin 
dolayısı ile İl Özel İdaresinin 
görüşü olarak ilgili Bakanlığı 

bildirilmiştir.
Tabiki dananın kuyruğu 

bundan sonra koptu. Eylül ayı 
toplantımızda bizim de emek 
verip övgüyle kamuoyuyla 
paylaştığımız bu komisyon ra-
poru ,İl Genel Meclisi tarihinde 
hiç rastlanmayan bir tarzda, 
yani yeniden değerlendirilmesi 
talebi ile idare tarafından dikte 
edilen etliye, sütlüye dokun-
mayan bir rapor olarak, Ba-
kanlıktaki ÇED sürecini şirket 
lehine sonuçlandıracak şekilde 
İl Genel Meclisinde yeniden 
oylanarak oy çokluğu ile kabul 
edilmiştir. Meclisin AKP’li ve 
MHP’li üyelerinin özgür irade-
lerine ipotek konulmasına izin 
verdikleri bu oylamada, başta 
Tarım Orman Komisyonu üyesi 
Mehmet YILMAZ ve diğer CHP 
Grubu üyeleri ile birlikte AKP 
Espiye Meclis üyesi Hayrettin 
Öztürk’te ret oyu kullanmışlar-
dır. Giresun ve özellikle Espiye 
halkına önemle duyurulur.”

Haber: Hakan Çelebi

‘ESPİYE’DE DERELER 
BAKIR RENGİNE DÖNDÜ’
Giresun İl Genel Meclisi CHP grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz,Es-

piye’deki maden sahasının çevreye zarar verdiğini öne sürdü

Her zaman üniver-
site öğrencilerinin 

yanında olan ve öğrenci 
dostu şehir olma yolun-
da yeni uygulamaları 
hayata geçiren Giresun 
Belediyesi ikram çeşme-
si adı altında sunduğu 
ücretsiz çorba dağıtımı-
nı eğitim öğretim döne-
mi boyunca periyodik 
olarak devam ettirecek.

Bu etkinlikte her 
gün binlerce öğrenciye 

çorba ikramı yapılırken, 
öğrenciler ise uygu-
lamadan son derece 
memnun.

“Belediye tarafından 
bizlere ikram edilen 
sıcak çorbayla hem 
içimiz ısınıyor, hem de 
karnımız doyuyor” diyen 
öğrenciler sunulan bu 
hizmetten dolayı Bele-
diye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu ve ekibine 
teşekkürlerini ilettiler.

ÜNİVERSİTELİLER GÜNE 
SICAK ÇORBAYLA BAŞLIYOR



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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Çelik şöyle konuştu: “Okul-
ların zor sıkıntılı bir süreçten 
sonra açılması tabi ki sevin-
diricidir. Ekonomik sıkıntılarla 
mücadele eden insanlarımıza 
okulların açılması, yeni bir 
harcama kapısının açılmasına 
vesile olmuştur. Bu durumun 
insanlarımızı oldukça yoracağı 
aşikardır. Fındık fiyatı için iyi 
diyenler bu gün fındığı kaça 
satıp ihtiyaçlarını karşılıyorlar 
bizi yönetenlerin bu durumdan 
haberleri var mıdır? Okula 
çocuk gönderen öğrencisi 
olan vatandaşlarımızın Allah 
yardımcısı olsun. Şunu bir 
türlü başaramadık insanlar 
çok ihtiyaç duyduğu dönemde 
ürününü iyi değerlendirip rahat 

ihtiyaç görme fırsatını bulama-
dı. Ne oluyorsa fakir gurabaya 
oluyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı öğret-
menleri, kendi aralarında sınıf-
landırma yapmak için sıkıntılı 
bir süreç başlatmıştır. Son 
derece yanlış bir durumdur. 
Atama esnasında bütün işlem-
leri yaparak atama yaptığın bir 
öğretmeni yeniden bir sınav 
yapılmasını anlamış değiliz. 
Bütün paydaşlarla görüşüp or-
tak akılla bir yol bulur gereğini 
yaparsın. Öğretmenlerimizi de 
lüzumsuz işlerle yormazsın. 
Öğretmenlere, maaşlarını-
za ancak bu sınava girer ve 
sınav barajını aşarsanız artış 
yaparım diyerek zor durumda 

bırakmak, liyakatten uzak bu 
sınav yapmak öğretmenleri 
üzmüştür. Bu süreçte öğret-
menlerimizin yanındayız.

Okullarımız açılıyorda yerel 
yöneticilerimiz hala merkez 
dışındaki kaldırım otlarına bir 
çözüm getirmiş değiller inşal-
lah en kısa sürede bu olum-
suzluğu ortadan kaldırırlar. 
Problemsiz bir eğitim öğretim 
yılı geçirmemiz için herkes 
kendine düşen sorumluluğu 
yerine getirmeli.

Bu duygularla 2022 2023 
Eğitim Öğretim yılının ilçemi-
ze, ilimize, ülkemize ve eğitim 
camiasına hayırlı olmasını, 
başarılarla dolu geçmesini di-
lerim” Haber: Osman Yılmaz

Çelik’ten Öğretmenlere 
Yapılan Sınava Sert Tepki...

“Giresun’un Pamukkale’si” 
iki ayda 60 bini 

aşkın ziyaretçi çekti

Samsun’dan gelerek 
Göksu travertenlerini 

gezen Duygu Kocaoğlu: 
“Açıkçası hiç beklemediği-
miz kadar güzel, Giresun’a 
ve Doğu Karadeniz’e yakı-
şan bir yer olmuş”

GİRESUN (AA) - GÜL-
TEKİN YETGİN - Gire-
sun’da mineralli suyun 
aktığı beyaz taşlar ve 
turkuaz renkli göletlerden 
oluşan Göksu travertenleri-
ni iki ayda 60 bini aşkın kişi 
gezdi.

Dereli ilçesinin Pınarlar 
köyünde bulunan Gök-
su travertenlerinde 2020 
yılında Giresun Valiliği 
İl Özel İdaresi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğünce 
başlatılan proje kapsamın-
da, teras şeklinde büyüklü 
küçüklü çok sayıda gölet 
oluşturuldu.

Doğu Karadeniz Kalkın-
ma Ajansının da destek-
lediği proje kapsamındaki 
çalışmaların ardından Gire-
sun Valisi Enver Ünlü’nün 
talimatıyla travertenler bu 
sezon 7 Temmuz’da ziyare-
te açıldı.

Dereli-Şebinkarahisar 
kara yolu güzergahında 
bulunan travertenler, yerli 
ve yabancı ziyaretçilerden 
yoğun ilgi gördü.

Giresun İl Özel İdaresi 
yetkililerinden alınan bilgiye 
göre, ziyarete açıldığı gün-
den bu yana travertenleri 
60 binin üzerinde kişi gezdi.

“Çok beğendik, doğa 
bozulmamış, daha da 
güzelleşmiş”

Samsun’dan gezmek 
için kente gelen Duygu 
Kocaoğlu, AA muhabirine, 
arkadaşlarıyla internette 
gördükleri Göksu traver-
tenlerini ziyaret ettiklerini 
söyledi.

Travertenlerin görseliyle 
muhteşem bir yer olduğunu 

ifade eden Kocaoğlu, “Açık-
çası hiç beklemediğimiz 
kadar güzel, Giresun’a ve 
Doğu Karadeniz’e yakışan 
bir yer olmuş. Mavi Göl’den 
çıkıp da buraya geldik. Çok 
beğendik, doğa bozulma-
mış, daha da güzelleşmiş.” 
dedi.

Dilek Küçük de traver-
tenleri ilk kez gezdiğini 
anlatarak, “Pamukkale gibi, 
çok güzel bir yer. İnşal-
lah halkımız burayı temiz 
tutar ve bozulmaz. Doğu 
Karadeniz’de böyle bir yer 
olacağını hiç tahmin etmez-
dim, çok şaşırdım. Turkuaz 
renk güzel, suyu da soğuk 
ve güzel.” diye konuştu.

“Pamukkale ayağımızın 
dibindeymiş de haberimiz 
yokmuş”

Giresun’un Görele ilçe-
sinden gelen Gülizar Dost 
da Göksu travertenlerine 
hayran kaldığını belirterek 
şunları kaydetti:

“Ben her zaman Pa-
mukkale’ye gitmek ister-
dim, meğerse Pamukkale 
ayağımızın dibindeymiş de 
haberimiz yokmuş. Bura-
yı yapanlardan Allah razı 
olsun, çok güzel, süper 
bir yer. Hep söylüyorlardı 
böyle bir yer olduğunu, bu 
kadar iyi olduğunu um-
muyorduk, görmek nasip 
oldu.” Ordu’dan gelerek 
ailesiyle travertenleri 
gezen Emel Aydın, Göksu 
travertenlerinin “mini bir 
Pamukkale” olduğunu dile 
getirerek, “Ayakkabı ile giri-
lemiyor olması çok hoşuma 
gitti. Daha ileride eminim 
oluşumlar büyüyecektir ve 
daha da güzel olacaktır.” 
ifadesini kullandı.

Kızı Su Aydın ise tra-
vertenlerin, insanların 
değer vermesi ve koruması 
gereken bir yer olduğunu 
vurguladı. GİRESUN BELEDİYESİ’NDEN 

ÖRNEK UYGULAMA
Giresun Belediyesi, 

Giresun Üniversitesini 
kazanarak şehrimize gelen öğ-
rencilerin buradaki ilk günlerin-
de hayatlarını kolaylaştırmak 
amacıyla otogar, havaalanı 
ve üniversite yerleşkelerine 
karşılama ve danışma stantları 
kurdu. Stantlarda öğrencilere 
yapılan şehir, üniversite ve 
yurtlar ile ilgili bilgi paylaşımı-
nın yanı sıra ücretsiz ulaşım 

imkânı sunuluyor.
Gün boyu hizmet veren 

stantlarda personeller, şehri-
mize yeni gelen öğrencilere 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu’nun hoş geldiniz 
mesajını da iletiyor.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, Giresun 
Belediyesi’nin her zaman 
öğrencilerin yanında olduğunu 
ve olmaya devam edeceğini 

kaydederek: “Geleceğimize 
yön verecek ve ülkemizi ilmiy-
le, bilimiyle ileriye taşıyacak 
gençlerimiz bizim için ayrı bir 
öneme sahiptir. Öğrencilerimi-
zin eğitimleri boyunca yanla-
rında olduğunu göstermek için 
onları ilk günden en güzel şe-
kilde karşılıyoruz. Bu vesileyle 
üniversite hayatına başlayacak 
tüm öğrenci kardeşlerimize 
eğitim hayatlarında başarılar 

diliyorum” dedi.
ŞEHİR KAMPÜS 

REHBERİ HAZIRLANDI
Diğer yandan, Giresun Be-

lediyesi tarafından öğrencilere 
yönelik olarak dijital ortamda 
şehir kampüs rehberi hazırlandı. 

Öğrenciler belediye sosyal 
medya hesapları üzerinden 
rehbere ulaşarak ilk günlerin-
de yaşayabilecekleri zorlukları 
atlatabiliyor.
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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
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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 
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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                         İletişim: 0 542 314 35 34

İŞ İLANI

Mustafa AYDIN’DAN 
Kutlama

BULANCAK ŞOFÖR-
LER ODASI BAŞ-

KANI MUSTAFA AYDIN 
yeni eğitim öğretim yılını 
kutladı..

Aydın”Yeni Eğitim-Öğre-
tim yılı bugün itibariyle baş-
lamış olup geleceğimizin 
teminatı olan öğrencilerimiz 
ders başı yapmışlardır. 
Bu vesile ile Yeni Eğitim 
ve Öğretim yılının başta 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
olmak üzere, öğrenci-
lerimize başarı, öğrenci 
velilerine, tüm eğitim-öğ-
retim camiasına ve tüm 
şoför esnafımıza hayırlar 
getirmesini temenni ediyor; 

kazasız, belasız bir eğitim 
ve öğretim yılı geçirmelerini 
diliyorum. Lojistik hareketi 
düzenleyen İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Teşkilatımız, 
İlçe Jandarma Trafik Ekip-
lerimize, Bulancak Belediye 
Başkanlığı ekiplerimize ve 
Şoför Esnaflarımız ile Ser-
vis Şoförlerimize başarılı ve 
kazasız bir yıl geçirmelerini 
dilerken, bu ekip çalış-
masında görev yapacak 
tüm arkadaşlarımızın her 
zamankinden daha dikkatli 
ve sağduyulu olmalarını 
temenni ediyorum”şeklinde 
konuştu.

Haber: Fatma Uğurlu

Yılmaz “Bakır+ Çin-
ko+ Pirit 4.grup ma-
den sahasında çok 

yüksek kapasite ile çalışan Eti 
Bakır işletmesi sahada birik-
tirdiği ağır metallerle karışık 
Pasayı ve havuzun suyunu 
doğrudan Kızıldereye vererek 
Karadeniz’e ulaştırmaktadır. 
Sık sık derenin Bakır rengin-
de akması çıplak gözle bile 
bu ağır metal kirliliğinin ispatı 
olmuştur.

En son gerçekleşen heye-
landa artık pes dedirtmiştir. 
Dinamitle gerçekleştirilen pat-
lamalar sonucu civar köylerde 
binalarda hasarlar meydana 
gelmiştir. Yine ağır metallerin 
Karadenize ulaşması ile başta 
balıklar ve diğer deniz ürünleri 
üzerinden halk sağlığı çok 
büyük tehdit altındadır. Tüm 
bu facialar ve kirlilikler olur-
ken onlarca kez, söz konusu 
Espiye İlçemizin, Soğukpınar 
Beldesi, Şahin Yuva ,Çalkaya, 
Çepniköy, Taflancık, Akköy, 

Tepeköy ve Dereköyleri etkisi 
altına alan bu facia ,bölgede 
yapılan basın toplantıları ve 
canlı yayınlarla sosyal medya 
üzerinden İl Genel Meclisi 
CHP Grubu ve Espiye İlçe 
örgütümüz tarafından kamuo-
yu ile paylaşılmış ve basında 
yer bulmuş, başta Giresun 
Valiliği, Espiye Kaymakamlığı 
ve Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği İl Müdürlüğümüz 
de göreve davet edilmiştir.” 
ifadelerini kullandı

Yılmaz şöyle konuştu: “Şir-
ket boş durmamış, kapasite 
artışı ve ilave depolama ,ilave 
cevher zenginleştirme tesisine 
ait yeni bir ÇED için Bakanlığa 
başvurmuştur. Buna karşılık İl 
Genel Meclisinde CHP Gru-
bu adına Eti Bakır A:Ş adına 
verdiğim sözlü önerge üzerine 
meclisimizde istisnai olan bir 
destekle diğer meclis üyesi ar-
kadaşlarımız tarafından yazılı 
önergeye çevrilerek, benim 
de üyesi olduğum Tarım ve 
Orman Komisyonuna havale 
edilmiş ve 06.06.2022 tarihli 
hazırlanan, içinde maden 
şirketinin Doğaya,çevreye ve 
bölge insanlarına verdiği ve 
gelecekte vereceği zararları en 
ince ayrıntısına kadar ortaya 
koyan müthiş bir rapor, iktidarı 
ve muhalefeti ile yani AKP,-
CHP ve MHP oyları ile yani oy 
birliği ile kabul edilmiştir. Aynı 
zamanda İl Genel Meclisinin 
dolayısı ile İl Özel İdaresinin 
görüşü olarak ilgili Bakanlığı 

bildirilmiştir.
Tabiki dananın kuyruğu 

bundan sonra koptu. Eylül ayı 
toplantımızda bizim de emek 
verip övgüyle kamuoyuyla 
paylaştığımız bu komisyon ra-
poru ,İl Genel Meclisi tarihinde 
hiç rastlanmayan bir tarzda, 
yani yeniden değerlendirilmesi 
talebi ile idare tarafından dikte 
edilen etliye, sütlüye dokun-
mayan bir rapor olarak, Ba-
kanlıktaki ÇED sürecini şirket 
lehine sonuçlandıracak şekilde 
İl Genel Meclisinde yeniden 
oylanarak oy çokluğu ile kabul 
edilmiştir. Meclisin AKP’li ve 
MHP’li üyelerinin özgür irade-
lerine ipotek konulmasına izin 
verdikleri bu oylamada, başta 
Tarım Orman Komisyonu üyesi 
Mehmet YILMAZ ve diğer CHP 
Grubu üyeleri ile birlikte AKP 
Espiye Meclis üyesi Hayrettin 
Öztürk’te ret oyu kullanmışlar-
dır. Giresun ve özellikle Espiye 
halkına önemle duyurulur.”

Haber: Hakan Çelebi

‘ESPİYE’DE DERELER 
BAKIR RENGİNE DÖNDÜ’
Giresun İl Genel Meclisi CHP grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz,Es-

piye’deki maden sahasının çevreye zarar verdiğini öne sürdü

Her zaman üniver-
site öğrencilerinin 

yanında olan ve öğrenci 
dostu şehir olma yolun-
da yeni uygulamaları 
hayata geçiren Giresun 
Belediyesi ikram çeşme-
si adı altında sunduğu 
ücretsiz çorba dağıtımı-
nı eğitim öğretim döne-
mi boyunca periyodik 
olarak devam ettirecek.

Bu etkinlikte her 
gün binlerce öğrenciye 

çorba ikramı yapılırken, 
öğrenciler ise uygu-
lamadan son derece 
memnun.

“Belediye tarafından 
bizlere ikram edilen 
sıcak çorbayla hem 
içimiz ısınıyor, hem de 
karnımız doyuyor” diyen 
öğrenciler sunulan bu 
hizmetten dolayı Bele-
diye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu ve ekibine 
teşekkürlerini ilettiler.

ÜNİVERSİTELİLER GÜNE 
SICAK ÇORBAYLA BAŞLIYOR



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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Cuntacı generaller; 
Bundan 42 yıl önce... 
12 Eylül 1980 tarihinde... 
Darbelerini yaptılar; 
Efendilerini sevindirdiler... 
Ve bugünleri yaratmak 

içinde; 
Özgür düşünce savunucu-

larını katlettiler... 
Demokrasi mücadelesi 

verenleri kör kuyuların dibine 
ittiler... 

Kısacası, binlerce, mil-
yonlarca yurtseverin ocağını 
söndürdüler ve yerine incir 
ağacı diktiler... 

Sayısal örnek mi istiyor-
sunuz? 

Alın size kayıtlara geçmiş 
sayısal örnek; 

-1 milyon 683 bin kişi 
gözaltına alındı... 

-300 dolayında insanımız 
kuşku sarmalının içinde 
hayatını kaybetti ve kimle-
rin öldürdüğü sırra kadem 
bastı.. 

-171 kişi işkence tezgah-
larında katledildi... 

-50 kişi idam edildi ve bu 
idam edilenlerin 18 sol gö-
rüşlü ve 8’i sağ görüşlü idi... 

Hatta utanıp-sıkılmadan; 
‘Asmayalım da, besleye-

lim mi?” 
İbretlik olsun ve herkes 

aklını başına alsın’ deyip; 
Darağacına gönderilen 

çocuğun adı Erdal Eren’di... 
Saymaya devam edelim; 
-14 bin kişi vatandaşlıktan 

çıkarıldı... 
-388 bin kişiye ‘pasaport’ 

verilmedi.. 
-30 bin kişi ‘sakıncalı’ sa-

yılarak işine son verildi... 
-3 bin yurtsever, devrimci 

öğretmen ihraç edildi... 
-47 Hakim’e işten el-çek-

tirildi... 
-120 Akademisyene üni-

versitelerde görev yapamaz-
sınız denildi.. 

Sıkılmadıysanız devam 
edelim; 

-23 bin 677 Derneğin faa-
liyetleri durduruldu... 

-937 film sakıncalı bulun-
du... 

-Toplumun dertlerine ve 
sorunlarına parmak basarak 
türkü söyleyen Ozan’lar bir-
bir tutuklanıp ‘cezaevlerine’ 
konuldu... 

-400 Gazeteci için 4 bin yıl 
hapis istendi.. 

-3 bin 315 gazeteciye 6 ay 
hapis cezası verildi.. 

-39 bin ton gazete ve der-
gi yakılarak imha edildi.. 

-Evlerden toplanan mil-
yonlarca kitap ‘kağıt hamuru’ 

yapılması için SEKA Kağıt 
fabrikalarının havuzlarına 
indirildi vesaire, vesaire... 

Liste uzadıkça uzuyor...  
Ve bu ‘korku iklimi’ yaratıl-

dıktan sonrada; 
Bugünlerin altyapısı olan 

bir ‘1982 Darbe Anayasası’ 
hazırlandı... 

Ve herkesin ‘evet’ demesi 
için göstermelik bir referan-
dum yapıldı... 

‘EVET’ demeyenlere 12 
bin lira gibi bir ‘ceza’ yazıl-
dı... 

Bu yöntemle ‘oylanan’ 
anayasa %92 oy aldı... 

Salt korkaklığa dayalı 
‘darbe anayasası’ onaylan-
madı; 

Aynı zamanda cuntanın 
başı olan Kenan Evren’in de 
cumhurbaşkanlığı da onay-
landı... 

Ve aradan bir yıl geçtikten 
sonrada; 

Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren’in -üst akıldan- aldığı 
emirlere ve kendi tercihleri 
doğrultusunda yeni siyasi 
partiler kuruldu... 

Ve 1983 yılında ‘genel 
seçimleri’ yapıldı.. 

Cunta yönetiminin felse-
fesini ‘sivil giysili’ yöneticiler 
devraldı! 

42 Yıl önce yaşanan bu 
‘12 Eylül Darbesi’ macerası-
nı, güleceğinizi düşündüğüm 
ve bizatihi yaşanmış olan 
bir-iki anıyı özetleyip sizinle 
paylaştıktan sonra sohbeti-
mizi bitirmek isterim... 

12 Eylül darbesinin yarat-
tığı fırtına aralıksız sürmek-
tedir; 

Dernek baskınlar, ev 
baskınları birbirini kovala-
maktadır.. 

Kimin kimi ihbar ettiği 
birbirine karışmaktadır! 

Günlerden bir gün; 
Üniversiteli bir genç ‘ko-

münist’ diye ihbar edilir... 
Polisler hiç beklenmedik 

bir zamanda gencin evine 
gelir... 

Ve genç adamın okuduğu 
‘sol kitaplar’ bir-bir toplana-
rak paket hale getirilir... 

Genç üniversiteli kitaplar 
toplanırken o şöyle düşünür; 

“Kitaplar, yasal olarak 
yayınlandığı için bundan bir 
şey çıkaramazlar ama duva-
ra Marks’ın resmini astığım 
için beni bir hayli tartaklarlar” 
diye düşünür... 

Ve kitapların toplama işi 
bittikten sonra; 

Polislerden birisi duvar-
da -beyaz sakallı- Marks’ın 
resmini görünce “burada 
asılı duran resim kim?” diye 
sorar... 

Genç delikanlıda yarı 
korku içinde ve spontane bir 
şekilde; 

“Duvarda resmi asılı olan 
adam benim dedem” der... 

Ve soruyu soran polis bu 
kez;

“Ulan, böyle ak sakallı 
hacı bir deden var... 

Sen komünistlik yapmaya 
utanmıyor musun?” diye 
nasihat eder... 

Ve bir başka yaşanan 
öykü de; 

Polis amiri ve polisler yine 
bir üniversiteli gencin evine 
baskın yapmıştır... 

Ve toplanan kitaplar 
arasında uluslararası klasik 
sayılan MEYDAN LARUS 
ansiklopedisi de -beli bağla-
nıp- tutuklanarak savcılığın 
karşısına çıkarılmıştır...

Savcı ‘Meydan Larus’ an-
siklopedisini görünce şaşırır 
ve sorar; 

“Bunu ansiklopediyi neden 
getirdiniz?” 

Polis amiri bilgiç bilgiç; 
“Ansiklopedinin üzerindeki 

yazı dikkatinizi çekmiyor mu 
efendim?”

Savcı; “Ansiklopedinin 
üzerinde Meydan Larus 
yazıyor” 

Polis amiri; “Şimdi bu ne 
demeye geliyor sayın sav-
cım?” 

Savcı; “Ne demeye geli-
yor?” 

Polis amiri bilgiç bilgiç ve 
ders verircesine; 

‘La’ şifreli bir şekilde Le-
nin’i işaret ediyor... 

‘Rus’ hecesi Rusları dile 
getiriyor... 

‘Meydan’ sözcüğüyle hep-
si birlikte; 

‘Yakında meydan Lenin’e 
ve Ruslara kalacak” demek 
isteniyor” diyerek, savcıya 
da ne kadar bilgili olduğun 
ispat etmeye çalışıyor... 

Daha buna benzer çok 
gülünç hikayeler var da... 

Şimdilik bu kadarıyla yeti-
nelim... 

Ve ‘faşizm kokulu’ soh-
betimizi şöyle özetleyerek 
bitirelim; 

En kötü demokrasi; 
En iyi askeri demokrasi-

den yine de iyidir... 
Ve bu uzay, bilim çağında; 
Hala ‘askeri darbeler’ 

düşünülüyorsa... 
Her kim ‘yönetsel gücünü’ 

askeri darbelere yaslıyorsa... 
Ve yönetilenlerde, hala 

bu ‘askeri darbelere’ alkış 
tutuyorsa... 

O, toplumun gittiği yol ‘yol’ 

değildir... 
Sonuç olarak demek 

isterim ki; 
Bu toplum artık üzerinden 

ölü toprağını atmalı... 
Silkinip uyanmalı... 
Kendini ‘biat edecek’ 

duruma getirenlerden hesap 
sormalı... 

Kısacası; 
Demokrasinin ve özgür-

lüğün yeşereceği tarafta 
durmalı... 

Korkusuz bir şekilde ‘in-
san haklarını’ savunmalı... 

Savaştan yana değil, ba-
rıştan yana olmalı... 

Ve bunların olabilmesi 
içinde; 

Beynini bulandıran televiz-
yonlarla, gündelik yaşamıyla 
hiç ilgisi olmayan magazin 
dünyasına teslim olmamalı.. 

Ve; 
Nitelikli kitaplar okumalı... 
Okuduğu kitabı arkadaş-

larıyla ve çevresiyle tartış-
malı... 

Ve süzgeçten geçirdiği 
doğru bilgilerle yere sağlam 
basmalı... 

Son söz; 
12 Eylül Darbecilerinin 

zulümlerini unutmadık, unut-
mayacağız... 

Nefesimizin yettiği yere 
kadar; 

Demokrasi ve özgürlük 
mücadelemize devam ede-
ceğiz... 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin...
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Geçenlerde çalıştığım 
hastaneden eve gelirken,TRT 
TÜRKÜ KANALIN’da, ışıklar 
içinde uyusun Turan Engin 
üstadımızın acıklı bir uzun 
havasını dinliyordum. Aklıma 
pandemi nedeniyle kaybetti-
ğimiz birçok sağlıkçı ve hekim 
arkadaşım geldi. Ağlamadım 
desem yalan olur. Zaten bu 
ülkede doğduğumuzdan 
itibaren bizleri haramiler hep 
ağlatıyorlar. İngilizler ise ge-
çen yaşlılıktan ölen kraliçeleri 
için ağlamışlar. Vah ki vah!. 
Bu arada açıklıkla belirteyim 
ki;TRT ‘yi kurumsal olarak ve 
eylemlerinden dolayı be-
nimsemesem ve izlemesem 
de,önemli bir türkü kaynağı 
olan TRT-TÜRKÜ’yü fırsat 
bulunca dinlerim. Buda benim 
zayıflığımsa affola!..

*
Erzincan yöresine ait 

Ali Ekber Çiçek ustamızın 
derlediği bu türkünün sözleri 
beni çok uzaklara götürdü.
Çektiklerimi anımsadım. Sizde 
dinleyin!..

Şu yüce dağları duman 
kaplamış

Yine mi gurbette kara haber 
var

Seher vakti bu yerde kimler 
ağlamış

Çimenler üstünde göz yaş-
ları var

*
Pandemi sürecinde özel-

likle aşı reddi gruplarınca 
yapılan tehditkar açıklamalar 
ile, maalesef gerici çevrelerce 
yapılan bilimdaşı tartışmalar, 
özellikle grip aşısı ve parale-
linde doğal olarak diğer aşılar-

la ilgili olumsuz konuşmalar, 
aşılamada elde ettiğimiz ve 
dünyaca takdir edilen olumlu 
mesafeyi geriye götürmüştür. 
Giderek aşılanan çocuk ve 
erişkin sayısı azalması gerçe-
ğini getirmektedir. Buda aşı ile 
önlenebilen birçok enfeksiyon 
hastalığını tekrar sayısal ve 
oransal olarak arttırmaktadır. 
Ülkemizde şu an bizleri üzen 
kontrolsüz göç konusu da 
buna tuz biber ekmiştir. Konu-
nun uzmanı bir hekim olarak 
yüce dağları duman kaplamış 
olsa da,gurbetten kara haber 
gelse de,çimenler üstünde 
göz yaşı olsa da;bıkmadan, 
usanmadan, yorulmadan 
kitlelere aşıların yaşamsal 
olduğunu dilimizin döndüğün-
ce anlatmaya devam edece-
ğiz. Bu böyle biline. Ortalama 
okuyucu düzeyini düşünerek, 
konuyu yine sorulu yanıtlı ve 
yalın anlatmaya çalışacağım.

*
AŞI NEDİR? ETKİSİ NASIL 

OLUR?
İnsan ve hayvanları en-

feksiyonlardan korumak ve 
bağışıklık oluşturmak amacı 
ile dışarıdan verilen biyolojik 
maddelerdir. Ölü veya zayıfla-
tılmış mikroplardan elde edilir. 
Bağışıklık sistemini uyararak, 

canlıdaki mikrobu tanıyıp, 
bellek oluşturur. Aynı mikrop 
vücuda tekrar giriş yaptığında, 
onu tanıyıp yok etme sistemi 
ile etkili olmaktadır.

AŞI TİPLERİ NELERDİR?
Canlı, ölü, subünit dediği-

miz altbirim ve toksoit (zehir-
leme etkisi kalkmış toksin) 
aşılardır.

AŞILANMADA TEMEL 
İLKELERİMİZ NELERDİR?

En çok görülen, en çok 
sakat ve sekel bırakan, en çok 
öldüren enfeksiyonları önle-
mektir.

SAĞLIK HARCAMALARIN-
DA AŞILARIN ROLÜ NEDİR?

Hastalığa bağlı sekel ve 
sakatlıkları önler, iş ve güç 
kaybını azaltır, hastaneye 
yatış süresi düşer, salgınlar 
yok olmaya başlar. Tedavi 
masrafları küçülmeye başlar. 
Toplumsal rahatlama olur.Has-
talıklardan korunma olur.

ERİŞKİN AŞILAMADA 
ÖZEL GRUPLAR NELER-
DİR? 

Organ nakli yapılanlar, me-
tabolik ve endokrin hastalar, 
kalp akciğer hastaları, kanser 
hastalarıdır. Ulaşımın kolay-
laşması, beraberinde riskli 
ülkelere gidiş de yerel enfeksi-
yonlara karşı özel aşılamaları 

gündeme getirmiştir.
YAŞLI NÜFUSUN ARTI-

ŞINDA AŞILAMANIN ÖNEMİ 
NEDİR?

Aşılama ile yaşlı nüfus art-
mış, aynı zamanda bu gruba 
karşı bazı aşıları yapmak 
gerekir hale gelmiştir.

KÜRESEL ÖLÇEKTE 
HANGİ ENFEKSİYONLARDA 
AŞILAMA BAŞARILI OLMUŞ-
TUR?

Pandemik grip, Hepatit-B, 
Toplum Kökenli Zatürree, 
Menenjit, Tetanoz, Boğmaca, 
Difteri, Kızamık, Kabakulak, 
Kızamıkçık ve Corona enfek-
siyonlarında başarılı olmuştur.

ÜLKEMİZDE ERİŞKİN 
AŞILAMA ORANLARI YE-
TERLİ MİDİR? REHBERİ VAR 
MIDIR?

Hayır, yeterli değildir. Birçok 
ülke kendi rehberini hazırla-
mış olsada biz henüz hazırla-
yamadık. Bu konuda iyi niyetli 
çabalar umut vermektedir.

ERİŞKİNLERE HANGİ AŞI-
LARI YAPMAK GEREKİR?

Hepatit-A, B ve meningo-
kok (Risk varsa)

Kızamık, kabakulak, kıza-
mıkçık (Duyarlı erişkinlere)

Tetanoz, difteri (10 yılda bir)
Tetanoz, difteri, asellüler 

boğmaca (tek doz)

Suçiçeği aşısı (hastalığı 
geçirmemiş kimselere)

Seyahat aşıları (gidilecek 
ülkedeki yerel enfeksiyonlara 
karşı, o ülkenin rehberine 
göre)

Human Papilloma virüs 
aşısı (26 yaş altı)

Grip ve zatürree aşısı,
Özel grup olan sağlık 

personeline Hepatit-B, Grip, 
kızamık, kabakulak, kızamık-
çık, suçiçeği aşısı gerekir. 

*
Eylül ayı birçok enfeksi-

yon hastalığının bulaşma ve 
okulların açılma dönemi olup, 
sizin ve okula giden çocukla-
rınızın mutlaka mRNA CO-
VİD-19 aşısının anımsatma 
dozunu yaptırın. Ekim veya en 
geç kasım ayında piyasaya 
çıkacağı belirtilen “İkili Corona 
mRNA Anımsatma Aşısını” 
risk grubundaysanız,Zatürre 
ve Grip aşılarınızı tanımlı yine 
risk grubundaysanız ihmal et-
meyin derim.Sağlıklı kalmanız 
dileklerimle…

AŞILAR EVRENSELDİR!..
AŞILAR DÜNYA HALK-

LARININ OLUP,KİŞİNİN, 
BİR GRUBUN VEYA BİR 
ÜLKENİN ÖZEL MALI ASLA 
OLAMAZ!..

Sevgilerimle…

PANDEMİ DEVAM EDERKEN DİĞER 
AŞILARIMIZI UNUTMAYALIM

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

413 Eylül 
2022 Salı www.giresungundem.com

Cuntacı generaller; 
Bundan 42 yıl önce... 
12 Eylül 1980 tarihinde... 
Darbelerini yaptılar; 
Efendilerini sevindirdiler... 
Ve bugünleri yaratmak 

içinde; 
Özgür düşünce savunucu-

larını katlettiler... 
Demokrasi mücadelesi 

verenleri kör kuyuların dibine 
ittiler... 

Kısacası, binlerce, mil-
yonlarca yurtseverin ocağını 
söndürdüler ve yerine incir 
ağacı diktiler... 

Sayısal örnek mi istiyor-
sunuz? 

Alın size kayıtlara geçmiş 
sayısal örnek; 

-1 milyon 683 bin kişi 
gözaltına alındı... 

-300 dolayında insanımız 
kuşku sarmalının içinde 
hayatını kaybetti ve kimle-
rin öldürdüğü sırra kadem 
bastı.. 

-171 kişi işkence tezgah-
larında katledildi... 

-50 kişi idam edildi ve bu 
idam edilenlerin 18 sol gö-
rüşlü ve 8’i sağ görüşlü idi... 

Hatta utanıp-sıkılmadan; 
‘Asmayalım da, besleye-

lim mi?” 
İbretlik olsun ve herkes 

aklını başına alsın’ deyip; 
Darağacına gönderilen 

çocuğun adı Erdal Eren’di... 
Saymaya devam edelim; 
-14 bin kişi vatandaşlıktan 

çıkarıldı... 
-388 bin kişiye ‘pasaport’ 

verilmedi.. 
-30 bin kişi ‘sakıncalı’ sa-

yılarak işine son verildi... 
-3 bin yurtsever, devrimci 

öğretmen ihraç edildi... 
-47 Hakim’e işten el-çek-

tirildi... 
-120 Akademisyene üni-

versitelerde görev yapamaz-
sınız denildi.. 

Sıkılmadıysanız devam 
edelim; 

-23 bin 677 Derneğin faa-
liyetleri durduruldu... 

-937 film sakıncalı bulun-
du... 

-Toplumun dertlerine ve 
sorunlarına parmak basarak 
türkü söyleyen Ozan’lar bir-
bir tutuklanıp ‘cezaevlerine’ 
konuldu... 

-400 Gazeteci için 4 bin yıl 
hapis istendi.. 

-3 bin 315 gazeteciye 6 ay 
hapis cezası verildi.. 

-39 bin ton gazete ve der-
gi yakılarak imha edildi.. 

-Evlerden toplanan mil-
yonlarca kitap ‘kağıt hamuru’ 

yapılması için SEKA Kağıt 
fabrikalarının havuzlarına 
indirildi vesaire, vesaire... 

Liste uzadıkça uzuyor...  
Ve bu ‘korku iklimi’ yaratıl-

dıktan sonrada; 
Bugünlerin altyapısı olan 

bir ‘1982 Darbe Anayasası’ 
hazırlandı... 

Ve herkesin ‘evet’ demesi 
için göstermelik bir referan-
dum yapıldı... 

‘EVET’ demeyenlere 12 
bin lira gibi bir ‘ceza’ yazıl-
dı... 

Bu yöntemle ‘oylanan’ 
anayasa %92 oy aldı... 

Salt korkaklığa dayalı 
‘darbe anayasası’ onaylan-
madı; 

Aynı zamanda cuntanın 
başı olan Kenan Evren’in de 
cumhurbaşkanlığı da onay-
landı... 

Ve aradan bir yıl geçtikten 
sonrada; 

Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren’in -üst akıldan- aldığı 
emirlere ve kendi tercihleri 
doğrultusunda yeni siyasi 
partiler kuruldu... 

Ve 1983 yılında ‘genel 
seçimleri’ yapıldı.. 

Cunta yönetiminin felse-
fesini ‘sivil giysili’ yöneticiler 
devraldı! 

42 Yıl önce yaşanan bu 
‘12 Eylül Darbesi’ macerası-
nı, güleceğinizi düşündüğüm 
ve bizatihi yaşanmış olan 
bir-iki anıyı özetleyip sizinle 
paylaştıktan sonra sohbeti-
mizi bitirmek isterim... 

12 Eylül darbesinin yarat-
tığı fırtına aralıksız sürmek-
tedir; 

Dernek baskınlar, ev 
baskınları birbirini kovala-
maktadır.. 

Kimin kimi ihbar ettiği 
birbirine karışmaktadır! 

Günlerden bir gün; 
Üniversiteli bir genç ‘ko-

münist’ diye ihbar edilir... 
Polisler hiç beklenmedik 

bir zamanda gencin evine 
gelir... 

Ve genç adamın okuduğu 
‘sol kitaplar’ bir-bir toplana-
rak paket hale getirilir... 

Genç üniversiteli kitaplar 
toplanırken o şöyle düşünür; 

“Kitaplar, yasal olarak 
yayınlandığı için bundan bir 
şey çıkaramazlar ama duva-
ra Marks’ın resmini astığım 
için beni bir hayli tartaklarlar” 
diye düşünür... 

Ve kitapların toplama işi 
bittikten sonra; 

Polislerden birisi duvar-
da -beyaz sakallı- Marks’ın 
resmini görünce “burada 
asılı duran resim kim?” diye 
sorar... 

Genç delikanlıda yarı 
korku içinde ve spontane bir 
şekilde; 

“Duvarda resmi asılı olan 
adam benim dedem” der... 

Ve soruyu soran polis bu 
kez;

“Ulan, böyle ak sakallı 
hacı bir deden var... 

Sen komünistlik yapmaya 
utanmıyor musun?” diye 
nasihat eder... 

Ve bir başka yaşanan 
öykü de; 

Polis amiri ve polisler yine 
bir üniversiteli gencin evine 
baskın yapmıştır... 

Ve toplanan kitaplar 
arasında uluslararası klasik 
sayılan MEYDAN LARUS 
ansiklopedisi de -beli bağla-
nıp- tutuklanarak savcılığın 
karşısına çıkarılmıştır...

Savcı ‘Meydan Larus’ an-
siklopedisini görünce şaşırır 
ve sorar; 

“Bunu ansiklopediyi neden 
getirdiniz?” 

Polis amiri bilgiç bilgiç; 
“Ansiklopedinin üzerindeki 

yazı dikkatinizi çekmiyor mu 
efendim?”

Savcı; “Ansiklopedinin 
üzerinde Meydan Larus 
yazıyor” 

Polis amiri; “Şimdi bu ne 
demeye geliyor sayın sav-
cım?” 

Savcı; “Ne demeye geli-
yor?” 

Polis amiri bilgiç bilgiç ve 
ders verircesine; 

‘La’ şifreli bir şekilde Le-
nin’i işaret ediyor... 

‘Rus’ hecesi Rusları dile 
getiriyor... 

‘Meydan’ sözcüğüyle hep-
si birlikte; 

‘Yakında meydan Lenin’e 
ve Ruslara kalacak” demek 
isteniyor” diyerek, savcıya 
da ne kadar bilgili olduğun 
ispat etmeye çalışıyor... 

Daha buna benzer çok 
gülünç hikayeler var da... 

Şimdilik bu kadarıyla yeti-
nelim... 

Ve ‘faşizm kokulu’ soh-
betimizi şöyle özetleyerek 
bitirelim; 

En kötü demokrasi; 
En iyi askeri demokrasi-

den yine de iyidir... 
Ve bu uzay, bilim çağında; 
Hala ‘askeri darbeler’ 

düşünülüyorsa... 
Her kim ‘yönetsel gücünü’ 

askeri darbelere yaslıyorsa... 
Ve yönetilenlerde, hala 

bu ‘askeri darbelere’ alkış 
tutuyorsa... 

O, toplumun gittiği yol ‘yol’ 

değildir... 
Sonuç olarak demek 

isterim ki; 
Bu toplum artık üzerinden 

ölü toprağını atmalı... 
Silkinip uyanmalı... 
Kendini ‘biat edecek’ 

duruma getirenlerden hesap 
sormalı... 

Kısacası; 
Demokrasinin ve özgür-

lüğün yeşereceği tarafta 
durmalı... 

Korkusuz bir şekilde ‘in-
san haklarını’ savunmalı... 

Savaştan yana değil, ba-
rıştan yana olmalı... 

Ve bunların olabilmesi 
içinde; 

Beynini bulandıran televiz-
yonlarla, gündelik yaşamıyla 
hiç ilgisi olmayan magazin 
dünyasına teslim olmamalı.. 

Ve; 
Nitelikli kitaplar okumalı... 
Okuduğu kitabı arkadaş-

larıyla ve çevresiyle tartış-
malı... 

Ve süzgeçten geçirdiği 
doğru bilgilerle yere sağlam 
basmalı... 

Son söz; 
12 Eylül Darbecilerinin 

zulümlerini unutmadık, unut-
mayacağız... 

Nefesimizin yettiği yere 
kadar; 

Demokrasi ve özgürlük 
mücadelemize devam ede-
ceğiz... 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin...

AMERİKALILARIN SEVDİĞİ 
‘BİZİM ÇOCUKLAR’ DEDİĞİ 
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Geçenlerde çalıştığım 
hastaneden eve gelirken,TRT 
TÜRKÜ KANALIN’da, ışıklar 
içinde uyusun Turan Engin 
üstadımızın acıklı bir uzun 
havasını dinliyordum. Aklıma 
pandemi nedeniyle kaybetti-
ğimiz birçok sağlıkçı ve hekim 
arkadaşım geldi. Ağlamadım 
desem yalan olur. Zaten bu 
ülkede doğduğumuzdan 
itibaren bizleri haramiler hep 
ağlatıyorlar. İngilizler ise ge-
çen yaşlılıktan ölen kraliçeleri 
için ağlamışlar. Vah ki vah!. 
Bu arada açıklıkla belirteyim 
ki;TRT ‘yi kurumsal olarak ve 
eylemlerinden dolayı be-
nimsemesem ve izlemesem 
de,önemli bir türkü kaynağı 
olan TRT-TÜRKÜ’yü fırsat 
bulunca dinlerim. Buda benim 
zayıflığımsa affola!..

*
Erzincan yöresine ait 

Ali Ekber Çiçek ustamızın 
derlediği bu türkünün sözleri 
beni çok uzaklara götürdü.
Çektiklerimi anımsadım. Sizde 
dinleyin!..

Şu yüce dağları duman 
kaplamış

Yine mi gurbette kara haber 
var

Seher vakti bu yerde kimler 
ağlamış

Çimenler üstünde göz yaş-
ları var

*
Pandemi sürecinde özel-

likle aşı reddi gruplarınca 
yapılan tehditkar açıklamalar 
ile, maalesef gerici çevrelerce 
yapılan bilimdaşı tartışmalar, 
özellikle grip aşısı ve parale-
linde doğal olarak diğer aşılar-

la ilgili olumsuz konuşmalar, 
aşılamada elde ettiğimiz ve 
dünyaca takdir edilen olumlu 
mesafeyi geriye götürmüştür. 
Giderek aşılanan çocuk ve 
erişkin sayısı azalması gerçe-
ğini getirmektedir. Buda aşı ile 
önlenebilen birçok enfeksiyon 
hastalığını tekrar sayısal ve 
oransal olarak arttırmaktadır. 
Ülkemizde şu an bizleri üzen 
kontrolsüz göç konusu da 
buna tuz biber ekmiştir. Konu-
nun uzmanı bir hekim olarak 
yüce dağları duman kaplamış 
olsa da,gurbetten kara haber 
gelse de,çimenler üstünde 
göz yaşı olsa da;bıkmadan, 
usanmadan, yorulmadan 
kitlelere aşıların yaşamsal 
olduğunu dilimizin döndüğün-
ce anlatmaya devam edece-
ğiz. Bu böyle biline. Ortalama 
okuyucu düzeyini düşünerek, 
konuyu yine sorulu yanıtlı ve 
yalın anlatmaya çalışacağım.

*
AŞI NEDİR? ETKİSİ NASIL 

OLUR?
İnsan ve hayvanları en-

feksiyonlardan korumak ve 
bağışıklık oluşturmak amacı 
ile dışarıdan verilen biyolojik 
maddelerdir. Ölü veya zayıfla-
tılmış mikroplardan elde edilir. 
Bağışıklık sistemini uyararak, 

canlıdaki mikrobu tanıyıp, 
bellek oluşturur. Aynı mikrop 
vücuda tekrar giriş yaptığında, 
onu tanıyıp yok etme sistemi 
ile etkili olmaktadır.

AŞI TİPLERİ NELERDİR?
Canlı, ölü, subünit dediği-

miz altbirim ve toksoit (zehir-
leme etkisi kalkmış toksin) 
aşılardır.

AŞILANMADA TEMEL 
İLKELERİMİZ NELERDİR?

En çok görülen, en çok 
sakat ve sekel bırakan, en çok 
öldüren enfeksiyonları önle-
mektir.

SAĞLIK HARCAMALARIN-
DA AŞILARIN ROLÜ NEDİR?

Hastalığa bağlı sekel ve 
sakatlıkları önler, iş ve güç 
kaybını azaltır, hastaneye 
yatış süresi düşer, salgınlar 
yok olmaya başlar. Tedavi 
masrafları küçülmeye başlar. 
Toplumsal rahatlama olur.Has-
talıklardan korunma olur.

ERİŞKİN AŞILAMADA 
ÖZEL GRUPLAR NELER-
DİR? 

Organ nakli yapılanlar, me-
tabolik ve endokrin hastalar, 
kalp akciğer hastaları, kanser 
hastalarıdır. Ulaşımın kolay-
laşması, beraberinde riskli 
ülkelere gidiş de yerel enfeksi-
yonlara karşı özel aşılamaları 

gündeme getirmiştir.
YAŞLI NÜFUSUN ARTI-

ŞINDA AŞILAMANIN ÖNEMİ 
NEDİR?

Aşılama ile yaşlı nüfus art-
mış, aynı zamanda bu gruba 
karşı bazı aşıları yapmak 
gerekir hale gelmiştir.

KÜRESEL ÖLÇEKTE 
HANGİ ENFEKSİYONLARDA 
AŞILAMA BAŞARILI OLMUŞ-
TUR?

Pandemik grip, Hepatit-B, 
Toplum Kökenli Zatürree, 
Menenjit, Tetanoz, Boğmaca, 
Difteri, Kızamık, Kabakulak, 
Kızamıkçık ve Corona enfek-
siyonlarında başarılı olmuştur.

ÜLKEMİZDE ERİŞKİN 
AŞILAMA ORANLARI YE-
TERLİ MİDİR? REHBERİ VAR 
MIDIR?

Hayır, yeterli değildir. Birçok 
ülke kendi rehberini hazırla-
mış olsada biz henüz hazırla-
yamadık. Bu konuda iyi niyetli 
çabalar umut vermektedir.

ERİŞKİNLERE HANGİ AŞI-
LARI YAPMAK GEREKİR?

Hepatit-A, B ve meningo-
kok (Risk varsa)

Kızamık, kabakulak, kıza-
mıkçık (Duyarlı erişkinlere)

Tetanoz, difteri (10 yılda bir)
Tetanoz, difteri, asellüler 

boğmaca (tek doz)

Suçiçeği aşısı (hastalığı 
geçirmemiş kimselere)

Seyahat aşıları (gidilecek 
ülkedeki yerel enfeksiyonlara 
karşı, o ülkenin rehberine 
göre)

Human Papilloma virüs 
aşısı (26 yaş altı)

Grip ve zatürree aşısı,
Özel grup olan sağlık 

personeline Hepatit-B, Grip, 
kızamık, kabakulak, kızamık-
çık, suçiçeği aşısı gerekir. 

*
Eylül ayı birçok enfeksi-

yon hastalığının bulaşma ve 
okulların açılma dönemi olup, 
sizin ve okula giden çocukla-
rınızın mutlaka mRNA CO-
VİD-19 aşısının anımsatma 
dozunu yaptırın. Ekim veya en 
geç kasım ayında piyasaya 
çıkacağı belirtilen “İkili Corona 
mRNA Anımsatma Aşısını” 
risk grubundaysanız,Zatürre 
ve Grip aşılarınızı tanımlı yine 
risk grubundaysanız ihmal et-
meyin derim.Sağlıklı kalmanız 
dileklerimle…

AŞILAR EVRENSELDİR!..
AŞILAR DÜNYA HALK-

LARININ OLUP,KİŞİNİN, 
BİR GRUBUN VEYA BİR 
ÜLKENİN ÖZEL MALI ASLA 
OLAMAZ!..

Sevgilerimle…

PANDEMİ DEVAM EDERKEN DİĞER 
AŞILARIMIZI UNUTMAYALIM
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DR. Mustafa Torun
Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 

mtorun3@gmail.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.

***
“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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GIDENLER: Emirhan İlkhan 
(Torino), Rıdvan Yılmaz (Ran-
gers), Serdar Saatçı (Braga), 
Cyle Larin (Club Brugge/Söz-
leşme sonu), Güven Yalçın 
(Genoa/Sözleşme sonu), Alex 
Teixeira (Vasco da Gama/
Sözleşme fesih), Domagoj 
Vida (AEK/Sözleşme sonu), 
Kenan Karaman (Schalke 04), 
Jeremain Lens (Versailles/
Sözleşme sonu), Kartal Kayra 
Yılmaz (Ümraniyespor/Kiralık), 
Adem Ljajic (Sözleşme sonu), 
Oğuzhan Özyakup (Sözleşme 
sonu/ Fortuna Sittard), Gökhan 
Töre (Sözleşme sonu/Adana 
Demirspor), Fabrice Nsakala 
(Sözleşme sonu), Mehmet 
Topal (Sözleşme sonu/Futbolu 
bıraktı), Douglas (Sözleşme 
sonu), Michy Batshuayi (Kira-
lıktan döndü/Chelsea), Miralem 
Pjanic (Kiralıktan döndü/Barce-
lona), Can Bozdoğan (Kiralıktan 
döndü/Schalke 04), Ajdin Hasic 
(Göztepe-kiralık), Emirhan Deli-
baş (Göztepe-kiralık)

Fatih Karagümrük
GELENLER: Otabek Shu-

kurov (Sharjah), Lawrence 
Nicholas (Khimki), Kazım Kazım 
(Derby), Mogamed Ozdoev 
(Zenit) Ibrahim Dresevic (Hee-
renveen), Adnan Uğur (Fortuna 
Sittard), Levent Mercan (Schal-
ke 04), Fatih Kurnaz (Fortuna 
Sittard), Matteo Ricci (Frosino-
ne), Ebrima Colley (Atalanta-
kiralık), Mbaye Diagne (Gala-
tasaray), Jean Evrard Kouassi 
(Trabzonspor-kiralık), Steven 
Caulker (Fenerbahçe), Efecan 
Mızrakçı (Fenerbahçe), Emir 
Tintiş (Galatasaray), Batuhan 
Şen (Galatasaray-kiralık), Burak 
Kapacak (Fenerbahçe-kiralık)

GIDENLER: Emre Mor 
(Fenerbahçe), Aleksandar Pesic 
(Kızılyıldız), Ahmed Musa (Si-
vasspor), Vato Arveladze, Lucas 
Biglia (Medipol Başakşehir), 
Jure Balkovec (Alanyaspor), 
Ervin Zukanovic, Abdoulaye 
Toure, Kristijan Bistrovic, Yann 
Karamoh, Derrick Luckassen, 
Utku Yuvakuran (Beşiktaş-kira-
lıktan döndü)

Fenerbahçe
GELENLER: Luan Peres 

(Olimpik Marsilya), Joao Pedro 
(Cagliari), Michy Batshuayi 
(Chelsea), Lincoln Henrique 
(Santa Clara), Willian Arao (Fla-
mengo), Emre Mor (Fatih Ka-
ragümrük), Gustavo Henrique 
(Flamengo-kiralık), İrfan Can 
Eğribayat (Göztepe-Kiralık), 
Joshua King (Watford-Serbest), 
Ezgjan Alioski (El-Ahli-kiralık), 
Bruma (PSV-kiralık), Tiago 
Çukur (Watford)

GIDENLER: Kim Min-jae 
(Napoli), Allahyar Sayyadma-
nesh, Ozan Tufan (Hull City), 
Marcel Tisserand (El-İttifak), 
Muhammed Gümüşkaya (Wes-
terlo), Mergim Berisha (Augs-

burg-kiralık), Arda Kurtulan 
(Adana Demirspor), Berke Özer 
(Portimonense-Bedelsiz), Ste-
ven Caulker (Fatih Karagümrük-
bedelsiz), Mesut Özil (Medipol 
Başakşehir-bedelsiz), Luiz 
Gustavo (El-Nassr-bedelsiz), 
Max Meyer (Luzern-bedelsiz), 
Jose Sosa (Estudiantes-Be-
delsiz), Dimitris Pelkas (Hull-
City-kiralık), Mbwana Samatta 
(Genk-Kiralık), Tiago Çukur 
(FCV Dender-kiralık)

Galatasaray
GELENLER: Dries Mertens 

(Napoli), Lucas Torreira (Arse-
nal), Sergio Oliveira (Porto), Ha-
ris Seferovic (Benfica-Kiralık), 
Fredrik Midtsjö (AZ Alkmaar), 
Leo Dubois (Olimpik Lyon), Ab-
dülkerim Bardakcı (Konyaspor), 
Kazımcan Karataş (Altay), Ma-
uro Icardi (PSG-kiralık), Yusuf 
Demir (Rapid Wien), Juan Mata 
(Manchester United-serbest), 
Mathias Ross (Aalborg), Milot 
Rashica (Norwich-kiralık)

GIDENLER: Marcao (Se-
villa), Mustafa Muhammed 
(Nantes-Kiralık), Mbaye Diag-
ne (Fatih Karagümrük), Emre 
Kılınç, Taylan Antalyalı (MKE 
Ankaragücü-Kiralık), Aytaç 
Kara (Kasımpaşa), Alpaslan 
Öztürk (Eyüpspor-Kiralık), 
Ryan Babel, Jesse Sekidika 
(Eyüpspor), Alexandru Cicaldau 
(Kalba Union-Kiralık), Olimpiu 
Morutan (Pisa-Kiralık), Bartuğ 
Elmaz (Olimpik Marsilya), Ali 
Yavuz Kol (Adana Demirspor), 
Erkan Süer (İskenderunspor), 
Berk Balaban (İskenderunspor-
Kiralık), Işık Kaan Arslan, Eren 
Aydın (Sarıyer-Kiralık), Batuhan 
Şen (Fatih Karagümrük-Kiralık), 
Abdussamet Karnuçu (Tarsus 
İdman Yurdu-Kiralık), Süleyman 
Luş (Tuzlaspor-Kiralık),Inaki 
Pena (Barcelona-Kiralıktan dön-
dü), Halil Dervişoğlu (Brentford-
Kiralıktan döndü), Eric Pulgar 
(Fiorentina-Kiralıktan döndü), 
Luyindama (Antalyaspor-kira-
lık), Ömer Bayram (Eyüpspor), 
Oğulcan Çağlayan (Giresuns-
por-kiralık), Atalay Babacan 
(Sarıyer-kiralık), Emre Akba-
ba (Adana Demirspor), Fatih 
Öztürk (Serbest), Arda Turan 
(Serbest), Semih Kaya (Kari-
yer sonu), Feghouli (Serbest), 
Omar Elabdellaoui (Serbest)

Gaziantep FK
GELENLER: Arda Kızıl-

dağ (Gençlerbirliği), Valmir 
Veliu (Llapi), Ömürcan Artan 
(Gençlerbirliği), Marko Jevtovic 
(Partizan), Erten Ersu (Konyas-
por), Lazar Markovic (Parti-
zan), Mustafa Eskihellaç (Yeni 
Malatyaspor), Tomas Pekhart 
(Legia Varşova), Abdulkerim 
Çakar (Hoffenheim), Berkan 
Küpelikılınç (Eintracht Frankfurt 
II), Onurhan Babuşcu (Admira 
Wacker), Abdulkadir Parmak 
(Trabzonspor-kiralık), Matej 

Hanousek (Sparta Prag-kiralık)
GIDENLER: Torgeir Bör-

ven (Valerenga), Recep Niyaz 
(Eyüpspor), Muhammet Demir 
(Konyaspor), Doğan Erdoğan 
(Fortuna Sittard), Ahmed El 
Messaoudi (FC Emmen), Oguz 
Ceylan (MKE Ankaragücü), Pa-
wel Olkowski (Gornik Zabrze), 
Caglar Akbaba (Boluspor), Ulas 
Zengin (Karacabey Belediyes-
por-Kiralık), Yusuf Türk (Somas-
por-Kiralık), Ekrem Kılıçarslan 
(Göztepe-Kiralık), Amedej Vetrih 
(Serbest), Hasan Yurtseven 
(Erokspor-Kiralık)

Hatayspor
GELENLER: Recep Burak 

Yılmaz (Yılport Samsunspor), 
Musa Çağıran (Konyaspor), 
Cengiz Demir (Antalyaspor), 
Koray Yağcı (Beşiktaş), Raya-
ne Aabid (Kasımpaşa), Kaan 
Kanak (Adana Demirspor), Erce 
Kardeşler (Trabzonspor), Ogn-
jen Vranjes (AEK Atina), Kevin 
Varga (Kasımpaşa), Sarper 
Çağlar (Galatasaray), Berke 
Önde (Serbest), Christian Atsu 
(Serbest), Ze Luis (Taawon-
bedelsiz), Kevin Soni (Asteras 
Tripolis-kiralık), Kerim Alıcı 
(Göztepe)

GIDENLER: Adama Traore 
(Sözleşme sonu), Mame Diouf 
(Sözleşme sonu) Mahmoud 
Kahraba (El Ahli-kiralıktan 
döndü), Munir Mohamedi 
(Sözleşme sonu), Issac Sac-
key (Ümraniyespor), Yassine 
Benzia (Dijon-kiralıktan döndü), 
Burak Çamoğlu, Emre Kaplan 
(Medipol Başakşehir-kiralıktan 
döndü), Fatih Kurucuk (Bandır-
maspor)

İstanbulspor
GELENLER: David Jensen 

(New York RB), Sidrit Guri 
(Shkendija), Raymond Owusu 
(Zorya Luhansk), Adi Mehremic 
(Wisla Krakow), Patrick Ebert 
(AO Kavala), Denis Kovace-
vic (Zeleznicar), Vefa Temel 
(Bursaspor), Enver Sarıalioğlu 
(Trabzonspor 19 Yaş Altı)

GIDENLER: Emrecan Uzun-

han (Beşiktaş), Alperen Uysal 
(Fraport TAV Antalyaspor), Fer-
hatcan Yazgan (Alagöz Holding 
Iğdır FK), Yusuf Aklan (Artvin 
Hopaspor), Fatih Aydın (Büyük-
çekmece Tepecikspor), Mertan 
Caner Öztürk (Kocaelispor)

Kasımpaşa
GELENLER: Stephane 

Bahoken (Angers), Aytaç Kara 
(Galatasaray), Raoul Petretta 
(Basel), Yunus Mallı (Trabzons-
por), Selim Dilli (Artvin Hopas-
por), Daniel Graovac (Cluj), 
Erdem Çetinkaya (Ankaraspor), 
Oğuzhan Yılmaz (Ankaraspor), 
Ali Demirel (Bochum), Bersant 
Celina (Dijon), Turgay Gemici-
başı (Klagenfurt/Kiralık), Sadık 
Çiftpınar, Recep Yemişçi (Anka-
raspor-kiralık), Mickael Tirpan 
(Fortuna Sittard), Fode Koita 
(Trabzonspor-kiralık)

GIDENLER: Eren Elmalı 
(Trabzonspor), Doğucan Has-
polat (Trabzonspor), Rayane 
Aabid (Atakaş Hatayspor), 
Harun Tekin (Eyüpspor), Tomas 
Brecka (Slovacko), Umut Bozok 
(Lorient-kiralıktan döndü), Jack-
son Muleka (Kiralıktan döndü/
Standard Liege), Awer Mabil 
(Midtjylland-kiralıktan döndü), 
Michal Travnik (Sparta Prag-
kiralıktan döndü), Uros Spajic, 
Recep Yemişçi (Ankaraspor-ki-
ralıktan döndü)

Kayserispor
GELENLER: Transfer yasağı 

var.
GIDENLER: İbrahim Akdağ 

(Eyüpspor), Uğur Demirok 
(Eyüpspor), Yasir Subaşı (Kon-
yaspor), Lung (El-Raed)

Konyaspor
GELENLER: Francisco 

Calvo (San Jose), Kahraman 
Demirtaş (Göztepe), Erhan 
Erentürk (Bursaspor), Domagoj 
Pavicic (HNK Rijeka), Ahmet 
Oğuz (Sivasspor), Mame Diouf 
(Hatayspor), Yasir Subaşı (Kay-
serispor), Bruno Paz (Porte-
kiz-Farense), Cebrail Karayel 

(Altay), Muhammet Demir 
(Gaziantep FK), Uche Ikpeazu 
(Middlesbrough), Robert Muric 
(HNK Rijeka)

GIDENLER: Abdülkerim 
Bardakcı (Galatasaray), Musa 
Çağıran (Hatayspor), Sokol Ci-
kalleshi (El Khaleej), Erten Ersu 
(Gaziantep FK), Eray Birniçan 
(GMG Kastamonuspor), Marin 
Anicic (Saraybosna), Hüseyin 
Mert Uyanıker (1922 Konyas-
por-Kiralık), Nej Skubic (Kari-
yerini noktaladı), Amar Rah-
manovic (KS Samara), Ahmed 
Hassan (Olympiakos-kiralıktan 
döndü), Adem Eren Kabak (Bu-
caspor-kiralık)

MKE Ankaragücü
GELENLER: Ali Sowe 

(Rostov-kiralık), Anastasios 
Chatzigiovanis (Panathinaikos), 
Fıratcan Üzüm (Adanaspor), 
Frederico Macheda (Panathina-
ikos), Giorgi Beridze (Üjpest), 
Jese Rodriguez Ruiz (Las Pal-
mas), Lamine Diack (Fenerbah-
çe), Marlon Rodrigues Xavier 
(Fluminense), Nihad Mujakic 
(FK Saraybosna), Nurullah As-
lan (Yılport Samsunspor-kiralık), 
Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), 
Pedro Filipe Barbosa Moreira 
(Gil Vicente), Pedro Filipe Figu-
eiredo Rodrigues (Olympiakos-
kiralık), Tolga Ciğerci (Medipol 
Başakşehir), Uros Radakovic 
(Arsenal Tula), Doğukan Kaya 
(Kocaelispor), Mervan Yiğit (Ko-
caelispor), Emre Kılınç (Galata-
saray-kiralık), Taylan Antalyalı 
(Galatasaray-kiralık), Gökhan 
Akkan (Çaykur Rizespor-kira-
lık), Kevin Malcuit (Napoli)

GIDENLER: Aatıf Chahec-
houhe (Sözleşme sonu), Akın 
Alkan (Sözleşme fesih), Cem 
Ekinci (Kocaelispor), Erdem Öz-
genç (Pendikspor), Erdi Dikmen 
(Altınordu), Hasan Hüseyin Acar 
(Altınordu), Hermenegildo da 
Paulo Bartolomeu (Ümraniyes-
por), İshak Çakmak (Iğdır FK), 
Kwabena Owusu (Karabağ-
Kiralıktan döndü), Nadir Çiftçi 
(Sözleşme sonu), Tiago Miguel 
Baia Pinto (Kariyerini nokta-
ladı), Yusuf Abdioğlu (Yılport 
Samsunspor), Mehmet Murat 
Uçar (Eyüpspor), Mervan Yiğit 
(Ankara Demirspor-kiralık)

Sivasspor
GELENLER: Murat Pa-

luli (Göztepe), Robin Yalçın 
(Paderborn), Clinton N’Jie 
(Dinamo Moskova), Dia Saba 
(El-Nasr), Charilaos Charisis 
(Atromitos), Kader Keita (KVC 
Westerlo), Karol Angielski (Ra-
domiak Radom), Ahmed Musa 
(VavaCars Fatih Karagümrük)
GIDENLER: Ahmet Oğuz 

(Konyaspor), Fayjal Fajr (El 
Wehda), Jorge Felix (Piast Gli-
wice), Kerem Atakan Kesgin 
(Beşiktaş), Moussa Konate 
(Dijon), Koray Altınay (Çaykur 
Rizespor), Kayode, Sefa Yıl-

maz (Çaykur Rizespor), Pedro 
Henrique (SC Internacional)

Trabzonspor
GELENLER: Trezeguet 

(Aston Villa), Eren Elmalı 
(Kasımpaşa), Maxi Gomez 
(Valencia), Enis Bardhi (Le-
vante), Umut Bozok (Lorient), 
Marc Bartra (Real Betis), 
Doğucan Haspolat (Kasımpa-
şa), Montasser Lahtimi (Botola 
Pro Inwi), Naci Ünüvar (Ajax-
kiralık), Jean-Philippe Gbamin 
(Everton-kiralık), Jens Stryger 
Larsen (Serbest), Yusuf Yazıcı 
(Lille-kiralık)

GIDENLER: Ahmetcan 
Kaplan (Ajax), Andreas Corne-
lius (Kopenhag), Berat Özde-
mir (El İttifak), Erce Kardeşler 
(Atakaş Hatayspor), Flavio 
(Taawon), Enis Destan (Warta 
Poznan), Anthony Nwakaeme 
(serbest), Tymoteusz Puchacz 
(serbest), Murat Cem Akpınar 
(Giresunspor-kiralık), Fousseni 
Diabate (Partizan), Abdulkadir 
Parmak (Gaziantep FK-kiralık), 
Gervinho (sözleşme fesih), 
Batuhan Kör (Manisa), Yunus 
Mallı (Kasımpaşa), Abdurrahim 
Dursun (Adana Demirspor), 
Faruk Can Genç (Giresunspor-
kiralık), Sefa Kınalı (Altınordu), 
Hakan Yeşil (Adanaspor), İsmail 
Köybaşı (Göztepe), Koray Kılıç 
(Bodrumspor), Arda Akbulut 
(Bandırmaspor), Salih Kav-
razlı (Adana Demirspor), Jean 
Evrard Kouassi (VavaCars Fatih 
Karagümrük-kiralık), Fode Koita 
(Kasımpaşa-kiralık)

Ümraniyespor
GELENLER: Ermir Len-

jani (Grashoppers), Geraldo 
(MKE Ankaragücü), Allyson 
(Bandırmaspor), Serkan Kı-
rıntılı (Corendon Alanyaspor), 
Valentin Gheorghe (Steaua 
Bükreş-kiralık), Mert Yılmaz 
(Antalyaspor), Isaac Sackey 
(Atakaş Hatayspor), Umut 
Nayir (Eyüpspor), Kartal Kayra 
Yılmaz (Beşiktaş-kiralık), 
Metehan Mimaroğlu (Eyüps-
por-kiralık), Onur Atasayar 
(Bursaspor), Nika Gagnidze 
(Dila Gori-kiralık), Adel Bet-
taieb (F91 Dudalenge), Durel 
Avounou (Le Mans), Strahil 
Popov (Eyüpspor)
GIDENLER: Denizhan 

Taşkan (1461 Trabzonspor-Ki-
ralık), Ercan Coşkun (Çaykur 
Rizespor), Emirhan Çalışkan 
(Adıyaman FK), Alim Öztürk 
(Yılport Samsunspor), Fuat 
Bavuk (İskenderunspor), Yusuf 
Emre Gültekin (Yılport Sam-
sunspor), Stefano Napoleoni, 
Mevlüt Erdinç (Futbolu bıraktı), 
Avdija Vrsajevic, Atalay Ba-
bacan (Galatasaray-Kiralıktan 
döndü), Atakan Üner (Beşiktaş-
Kiralıktan döndü), Ajdin Hasic 
(Beşiktaş-Kiralıktan döndü), 
Faruk Can Genç (Trabzonspor-
Kiralıktan döndü)

Yaz transfer dönemi olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 
Türkiye’de sona erdi.Türk futbolunda 2021-2022 sezonunun tamamlanmasından ardından 
17 Haziran’da başlayan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 83 gün sürdü

PARALAR HAVALARA SACILDI



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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Birinci transfer ve tescil 
dönemi sona erdi. 
Süper Lig kulüpleri 

de bu dönemi oldukça hareketli 
geçirerek yeni sezon için kadro-
larına takviyeler yaptı.

Kulüplerde gelen ve giden 
futbolcular şöyle oluştu:

Giresunspor
GELENLER: Oğulcan Çağla-

yan (Galatasaray-kiralık), Alper 
Uludağ (Adana Demirspor), Bor-
ja Sainz (Alaves), Doğan Can 
Davas (Bandırmaspor), Ferhat 
Kaplan (Adana Demirspor), 
Kadir Seven (Orduspor 1967), 
Mert Kurt (Jong Cercle-be-
delsiz), Murat Cem Akpınar 
(Trabzonspor-kiralık), Rahme-
tullah Berişbek (Gençlerbirliği), 
Ramon Arias (Penarol), Riad 
Bajic (Udinese), Talha Ülvan 
(Samsunspor), Vukan Savicevic 
(Samsunspor), Faustin Sen-
ghor (Shkupi), Görkem Sağlam 
(Willem II), Jorman Campuzano 
(Boca Juniors), Brandley Kuwas 
(Maccabi Tel Aviv), Robert Mejia 
(once Caldas), Farukcan Genç 
(Trabzonspor-kiralık)

GIDENLER: Okan Kocuk 
(Galatasaray-kiralıktan dön-
dü), Göktan Cörüt (Ağrı 1970 
Spor-kiralık), Diarra (Grenob-
le), Douglas (Kulüpsüz), Aziz 
Eraltay (Dundee United), Zeki 
Yavru (Samsunspor), Ertuğrul 
Şenlikoğlu (Zonguldak Kö-
mürspor), Traore (Partizan), 
Muhammed Gümüşkaya 
(Fenerbahçe-kiralıktan dön-
dü-Westerlo), Flavio (Trab-
zonspor-kiralıktan döndü-Ta-
awon), Chiquinho (Benfica), 
Suleymanov (Krasnador-kiralık-
tan döndü-Hapoel Beer Sheva), 
Diabate (Trabzonspor-kiralıktan 
döndü-Partizan), Umut Nayir 
(Ümraniyespor), İbrahima Balde 
(Boluspor)

Adana Demirspor
GELENLER: Henry On-

yekuru (Olympiakos-kiralık), 
Emre Akbaba (Galatasaray), 
Arda Kurtulan (Fenerbahçe), Ali 
Yavuz Kol (Galatasaray), Fred-
rik Gulbrandsen(Başakşehir), 
Artem Dzyuba (Zenit), Mahama-

dou Ba (Menemen FK), Abdul-
samet Burak (Bayrampaşa), 
Berk Yıldız (Yeni Malatyaspor), 
Aias Aosman (Ionikos), Ertaç 
Özbir (Yeni Malatyaspor), Salih 
Kavrazlı (Trabzonspor), Badou 
Ndiaye (Aris), Kevin Rodrigues 
(Sociedad), Abdurrahim Dur-
sun (Trabzonspor), Yusuf Sarı 
(Çaykur Rizespor), Jovan Ma-
nev (Bregalnica-kiralık), Giorgi 
Khabulani (FC Telavi), Samuel 
Nongoh (Dauphine), Goran 
Karacic (Serbest), Yaroslav Ra-
kitskyi (Serbest), Gökhan Töre 
(Serbest)

GIDENLER: Mario Balotelli 
(Sion), Mustafa Yılmaz (Iğdır 
FK-kiralık), Ali Yavuz Kol (24 
Erzincanspor  kiralık), Baha Ye-
tim (Bayrampaşa-kiralık), Yiğit 
Gümüş (Bayrampaşa-kiralık), 
Musa Bulut (Bayrampaşa-kira-

lık), Abbas Demir (Bayrampa-
şa-kiralık), İzzet Çelik (Bayram-
paşa-kiralık), Abdulsamet Burak 
(Şanlıurfaspor-kiralık), Aias Aos-
man (Ionikos), Bünyamin Balat 
(Şanlıurfaspor), Enock Barwuah 
(Ospitaletto), İsa Güler (Esen-
ler Erokspor), Erkam Develi 
(Şanlıurfaspor), Sedat Şahintürk 
(Bandırmaspor-kiralık), Metehan 
Mimaroğlu (Eyüpspor), Tayfun 
Aydoğan (Kocaelispor), Alper 
Uludağ (Giresunspor), Francis 
Ezeh (Eyüpspor), Sinan Kurt 
(Eyüpspor), Yusufcan Demirok 
(Serbest), Khadim Rassoul 
(Serbest), Loic Remy (Serbest), 
Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Alanyaspor
GELENLER: Yunus Bahadır 

(PSV Eindhoven), Jure Balko-
vec (Fatih Karagümrük), Cem 

Çelik (Menemenspor), Idrissa 
Doumbia (Sporting-kiralık), 
Zinedine Ferhat (Nimes), Arna-
uld Lusamba (Amiens), Pedro 
Pereira (Monza-kiralık), Runar 
Alex Runarsson (Arsenal-ki-
ralık), Oussama Targhalline 
(Olimpik Marsilya-kiralık), Mert 
Yusuf Torlak (Greuther Fürth), 
Ivan Cavaleiro (Fulham-kira-
lık), Ahmed Hassan (Olympia-
kos-Kiralık), Khadim Rassoul 
(Eyüpspor-Kiralık)

GIDENLER: Nemanja Mi-
lunovic (Kızılyıldız), Juanfran 
Moreno (Deportivo), Emircan Al-
tıntaş (Çaykur Rizespor-kiralık), 
Emre Bekir (İskenderunspor-ki-
ralık), Veysel Karani (Ayvalık-
gücü-Kiralık), Serkan Kırıntılı 
(Ümraniyespor), Bedirhan 
Kahraman (Darıca GB-Kiralık), 
Ahmet Çağrı Güney (Orduspor 

1967-kiralık), Kerem Hayta 
(Viven Bornova FK), Hamza Öz-
demir (İnegölspor-Kiralık), Emir-
han Aydoğan (Sakaryaspor), 
Joao Novais (Braga), Cristian 
Borja (Braga), Chidozie Awa-
ziem (Boavista), Emre Akbaba 
(Galatasaray-kiralıktan döndü), 
Tayfur Bingöl (Beşiktaş-kiralık), 
Miha Mevlja (Spartak Moskova)

Antalyaspor
GELENLER: Soner Aydoğ-

du (Göztepe-serbest), Alperen 
Uysal (İstanbulspor-serbest), 
Cemali Sertel (Başakşehir-ki-
ralık), Sam Larsson (DL Pro), 
Ömer Toprak (Werder Bremen), 
Luyindama (Galatasaray-kira-
lık), Shoya Nakajima (Porto)

GIDENLER: Doğukan Özkan 
(Sivas Belediyespor-kiralık), 
Diego Sousa (Bodrumspor-ki-

ralık), Berat Onur Pınar 
(Sakaryaspor-kiralık), Naldo 
Pereira (Al-Taawon), Bahadır 
Öztürk (Çaykur Rizespor-kira-
lık), Doğukan Sinik (Hull City), 
Andrea Poli, Harun Alpsoy 
(Bodrumspor), Doğukan Nelik 
(Nazilli Belediyespor-kiralık), 
Ersin Zehir, Mert Yılmaz (Üm-
raniyespor-kiralık), Gustavo 
Blanco (Eibar), Deni Milosevic 
(Sakaryaspor-kiralık)

Başakşehir
GELENLER: Mesut Özil (Fe-

nerbahçe), Lucas Biglia (Fatih 
Karagümrük), Mounir Chouiar 
(Yeni Malatyaspor), Patryk 
Szysz (Zaglebie Lubin), Philippe 
Keny (Bandırmaspor), Bertrand 
Traore (Aston Villa-kiralık), 
Ahmed Touba (RKC Waalwijk), 
Eren Karaağaç (Lorient), Francis 
Nzaba (Racing Club Olympic)

GIDENLER: Enzo Crivelli 
(Servette), Emre Çolak (Göz-
tepe), Cemali Sertel (Antal-
yaspor-Kiralık), Ahmed Kutucu 
(Sandhausen-Kiralık), Ravil 
Tagir (Westerlo-Kiralık), Emre 
Kaplan (Adanaspor-Kiralık), Tol-
ga Ciğerci (MKE Ankaragücü), 
Emir Şenocak (Bandırmaspor), 
Pizzi (Benfica-Kiralıktan döndü), 
Trezeguet (Aston Villa-Kiralıktan 
döndü), Salih Uçan (Beşiktaş-Ki-
ralıktan döndü), Ahmet Said Kı-
vanç (Adanaspor), Atabey Çiçek 
(Bandırmaspor-Kiralık), Carlos 
Ponck (GD Chavez), Fredrik 
Gulbrandsen (Kulüpsüz), Nacer 
Chadli (Westerlo-Kiralık)

Beşiktaş
GELENLER: Gedson 

Fernandes (Benfica), Jackson 
Muleka (Standard Liege), Em-
recan Uzunhan (İstanbulspor), 
Kerem Atakan Kesgin (Demir 
Grup Sivasspor), Romain Saiss 
(Wolverhampton-bedelsiz), 
Cenk Tosun (Everton-bedelsiz), 
Dele Alli (Everton-kiralık), Wout 
Weghorst (Burnley-kiralık), Art-
hur Masuaku (West Ham Uni-
ted-kiralık), Nathan Redmond 
(Southampton), Tayfur Bingöl 
(Alanyaspor-kiralık), Tayyip Tal-
ha Sanuç (Adana Demirspor)

DEVAMI SAYFA ‘TE

Yaz transfer dönemi olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 
Türkiye’de sona erdi.Türk futbolunda 2021-2022 sezonunun tamamlanmasından ardından 
17 Haziran’da başlayan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 83 gün sürdü
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