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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ
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                            GÜNEŞ BATMADI
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GİRESUN BELEDİYE 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

ÜNİVERSİTE HASTENELERİ 
FARKLI OLMALI 

BEKLEME SALONUNA 
DERGİLER KOYMALI 
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Palyatif Bakım

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

“SORUMLUSUNU 
ARAYAN ÇEŞME!..”

- Yıllardır hiçbir siyasetçi 
ve bürokratın ilgilenmediğin-
den müşteki olunan,

- Giresun Merkez Batla-
ma-İnişdibi istikametinden 
Bektaş Yaylasına giderken 
yol güzergahında bulunan 
suyunun soğukluğu ve tadıyla 
meşhur ÇOBANBAĞIRTAN 
Çeşmesi;

- Nihayet sorumlusu bulun-
muş…

*
Siyasetçi ve bürokratların 

pek ilgi göstermediği bu çeş-
me hakkında geçmişte çok 
yazı yazmıştım…

Bu hususta en son yazdı-
ğım (25.11.2021, Sorumlusu-
nu Arayan Çeşme!..) maka-
lemde acizane:

“‼ İnsanî melekeleri geliş-
memiş nâdan tipli mahlukla-
rın kirlettiği, 

Siyasetçi ve bürokratların 
ilgilenmediği,

Yoldan geçen duyarlı 
ihsanların hüzünlendiği,

Allah’ın lütfettiği su nime-
tine nankörlük edildiği bir 
çeşme…

*
Birkaç ay önce çeşmenin 

önünü yapımı aylar süren bir 
istinat duvarı da yapıldı…

‼ Lakin o nasıl bir sorum-
suzluk ve duyarsızlıktır ki; 

duvarı yapan müteahhit veya 
yapılan işi teslim alan kamu 
yetkilileri çeşmenin bakımsız 
hâlini, suyu akmayan çeşme-
leri, çeşme etrafındaki düzen-
sizliği nedense görmüyorlar 
ya da görmek istemiyorlar!..

*
Diyelim ki hadi onlar gör-

mediler/görmek istemediler!...
⁉ Peki bu yoldan hiç mi 

siyasetçiler (özellikle İl Genel 
Meclisi üyeleri, milletvekilleri) 
ve mülki amirler geçmedi-
ler?..

Bektaş ve Kulakkaya 
yaylasına bu güzergâhı 
kullanarak gidip gelen duyarlı 
vatandaşların bu hâli ilgili ve 
yetkililere bugüne kadar bil-
dirmemeleri düşünülemez… 

⁉ Bu durumda çözümsüz-
lüğün sorumluları kimlerdir?..

*
‼ Her ne ise, sorumlular 

her kim ise!..
İşte çeşme, işte hizmet!..
İşte halka hizmet Hakk’a 

hizmettir diyen siyasetçi ve 
bürokratlar!..

*
Bekleyip göreceğiz; ba-

kalım bu yoldan, bu çeşme 
önünden bundan böyle geçen 
ve bu hâli gören olacak mı?..”

*
DEVAMI 2’DE

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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GRİP AŞISI VE  
ÖNERİLERİMİZ

(Yazısı Sayfa 4’te)

Mustafa Torun

Giresun’da 4 gün süren şuraya üst düzey bilim insanları akın 
ederken,sonuç bildirgesinde tarihi uyarılarda bulunuldu

Şuradan 34 Maddelik 
Sonuç Bildirgesi Çıktı

Aydınlar Ocağı 50.Şurasının 
Giresun yapılmasının yankıları 

sürerken,şura nedeniyle ilimize gelen 
çok sayıda üst düzey bilim insanı 4 gün 
boyunca Giresun’un tarihi ve turistik 
yerlerini de gezdi.Şurayı değerlendiren 
Şube Başkanı Nurettin Bölük ,oldukça 
başarılı bir organizasyona imza atıldığı-
nı söyledi. SAYFA 3’TE

RECEP AKDAG NET KONUSTU
Giresun’da AK Parti Teşkilat Akademisi Toplantısı yapıldı

Giresun’da, AK Parti 
Teşkilat Akademisi 
Toplantısı “Türkiye 

Yüzyılı” ana temasıyla gerçekleş-
tirildi.

Giresun Belediyesi Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde düzenlenen 
etkinlikte konuşan AK Parti Erzu-

rum Milletvekili ve eski Sağlık Ba-
kanı Recep Akdağ, AK Parti’nin 
kurumsal anlamda çok gelişmiş 
bir parti olduğunu söyledi.

Akdağ, AK Parti’nin 11 milyon 
üyesi olduğuna vurgu yapa-
rak, “Bu hiçbir dağınıklığa yol 
açmıyor. Bana göre AK Parti’yi 

en güçlü kılan yönümüz budur. 
Cumhurbaşkanımızın elbette 
liderliği ve AK Partimizin bu ku-
rumsal yapısı bizi en güçlü kılan 
yönlerimizden birisi. Onun 
için 20 senedir AK Parti ça-
tısı altında hizmet eden siz 
değerli kardeşlerime çok 
teşekkür ediyorum. Sağ 
olun, var olun. İyi ki 
varsınız.” dedi.

Yirmi yıldır 
milletin AK Parti’ye 
destek sağladı-
ğını dile getiren 
Akdağ, şunları 
kaydetti: “20 yıl 

oldu kolay değil. Sadece Türkiye 
için söylemiyorum. Bütün dünya 
için bir partinin 20 sene iktidarda 
kalması çok alışık bir iş değildir. 

20 yıldır biz iktidardayız. Girdi-
ğimiz her seçimden muvaffa-
kiyetle çıktık. Biz üzerimize 
önemli bir görev yüklenmi-
şiz. Türkiye olarak güçlü bir 

liderlikle aslında bü-
tün dünya ülkeleri 
açısından da bir 
umut ülkesiyiz. 

Bu umudu hep 
canlı tutmak 
lazım.”

Çakırmelikoğlu Bulancak’ta
incelemelerde bulundu

TSO Başkanı Hasan Ça-
kırmelikoğlu, Bulancak’ta 

incelemelerde bulundu.
 Çakırmelikoğlu, Bulancak 

İlçe Millî Eğitim Müdürü Şenel 

BULUT ve Bulancak Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Turgut HACINOĞMANOĞLU’nu 
ziyaret etti.

SAYFA 2’DE

Çaldağ-Erimez yoluna 2014 
yılında ayrılan ödeneğin 

başka bölgelere ayrıldığını öne 
süren yöre sakinleri ,konuyu 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilet-
ceklerini açıkladılar..

Söz konusu yolda araçların 
arkasına taş doldurup gittik-
lerini anlatan Yusuf Genç adlı 
vatandaş çektiği videoyu sanal 
alemde paylaştı ve büyük yankı 
yarattı.Yıllarca iktidarı destek-
lediklerini anlatan Genç ,çektiği 
vedeoyu yerel basına da gön-
derdi.Tek gayelerinin hizmet ol-
duğunu anlatan Genç”Ben kendi 
partime zarar vermek istemem.
Fakat biz oy verdiğimiz partiden 
sadece hizmet bekliyoruz.Çal-
dağ-Erimez yolu için geçmişte 
imzalar toplayıp Valiliğe verdik.
Bu yol için 2014’te ödenek 

ayrılmış.
Yol turizm ağına da alınmış.

Fakat her yıl buraya planlı gelen 
ödenek ortada yok.İnsanlar bize 
inanmıyor.Ben sürekli aracımla 
bu yolda gitmek için arkaya ağır 
taş yüklemesi yapıyorum.Taş 
yüklemesek araç çamurda debe-
leniyor.Hem araç perişan oluyor 
hem bizler.

Sürekli tekerlek değiştiriyoruz.
Özel İdare bizim yöredeki bu tür 
tarihi yolları niye bakıma almı-
yor.Bizim işimiz siyaset değil.
Siyaset büyüklerimizin işi.Fakat 
iktidara bu kadar destek vermiş 
biri olarak bu sıkıntıları sürekli ya-
şamak canımızı yakıyor.Biz kime 
ne yaptık da her yola çıkarken,a-
raçlara taş yüklemesi yapıyoruz.

Bu çile daha kaç yıl sürecek.10 
yıldır gitmediğimiz yer kalmadı.
İlla toplanıp Ankara’ya mı gidelim.
Özel İdare sahillere futbol sahası 
yapıyor ama asli işlerini unutu-
yor.Burada da insanlar yaşıyor.
Çaldağ-Erimez yolu asırlardır kul-
lanılan bir yol.Tüm yayla göçleri 
buradan olur.

Her yıl binlerce insan bu 
yoldan gider,gelir.Bu yol asfalt 
olsa,Giresun Limanı ile Erimez 
arası 29 km’ye de düşüyor.Gire-
sun’dan çıkan bir araç Tirebolu’ya 
varmadan Erimez’e varıyor.Bizim 
yöreye karşı ödenek konusunda 
ciddi önyargı var.Yetkililerden 
sadece hizmet istiyoruz.Kim-
se benden daha fazla iktidarı 
sevemez.Derdimiz siyaset değil, 
hizmet” dedi.

Haber:Hakan Çelebi

ARACINA TAŞ YÜKLEMEZSE YOLDA KALIYORLAR
Genç’ten Çaldağ-Erimez Yolunda ki Çileye Sitemli Video

GİRESUN (AA)
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
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yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

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

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

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
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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… 
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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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“SORUMLUSUNU 
ARAYAN ÇEŞME!..”

Nihayet mezkûr çeşme-
nin sorumlusu bulunmuş: 
Giresun İl Özel İdaresi…

Gayet güzel de olmuş…
Daha önce eleştirdiğimiz, 

gündeme taşıdığımız bir 
eksikliğin giderilmiş olma-
sını takdir etmek; İnsanî 
ve İslâmî bir haslet olsa 
gerektir…

*
Gecikmiş de olsa nihayet 

bir hizmetin halkın istifa-
desine sunulmuş olması, 
dolayısıyla mağduriyetin 
giderilmiş olması tebrik ve 
takdir edilir, edilmelidir de!..

‼ Ancak o hizmetin 
gecikmesinin, geciktirilme-
sine vesile olan siyasetçi ve 
bürokratların sorumluluğu 
ne olacak?..

Bunun hesabı sorulma-
yacak mı?..

Gerçi bugüne kadar 
hizmeti geciktirenlerden 
hesap sorulduğu (bizim 
idarî sistemimizde) pek vaki 
değildir.

*
Peki;
- Halka hizmeti Hakk’a 

hizmet gibi gören ve bu 

düşünceyle hareket eden, 
hizmetin gecikmesi hâlin-
de halkın mağduriyetinin 
sorumluluğu altında ezilen 
hizmet eri siyasetçi ve 
bürokratlarla; 

‼- Hizmetin gecikme-
si umurunda olmayan, 
hatta aynı sahada isabetsiz 
projelerle gereksiz ihale-
lere vesile olan, kamunun 
parasını birilerine peşkeş 
çekmek için aracı olan siya-
setçi ve bürokratların aynı 
seviyede değerlendirilmesi 
(eşit tutulması);

- Sorumlu hizmet erle-
rinin çalışma azimlerinin 
kırılmasına ve bir manada 
cezalandırılmasına,

‼- Netice itibariyle 
sorumsuz ve ehliyetsiz 
makam sakinlerinin mü-
kafatlandırılmasına vesile 
olmaz mı?

*
“Sakın insanların kötüsü 

ile iyisi senin yanında eşit 
olmasın. Zira eşitliğin böy-
lesi iyileri iyilikten soğutur, 
kötülerin de fenalığa meyli-
ni devam ettirir.” (Hz. Ali)

Vesselam…

Çakırmelikoğlu, Mesleki Eği-
tim ve Teşvikler konusunda bilgi 
alışverişinde bulundu.

Hacıosmanoğlu; “50’nin 
altında personel çalıştıran işlet-
meler mesleki eğitim merkezle-
rine bireysel müracaat ederek 
teşviklerden yararlanabiliyor 
ve çalışanlar ustalık belgesi 
alabiliyor. Ustalık tamamlama 
programına dâhil olan işletme-
lere devletimizin 6 ay boyunca 
asgari ücretin yarısı oranında 
(yaklaşık 2500 TL) destek 
veriyor. Böylece hem işveren 
teşvikten yararlanıyor hem de 
çalışanlar ustalık belgesi ile 
belgelendiriliyor.” dedi

Çakırmelikoğlu; ise“Bu dü-
zenlemeler, öğrencilerin mesleki 
becerilerinin geliştirilmesine 

katkı sağlayacak ve işletmelerin 
mali yükümlülüklerini azalta-
caktır. Mesleki eğitim almış ve 

istihdama ihtiyacı olan yetişmiş 
işgücünün, işgücü piyasalarına 
katılması yönündeki çalışmaları 

yakından takip ediyoruz” şeklin-
de konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

incelemelerde bulundu
Çakırmelikoğlu Bulancak’ta

Belediyeden Emlak 
Vergisi Bilgilendirmesi
Konuyla ilgili olarak belediye tara-

fından yapılan açıklamada; emlak 
vergisi, işyerlerine ait ilan ve reklam 
vergisi, çevre temizlik vergisi ve evsel 
katı atık ücretlerinin 2022 yılı 2. taksit 
ödemesi için 30 Kasım 2022’nin son 
gün olduğu vurgulandı.

Ödemelerin belediye gişelerinden 
nakit veya kredi kartı ile yapılabileceği 
gibi belediyenin web sitesi üzerinden de 
gerçekleşebileceği ifade edilen açıkla-
mada: “Yaşanabilecek yoğunluğu önle-
mek ve hemşehrilerimizin kolayca vergi 
sorumluluklarını yerine getirebilmeleri 
için ödemelerini son güne bırakmama-
larını rica ediyoruz. 30 Kasım 2022’den 
sonra ödeme yapacak olan vatandaş-
larımız, gecikmeli faiz ödemesi ile karşı 
karşıya kalacaklardır. Vatandaşlarımız 
online ödeme için www.giresun.bel.tr 
web sitesi e-belediye adresini ziyaret 
edebilirler” denildi.

Giresun Belediyesi, emlak vergisi ve diğer ödemeler için 
vatandaşlara son ödeme tarihi hatırlatmasında bulundu

Bulancak Sosyal Hizmetler İlçe 
Müdürlüğü görevini başarı ile 

yürüten Selçuk Türkmen, Bulancak 
Belediye Başkan Yardımcılığı görevine 
getirildi.

Bulancak Belediyesi memur Baş-
kan Yardımcılığı kadrosuna getirilen, 
Bulancak Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü 
Selçuk Türkmen, 2 Kasım 2022 Çar-
şamba günü itibarıy-
la görevine başladı. 
Daha önce Yüksek 
Orman Mühendisi 
Gökhan Çakmak 
tarafından yürütülen 
ve Çakmak’ın istifası 
ile boşalan Başkan 
Yardımcılığı görevine 
atanan Türkmen’le 
Bulancak Belediye-
si memur başkan 
yardımcısı sayısı 

yeniden ikiye yükselmiş oldu.
“Yaklaşık 7 yıldır Bulancak halkımıza 

Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü ola-
rak hizmet ettim. Bundan sonra da Bu-
lancak Belediyesinde vatandaşlarımızın 
hizmetinde olacağım” diyen Başkan 
Yardımcısı Türkmen, “Şahsımı bu gö-
reve layık gören Belediye Başkanımız 
Recep Yakar’a, desteklerinden dolayı 

İlçe Başkanımız 
Necati Yıldırım’a ve 
Sayın Milletvekilleri-
mize teşekkürlerimi 
sunarım. Bulancaklı 
hemşehrilerimize 
Belediye Başkanı-
mız Sayın Recep 
Yakar ve mesai 
arkadaşlarımızla 
birlikte hizmet ede-
cek olmaktan gurur 
duyuyorum” dedi.

Başkan Yardımcısı Türkmen görevine başladı
Giresun’da Uyuşturucu 

operasyonunda 
1 zanlı tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun’da dü-
zenlenen uyuşturucu operasyonunda 
gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 
“torbacı” olarak tabir edilen sokak sa-
tıcılarına yönelik düzenlenen operas-
yonda R.S. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan arama-
larda 2 bin 90 hap ele geçirildi. Emni-
yetteki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe 
“uyuşturucu madde ticareti yapmak” 
suçundan tutuklandı.



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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2022 Salı www.giresungundem.com

Bu arada şuranın 34 
maddelik sonuç bil-
dirgesi açıklandı.

1. Ülkemizde Milli Eğitim mi; 
öğretim mi tartışması daima 
gündemdedir. Türkiye’de 
daima öğretim yapılmakta, 
eğitim ile gençliğe rehberlik 
yapılamamakta, hedef gös-
terilmemekte, belirsizlikler ve 
kararsızlıklar ortaya çıkmak-
tadır. Orta öğretimde kalite 
kaybının önlenmesi yükseköğ-
retimi daha başarılı kılar. Milli 
eğitimde sürekli değişiklikler 
istikrarı bozmaktadır. Milli 
eğitimin başarılı olması için 
toplumsal mutabakatın sağlan-
ması gerekmektedir.

2. Eğitim,  bir milletin hayat 
standardını ve dünya milletleri 
arasındaki yerini belirleyen, 
toplumları milletleştiren en 
önemli faaliyet alanıdır. Yeni 
yetişen çocuklarımıza milli 
dil, tarih ve coğrafya eğitim-

le öğretilir. Mutlaka Andımız 
tekrar okutulmalıdır. Eğitimin 
ülkemizi muasır medeniyet 
seviyesine ulaştırabilecek 
gençleri yetiştirebilmesi için, 
okullarımızı günümüzün hızla 
gelişen sanayi ve teknolojisini 
yakından takip ederek uyum 
sağlaması gerekir.

3. Öğretmenlerin branşların-
da ve mesleki çalışmalarındaki 
başarı ve yetenekleri değer-
lendirilerek sınavsız olarak 
kariyer sahibi yapılmalıdır.

4. Türkçe,  milli kimliğimizin 
en önemli göstergesidir. Dilin 
aşırı sadeleştirilerek milletimi-
ze mal olmuş bazı kelimeleri-
mizin kullanılmayarak dilimizin 
fakirleştirilmesine karşıyız. Bu 
düşünce sahiplerinin “Cumhu-
riyet yüz yıllık yıkım projesidir” 
diyen ihanet odaklarından hiç-
bir farkı yoktur. TDK’nin hazır-
ladığı Büyük Türkçe Sözlükte 
150 bin kelime bulunmaktadır. 
Bu dille düşünce üretilemeye-
ceğini söylemeyi iyi niyetli bir 
söylem olarak kabul edeme-
yiz. Biz “Yaşayan Türkçe’nin 

her alanda kullanılmasından 
yanayız.

5. Üniversite öğrencileri-
nin barınma sorunları acilen 
ihtiyacı karşılayacak kapasi-
tede çözülmelidir. Barınma ve 
beslenme sorunları devletçe 
desteklenerek giderilmelidir.

6. Gençliğimize yönelik 
uyuşturucu terörü ile mücadele 
sadece Emniyet Teşkilatımıza 
bırakılmamalı, toplumsal far-
kındalık ve mücadele şiddetle 
sürdürülmeli, bu mücadele 
her Türk vatandaşının görevi 
olmalıdır.

7. Moda adı altında genel 
kabul görmeyecek son za-
manlarda ki giyim tarzlarının 
gençlerimizin sosyalleşmesini 
engellediği görülmektedir. 
Moda örtüsü adı altında yürü-
tülen kampanyalarda reklam 
afişleri dahil hassas davranıl-
malıdır. Bu tip akımlara karşı 
önlem alınmalıdır.

8. Aile destek merkezleri 
artırılarak aile içi sorunları 
giderilecek rehberlik hizmetleri 
verilmelidir. Boşanma oranları-
nı düşürecek hizmetler artırıl-
malıdır. Aile içinde ve kamu 
kurumlarında kadınlara yönelik 
her türlü şiddete karşı tedbirler 
artırmalıdır. Batıda da önem 
kazanan geleneksel aile yapısı 
korunmalıdır. Çocukların sağ-
lıklı ruh yapısı ile gelişmesi için 
sosyal ve psikolojik destekler 
artırılmalı, dijital oyunlar kont-
rol altına alınmalıdır. Tiktok ve 
benzeri uygulamalar yasaklan-
malıdır

9. Deprem tehlikesine 
karşı bir tedbir olarak kentsel 
dönüşüm, yanlış yönlere, çıkar 
ve rant hesaplarına dönüştü-
rülmüştür. Kentsel dönüşüm 
özüne aykırı yapılmakta ve 
amacından saptırılmaktadır. 
Yetkililer durumu acilen iyileş-
tirmeli, gerekli tedbirler alınma-
lı, toplumu rahatsız eden rant 
hesapçılarına karşı hukuki ve 
cezai işlemler yapılmalıdır.

10. Türkiye’yi yönetmeye 

aday ve alternatif olan bazıla-
rının hala 1970’lerin ortamını 
yaşadığı, Türkiye’deki değişimi 
fark etmedikleri anlaşılmak-
tadır. Türkiye’nin gündemi ve 
ihtiyacı yeni bir sağ-sol ayrış-
tırmacılığı oluşturmak değildir. 
Mücadele, Türkiye’den yana 
olanlarla olmayanların arasın-
dadır. Bunu fark etmeyenlerin 
ülkeye yapabilecekleri herhan-
gi bir katkı olmayacaktır.

11. Atatürksüz Atatürkçülük 
yapanlar dikkat çeker hale gel-
miştir. Maalesef yanlış yolda 
olanların bir kısmı Osmanlı, bir 
kısmı da Cumhuriyet düşman-
lığı yapmaktadır. Oysa Türk ta-
rihi bir bütündür. Unutmayalım 
ki, Osmanlı’ya hakaret ederek 
Cumhuriyet yüceltilemez, 
Cumhuriyet düşmanlığı ile de 
Osmanlı ayağa kaldırılamaz. 
Dünkü Osmanlı düşmanları 
bugün Cumhuriyet Türkiye’si-
nin de düşmanlarıdır.

12. Türkiye’de bazıları içe-
ride ve dışarı da düşmanlarla 
işbirliği içindedir. Bu durum 
bize bu coğrafyada bin yıldır 
süren Hilal- Haç savaşını ha-
tırlatmaktadır. Bu sebeple milli 
refleksi canlandırmak ve milli 
kültüre sahip çıkarak toplumu 
uyandırmak gereklidir.

13. Türkiye’yi, Ortado-
ğu’dan ve Adalar Denizinden 
çökertmeye çalışanlar, yakın 
tarihimizden gerekli dersi al-
mayanlardır. Tarihini bilmeyen-
lerin maalesef coğrafyalarını 
başkaları tayin eder. Türkiye 
çembere alınarak kuşatılacak, 
suçlanacak NATO’dan çıkar-
ma gayretleri gösterilecektir. 
NATO’nun 5. Maddesi öne 
sürülerek Türkiye’ye saldırma 
ihtimali doğacaktır. 15 Temmuz 
2016 dan netice alamayanlar, 
Yunanistan’ı kullanarak PKK 
terörünü örtmeye çalışmakta-
dır.

14. Anayasa çalışmaları 
egemenliği paylaştırıcı tuzak-
lara ülkeyi götürmemelidir. 
Milli kimliği etniklik seviyesine 
indiren çabalar engellenmeli-
dir. 1982 Anayasasının darbe 
Anayasası olmaktan çoktan 
çıktığı artık anlaşılmalıdır. 
Anayasa çalışmalarında, çok 
kültürlülük ve çok seslilik bir-
birine karıştırılmamalıdır. Çok 
seslilik demokratik rejimin bir 
gereğidir, çok kültürlülük ise; 
bir ülkenin resmen vatandaşla-
rını ve farklı etniklikleri birbirine 
karşı hukuki ve siyasi anlamda 
ötekileştirmesidir. Bu emper-
yal amaçlara ve ufalanmaya 
hizmet, Milli Devlete mensup 

olma anlayışından uzaklaş-
madır. Anayasa çalışmaları 
toplumdaki marjinal grupların 
sesi olmamalıdır.

15. Türk Milletinin gözbe-
beği Türk Silahlı Kuvvetlerine 
yöneltilen ‘kimyasal silah kul-
lanma’ gibi alçakça saldırı ve 
iftiralar, düşmana askerlik ya-
pan, kendi Devletiyle başkaları 
adına kavgalı çirkin zihniyetin 
tezahürüdür.

16. Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin iç ve dış tehditlere sahrada 
sıhhi emniyetinin sağlanması 
için askeri hastaneler açılmalı, 
187 yıllık askeri tıbbiye-i şaha-
ne geleneği canlandırılmalıdır.

17. Bakmak zorunda kal-
dığımız geçici sığınmacıların 
ülkeye yüklediği ekonomik yük 
sürmektedir. Ülkemiz sığın-
macılara ekonomik yardım 
konusunda yalnız bırakılmıştır. 
Sığınmacıların doğurduğu 
mafya dahil çeşitli sorunlar 
giderek artmaktadır. Vatanda-
şımızın huzur ve güvenliğini 
tehdit ederek, fuhuş, alkol, 
uyuşturucu ve terör gibi yeni 
sorunlara zemin hazırlamakta-
dır. Acı gerçekleri görmemek 
aslında Türk milletine karşı 
yürütülen bir ırkçılıktır.

18. Göçmenlerin,  Suriye ve 
Irak’ın kuzeyine can emniyet-
leri sağlanarak hayatları idame 
ettirecek imkânlar verilerek 
geçiş imkânları planlanmalı 
ve sağlanmalıdır. Türkiye’de 
yabancılara konut satılması 
sınırlandırılmalı, gerekirse 
engellenmelidir. Türk vatan-
daşlarının konut edinmesi 
kolaylaştırılmalıdır. Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığı açık 
artırmaya çıkartılmamalıdır.

19. Sayıştay eski fonksi-
yonlarına kavuşturulmalı, gizli 
kalan kamudaki yolsuzluklar 
ortaya çıkarılmalı, Sayıştay ra-
porları dikkate alınarak gereği 
yapılmalıdır.

20. İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan yayaların emniyetini sağ-
layıcı tedbirler artırılmalı, yerel 
yönetimler yaya geçişlerinin 
fiziki imkânlarını sağlamalıdır.

21. İHA, SİHA, Kızıl Elma 
ve elektronik harp gibi savun-
ma sanayiinde çalışan teknik 
personelin emniyet ve can 
güvenliği en üst düzeyde sağ-
lanmalıdır.

22. İklim değişiklikleri ile 
birlikte suyun önemli bir hayati 
ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. 
Ancak ülkemizde su kaynakla-
rı korunamamakta, kirletilmek-
tedir. Benzer şekilde toprak 
kirliliği de önem arz etmektedir. 

Koruma tek elden yönetilmeli, 
bir su yasasının düzenlenmesi 
gerekmektedir.

23. Ülkemizde ekonomik 
sorunlar ön plana çıkmış, her-
kesi yakından ilgilendirir hale 
gelmiştir. Gelir dağılımının 
sürekli bozulması, satın alma 
gücünün zayıflaması ile temel 
tüketim maddelerine ulaşıl-
masında sorunlar oluşmuştur. 
Bu durum toplum sağlığını ve 
geleneksel ahlak yapısını boz-
muştur. Ülkemizde üretim ye-
tersizliği, istihdamda sorunlar 
doğurmuştur. Dış ticaret açığı, 
cari açık, cari açığın uzun süre 
yeni ve yüksek faizli dış borçla 
karşılanmıştır. Üretme ithal et! 
anlayışından bir an önce vaz 
geçilmelidir. İthalatı teşvik edici 
vergi indirimleri yeniden dü-
zenlenmelidir. Üreticinin tarım 
dışına çıkışı ve tarım alanları-
nın betonlaşması önlenmelidir. 
Hayvancılıktaki yanlış politika-
lar terk edilmelidir. Gerek tarım 
ve gerek hayvancılıkta ithalat 
yaptığımız ülkeler kadar, çiftçi 
ve hayvancılık ile uğraşanlar 
da desteklenmelidir.

24. Ukrayna-Rusya savaşı-
nın istikrar ve barış aleyhtarı 
özelliği sürüyor. Türkiye’nin 
başarılı çabalarına rağmen, 
istenen sonuç alınamamakta-
dır. Bölge istikrarının ve Dünya 
ekonomisinin hızlıca düzel-
mesi için savaşın bir an evvel 
bitirilmesi gerekmektedir.

25. Çin ve Rusya ithalatta 
en çok dış ticaret açığı verdi-
ğimiz ülkelerdendir. Birçok mal 
ve hizmetin ithalatına kotalar 
konmalıdır.

26. Ülke yararına ve yatırı-
ma dönük bir bankalar yasası 
düzenlenmelidir Özel veya ya-
bancıların eline geçmiş olanlar 
aşırı karlarından bir kısmını 
ülkemizde yatırım olarak kul-
lanmalıdır.

27. Merkez bankası, TÜİK, 
Devlet Denetleme Kurulu 
bağımsızlıklarını korumalı, 
müdahale edilmemelidir.

28. Kamu Bankalarının 
kredi vermede gücü aşılma-
malı, siyasi amaçlara alet 
edilmemelidirler. Tasarruf mev-
duatına verilen faiz ile kredi 
faizleri arasındaki büyük fark 
giderilmelidir. Kamuda göste-
riş tüketimi, akraba ve partili 
kayırmaya son verilmelidir. 
Kur korumalı TL vadeli mev-
duat hesapları kamuyu zora 
sokmuştur. Bu sorunu piyasa 

faizlerini düşürerek çözemeyiz. 
Gelir dağılımındaki dengesizli-
ği giderici, satın alma gücünü 
artırıcı ve yüzde doksanlara 
varan enflasyonu azaltıcı 
tedbirler alınmalıdır. Beslenme 
zayıflamıştır, vatandaş kırmızı 
ete ve süt mamullerine hasret 
kalmıştır. Siyasiler, üç veya 
beş çocuk sahibi olmayı tavsi-
ye ederken, süt ve süt ürünle-
rini, mama ve çocuk bezlerini 
nasıl alabileceklerini göz ardı 
etmektedir.

29. Diyanet İşleri Başkan-
lığı politik bir takım özentiler 
yerine, İslam’a yönelik sosyal 
medyada açılan yıpratıcı, 
gerçekleri inkar edici, saptırıcı 
kampanyalara karşı toplumu 
aydınlatıcı etkin bir program 
hazırlanmalıdır.

30. Aydınlar Ocağı partiler 
üstü yerli ve milli sivil toplum 
kuruluşudur. Partiler üstü 
olmak demek, oraya buraya 
savrulmadan Devletimizin 
çıkarlarını düşünerek gerekli 
tavrı ortaya koyabilmektir.

31. KKTC bağımsız bir dev-
lettir, Yunanistan, Güney Kıbrıs 
Rum Kesimi ve BM’ne karşı 
varlığını korumalıdır. KKTC, 
Türkiye-AB ilişkilerinde taviz 
malzemesi olarak kullanılma-
malıdır. KKTC’nin bağımsızlığı 
dost ve müttefik ülkelerce 
tanınmalıdır.

32. Türkiye’nin Akdeniz deki 
egemenlik haklarını ve çıkarla-
rını koruyucu tedbirler sürdü-
rülmeli ve desteklenmelidir. 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
“Libya da ne işimiz var” diye 
soranlara, Rusya, ABD ve 
Fransa ‘ya da aynı soruları 
sormalarını tavsiye ediyoruz.

33. Azerbaycan ve Türkiye 
kardeşliği ilelebet sürdürülmeli, 
iki devlet bir millet felsefesi 
korunmalı, Türkiye, Karabağ 
ve Nahcivan’ın toprak bütünlü-
ğüne her daim destek olmaya 
devam etmelidir.

34. Türk Devletler teşkilatı 
daha faal hale getirilmelidir. 
Bunun için; ekonomik forumlar, 
bilim olimpiyatları, uzay araş-
tırmaları enstitüsü oluşturul-
malıdır. Türk Dünyasına özgü 
müzik yarışmaları, folklor, 
sanat, kültürel ve tarihi faali-
yetlere ağırlık verilmelidir. Türk 
Dünyası Yükseköğretim Kurulu 
oluşturularak, ortak ders kitap-
ları ve ortak alfabe konusunda 
çalışmalar hızlandırılmalıdır..

Haber: Fatma Uğurlu

Giresun’da 4 gün süren şuraya üst düzey bilim insanları akın ederken,sonuç bildirgesinde tarihi uyarılarda bulunuldu

Şuradan 34 Maddelik Sonuç Bildirgesi Çıktı

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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“SORUMLUSUNU 
ARAYAN ÇEŞME!..”

Nihayet mezkûr çeşme-
nin sorumlusu bulunmuş: 
Giresun İl Özel İdaresi…

Gayet güzel de olmuş…
Daha önce eleştirdiğimiz, 

gündeme taşıdığımız bir 
eksikliğin giderilmiş olma-
sını takdir etmek; İnsanî 
ve İslâmî bir haslet olsa 
gerektir…

*
Gecikmiş de olsa nihayet 

bir hizmetin halkın istifa-
desine sunulmuş olması, 
dolayısıyla mağduriyetin 
giderilmiş olması tebrik ve 
takdir edilir, edilmelidir de!..

‼ Ancak o hizmetin 
gecikmesinin, geciktirilme-
sine vesile olan siyasetçi ve 
bürokratların sorumluluğu 
ne olacak?..

Bunun hesabı sorulma-
yacak mı?..

Gerçi bugüne kadar 
hizmeti geciktirenlerden 
hesap sorulduğu (bizim 
idarî sistemimizde) pek vaki 
değildir.

*
Peki;
- Halka hizmeti Hakk’a 

hizmet gibi gören ve bu 

düşünceyle hareket eden, 
hizmetin gecikmesi hâlin-
de halkın mağduriyetinin 
sorumluluğu altında ezilen 
hizmet eri siyasetçi ve 
bürokratlarla; 

‼- Hizmetin gecikme-
si umurunda olmayan, 
hatta aynı sahada isabetsiz 
projelerle gereksiz ihale-
lere vesile olan, kamunun 
parasını birilerine peşkeş 
çekmek için aracı olan siya-
setçi ve bürokratların aynı 
seviyede değerlendirilmesi 
(eşit tutulması);

- Sorumlu hizmet erle-
rinin çalışma azimlerinin 
kırılmasına ve bir manada 
cezalandırılmasına,

‼- Netice itibariyle 
sorumsuz ve ehliyetsiz 
makam sakinlerinin mü-
kafatlandırılmasına vesile 
olmaz mı?

*
“Sakın insanların kötüsü 

ile iyisi senin yanında eşit 
olmasın. Zira eşitliğin böy-
lesi iyileri iyilikten soğutur, 
kötülerin de fenalığa meyli-
ni devam ettirir.” (Hz. Ali)

Vesselam…

Çakırmelikoğlu, Mesleki Eği-
tim ve Teşvikler konusunda bilgi 
alışverişinde bulundu.

Hacıosmanoğlu; “50’nin 
altında personel çalıştıran işlet-
meler mesleki eğitim merkezle-
rine bireysel müracaat ederek 
teşviklerden yararlanabiliyor 
ve çalışanlar ustalık belgesi 
alabiliyor. Ustalık tamamlama 
programına dâhil olan işletme-
lere devletimizin 6 ay boyunca 
asgari ücretin yarısı oranında 
(yaklaşık 2500 TL) destek 
veriyor. Böylece hem işveren 
teşvikten yararlanıyor hem de 
çalışanlar ustalık belgesi ile 
belgelendiriliyor.” dedi

Çakırmelikoğlu; ise“Bu dü-
zenlemeler, öğrencilerin mesleki 
becerilerinin geliştirilmesine 

katkı sağlayacak ve işletmelerin 
mali yükümlülüklerini azalta-
caktır. Mesleki eğitim almış ve 

istihdama ihtiyacı olan yetişmiş 
işgücünün, işgücü piyasalarına 
katılması yönündeki çalışmaları 

yakından takip ediyoruz” şeklin-
de konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

incelemelerde bulundu
Çakırmelikoğlu Bulancak’ta

Belediyeden Emlak 
Vergisi Bilgilendirmesi
Konuyla ilgili olarak belediye tara-

fından yapılan açıklamada; emlak 
vergisi, işyerlerine ait ilan ve reklam 
vergisi, çevre temizlik vergisi ve evsel 
katı atık ücretlerinin 2022 yılı 2. taksit 
ödemesi için 30 Kasım 2022’nin son 
gün olduğu vurgulandı.

Ödemelerin belediye gişelerinden 
nakit veya kredi kartı ile yapılabileceği 
gibi belediyenin web sitesi üzerinden de 
gerçekleşebileceği ifade edilen açıkla-
mada: “Yaşanabilecek yoğunluğu önle-
mek ve hemşehrilerimizin kolayca vergi 
sorumluluklarını yerine getirebilmeleri 
için ödemelerini son güne bırakmama-
larını rica ediyoruz. 30 Kasım 2022’den 
sonra ödeme yapacak olan vatandaş-
larımız, gecikmeli faiz ödemesi ile karşı 
karşıya kalacaklardır. Vatandaşlarımız 
online ödeme için www.giresun.bel.tr 
web sitesi e-belediye adresini ziyaret 
edebilirler” denildi.

Giresun Belediyesi, emlak vergisi ve diğer ödemeler için 
vatandaşlara son ödeme tarihi hatırlatmasında bulundu

Bulancak Sosyal Hizmetler İlçe 
Müdürlüğü görevini başarı ile 

yürüten Selçuk Türkmen, Bulancak 
Belediye Başkan Yardımcılığı görevine 
getirildi.

Bulancak Belediyesi memur Baş-
kan Yardımcılığı kadrosuna getirilen, 
Bulancak Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü 
Selçuk Türkmen, 2 Kasım 2022 Çar-
şamba günü itibarıy-
la görevine başladı. 
Daha önce Yüksek 
Orman Mühendisi 
Gökhan Çakmak 
tarafından yürütülen 
ve Çakmak’ın istifası 
ile boşalan Başkan 
Yardımcılığı görevine 
atanan Türkmen’le 
Bulancak Belediye-
si memur başkan 
yardımcısı sayısı 

yeniden ikiye yükselmiş oldu.
“Yaklaşık 7 yıldır Bulancak halkımıza 

Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü ola-
rak hizmet ettim. Bundan sonra da Bu-
lancak Belediyesinde vatandaşlarımızın 
hizmetinde olacağım” diyen Başkan 
Yardımcısı Türkmen, “Şahsımı bu gö-
reve layık gören Belediye Başkanımız 
Recep Yakar’a, desteklerinden dolayı 

İlçe Başkanımız 
Necati Yıldırım’a ve 
Sayın Milletvekilleri-
mize teşekkürlerimi 
sunarım. Bulancaklı 
hemşehrilerimize 
Belediye Başkanı-
mız Sayın Recep 
Yakar ve mesai 
arkadaşlarımızla 
birlikte hizmet ede-
cek olmaktan gurur 
duyuyorum” dedi.

Başkan Yardımcısı Türkmen görevine başladı
Giresun’da Uyuşturucu 

operasyonunda 
1 zanlı tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun’da dü-
zenlenen uyuşturucu operasyonunda 
gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 
“torbacı” olarak tabir edilen sokak sa-
tıcılarına yönelik düzenlenen operas-
yonda R.S. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan arama-
larda 2 bin 90 hap ele geçirildi. Emni-
yetteki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe 
“uyuşturucu madde ticareti yapmak” 
suçundan tutuklandı.



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

48 Kasım 
2022 Salı www.giresungundem.com

Sehpaların üzerinde; 
En azından mahalli gaze-

teler... 
Sağlık sorunlarıyla ilgili 

Dergiler, Bültenler olmalı... 
Sıra bekleyen hastalar veya 

refakatçılar; 
Sırası gelene kadar saatler-

ce boş duvarlara bakmamalı... 
Sürekli “acaba sıram ne 

zaman gelecek?” diye hesap 
yapmamalı... 

Kısacası, sırası gelene 
kadar sehpaların üzerine 
koyulan Dergi veya gazete 
okuyarak ‘bekleme süresinin’ 
içerisini doldurmalı... 

İsterseniz gelin birlikte düş-
leyelim bu konuyu; 

Hastanede Poliklinik kapı-

ları ve bekleme Salonları ne 
kadar dolu olursa olsun... 

Siz ‘sıra numaranızı’ almış-
sınız; 

Üzeri dergilerle, sağlıkla 
ilgili bültenlerle ve gündelik 
gazetelerle ilgili bir sehpaya 
ardında bir sandalyeye otur-
muşsunuz... 

Salonda nereden geldiği 
belli olamayan ve beyinleri 
tırmalayan değil, beyninizden 
süzülürcesine bedeninizde 
dolaşarak sizleri dinlendiren 
enstrümantal bir fon müziği.... 

Sıranız gelene kadar arka-
nıza yaslanmışsınız; 

Önünüzdeki Sehpanın üze-
rinden elinize okuyacağınız 
bir dergi veya gazete almış ve 
okuyarak ‘bekleme süresinin’ 
içerisine doldurmaya çalışıyor-
sunuz... 

Ve okuduğunuz her neyse; 
O kadar çok konsantre 

olmuş ve her şeyi unutmuşça-
sına o kadar çok dalmışsınız 
ki okuduğunuz konunu içine, 
sıranız çoktan gelmiş olma-
sına rağmen, hemşire hanım 
veya görevlinin sizi çağırması-
nı, seslenmesini bile duymu-
yorsunuz... 

Ve yanınızda sırasını bek-

leyen bir başkası dürtüklüyor 
sizi; 

“Kardeşim, galiba sizi çağı-
rıyorlar” sözüyle irkiliyorsunuz! 

Kısacası; 
Zamanın nasıl gelip-geçti-

ğinin farkında bile olmuyorsu-
nuz... 

Ve aynı zamanda hem fiziki 
ve hem de ruhen yorulmuyor-
sunuz... 

Ne dersiniz; 
Çok abartılı ve absürt bir 

düş mü yoksa? 
Hastanelerin bekleme 

salonlarında böylesi organi-
zasyonları yapmak çok mu 
zordur? 

Şimdi bazılarınızda haklı 

olarak diyecektir ki; 
“Yahu kardeşim, adam sağ-

lığı yerindeyken yazılı matbu-
atın yanından geçmiyor.... 

Bedava versen okumuyor... 
Sen kalkmış ‘Hastane 

Salonlarında’ ve ‘Bekleme 
Odalarında’ sıra bekleyen 
hasta ve refakatçılara dergi ve 
gazete okumayı salık veriyor-
sun...” düşünenlerde mutlaka 
vardır... 

Vardır ‘var’ olmasına da; 
Benim ki de bir umut işte.... 
Belki de züğürt tesellisi.... 
‘Hani’ diyorum; 
Yine de umutlarımı yitirmi-

yorum... 
‘Üzüm üzüme bakarak ka-

rarır’ özdeyişini anımsıyorum; 
Ve bir ‘maya atsalar’ belki 

uzun erimlide olsa bir gün bu 
‘maya’ tutar diye kendi-ken-
dime pembe hayaller kuruyo-
rum... 

Hatta ‘boş hayaller’ olmadı-
ğını kanıtlarcasına da; 

“Sözünü ettiğim hastane 
sıradan bir hastane değil ki” 
diyorum... 

Tepeden-tırnağa herkesin 
en üst düzeyde eğitim gör-
düğü koskoca bir üniversite 
Araştırma Hastanesi” diye 
düşünüyor; 

Üniversitelerimizin kültürel 
dokusuna güvenerek bu pem-
be düşleri kuruyorum...

Her neyse... 
En önemlisi de; 
Bu konuda siz sayfa arka-

daşlarımın ve paydaşlarımın 
görüşlerini de çok merak 
ediyorum... 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin... 
Bu konuda farklı görüşleri-

niz varsa sizlerde söyleyebilir-
siniz...

NOT; 
2. Görselde paylaştığım 

fotoğraf başka bir hastaneden 
alıntıdır...

ÜNİVERSİTE HASTENELERİ FARKLI OLMALI 
BEKLEME SALONUNA DERGİLER KOYMALI 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Bilindiği gibi AŞILAR  toplum 
sağlığını doğrudan ilgilendiren  
KORUYUCU HEKİMLİĞİN EN 
ÖNEMLİ ÖGELERİDİR. 

Dünyada aşı uygulamaları 
“Bağımsız Bilimsel Kurumlar 
(Dünya Sağlık Örgütü, Uzman-
lık Dernekleri, Avrupa Hastalık 
Kontrol Merkezleri gibi) ve 
Uusal Sağlık Yetkilileri “ tarafın-
dan  her yönü ile günü gününe 
izlenmektedir.

Tüm dünyada çok ayrıntılı ve 
bilimsel  çalışan “Aşı Yan Etkisi 
İzlem Düzeni”  vardır. Aşılar 
yan etki açısından ilaçlardan 
çok daha yakın izlenmekte 
olduğunu söylemekte yarar var.

Biz hekimlerin özellikle “ 
Enfeksiyon Hekimlerinin” en 
çok karşılaştığı sorulardan birisi 
de ; Siz aşı olun diyorsunuz 
ama hastalığı doğal geçirsek 
daha iyi olmaz mı? Sorusudur. 
Hemen yanıtlayalım!..

Aşı yerine hastalığın kendisi-
ni geçirerek bağışıklık kazan-
manın ağır bedelleri gözlenebi-
lir dersem umarım  konu kolay  
anlaşılabilir. Örnekler vererek 
konuyu biraz açayım!

Kızamığa bağlı Ensefalit 
dediğimiz Beyin İltihabı, Körlük 
ve ölüm,

Kızamıkçığa bağlı Doğumsal 
Kusurlar,

Bakterilerle olan Menen-
jit sonrasında Zeka Geriliği 
,Sinir Hasarı,İşitme ve Görme 
Kayıpları,

Çocuk felci enfeksiyonundan 
sonra Kalıcı Felçler,

Hepatit -A virüsüne bağlı 
Karaciğer Yetmezliği ve Ölüm,

Hepatit- B virüsüne bağlı 
olarak Siroz,Karaciğer Kanseri 
veya ölüm,

Grip Virüsüne bağlı olarak 
Zatürre,Beyin iltihabı(Ensefalit) 
ve Kalp kası iltihabı(Myokardit) 

ve ölüm gözlenebilir.
Gelelim konumuz olan Grip 

Aşılarına. Önce kısaca Grip 
Hastalığını anlatalım.

“Grip, influenza veya 
enflüanza, viral bir hastalıktır. 
Sağlıklı insanlarda ortalama 7-8 
günde geçmesine rağmen; vü-
cut direncini düşüren süreğen 
hastalığı olan kişilerde ölümle 
sonuçlanabilecek yan etkilere 
yol açabilen bir enfeksiyon 
hastalığıdır.”

Şu an piyasada olması 
gereken Grip aşılarına baktığı-
mızda;

İki tür grip aşısını söyleye-
biliriz:

1. Vaxigrip Tetra(Sanofi Pas-
teur-Fransa):

Bildiğimiz kadarıyla riskli gru-
ba devlet Ödüyor(Aile Hekimi 
veya ilgili hekim reçete yazıyor, 
reçete numarası ile eczaneye 
gidip istiyoruz. Eczacı depodan 
talep ederek, size aşıyı teslim 
ediyor.)

2. Influvac Tetra (Abbott-Hol-
landa): 

Doğrudan eczanelerden sa-
tın alınan grip aşısı durumunda.

Her iki aşı da aynı teknik ile 
üretilmiş, bilimsel açıdan aynı 
içerikli aşılardır. Aralarında fark 
yoktur.

Büyüklerde kol kası içine, 
çocuklarda kol kası yeterli 
değilse, bacak üstünden de 

aşı şırıngası ile(enjeksiyon) 
yapılabilir.

Grip aşılarının yan etkileri 
var mı? 

Elbette her İlaç ve aşı gibi, 
yan etkileri abartılacak gibi 
olmasa da vardır. Bunlar için-
deki etkin maddelere, yardımcı 
maddelerden herhangi birine ya 
da eser miktarlardaki yumurta 
bileşenleri (ovalbumin, tavuk 
proteinleri), neomisine, formal-
dehite ve oktoksinol-9’a karşı 
aşırı duyarlılık olabilir.

Orta dereceli veya şiddetli 
ateşli hastalık veya acil (akut) 
hastalık durumunda aşının 
uygulanması ertelenebilir.

KİMLERE GRİP AŞISINI 
YAPTIRALIM?

65 yaş ve üzerindekiler,
Süreğen kalp ve akciğer 

hastalığı olan yetişkinler ve 
çocuklar (astımlı çocuklar da 
dahil),

Böbrek hastalığı olanlar,
Diyabet (şeker hastalığı) 

olanlar,
Bağışıklık sisteminde yeter-

sizlik veya baskılanma durum-
ları (kanser hastaları, AIDS 
enfeksiyonu olanlar, organ 
nakli yapılmış olanlar, steroid 
ilaç alanlar, kemoterapi ya da 
radyoterapi uygulananlar),

Kan hastalıkları tedavisi gör-
müş veya hastanede görmekte 
olanlar,

Sağlık ve hastane çalışan-
ları,

Okul, fabrika kışla gibi toplu-
luklarda bulunanlar,

Bakımevlerinde kalan ve 
sürekli hastalığı olanların hepsi,

Devamlı grip riski altında 
olanlar,

COVİD-19 geçirenler.
SAĞLIKTAKİ ÇARPIK, GERİ 

NEOLİBERAL UYGULAMALAR 
İLE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM 
PROGRAMLARI, BU ALANDA  
İYİ-KÖTÜ VAR OLAN SAĞLIK 
DÜZEYİNİ MAALESEF DÜ-
ŞÜRMÜŞTÜR. HATTA BİTİR-
MİŞ DE DİYEBİLİRİZ.

NİTELİK BOZULMUŞ. VA-
TANDAŞ ADETA “GİT BAŞININ 
ÇARESİNE BAK, NE HALİN 
VARSA GÖR” DURUMUNA 
DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

BU TERCİH TAMAMEN 
DAYATILAN NEOLİBERAL 
ZİHNİYET OLUP, YANİ SİYASİ-
DİR. ÇÖZÜMÜ DE ELBETTE 
SİYASİDİR.

SAĞLIK ANCAK KATILIM-
CI, HERKESE EŞİT, ADİL VE 
KAMUCU BİR ANLAYIŞIN, 
ÖN PLANDA KORUYUCU 
HEKİMLİĞİN BAŞAT OLDUĞU 
BİR SİSTEMİN GETİRİLMESİ 
İLE KENDİNİ BU DURUMDAN 
KURTARABİLİR. BİZ HEKİM-
LER BUNUN İÇİN TAŞIN ALTI-
NA ELİMİZİ KOYUP, TOPLUMA 
YOL GÖSTERİCİ OLMALIYIZ!

HİPOKRAT YEMİNİMİZ GE-
REĞİNCE  BU TAVRIMIZ ASLI 
GÖREVİMİZDİR. BUNDAN 
KAÇAMAYIZ!

KORUNMA TEDAVİDEN 
ÜSTÜNDÜR!

AŞILAR YAŞAMSALDIR!
AŞILAR EVRENSELDİR!
AŞILAR HERHANGİ BİR 

ZÜMRENİN VEYA SINIFIN 
DEĞİL, DÜNYADAKİ TÜM 
İNSANLARIN ORTAK KAZA-
NIMLARIDIR!

“Er geç tüm insanlar grip 
aşısı da dahil aşılarına ve ilaç-
larına bedel ödemeden kavuşa-
caklardır.” 

Bu böyle biline! 
Söylemeye dilimiz yok, ge-

celer uykumuz yok, gündüzün 
kararımız yok!

Konumuzu sıkıcı ortamdan 
bir nebze olsun kurtulmak ama-
cıyla yukarıdaki nefis sözleriyle 
güzel bir Elazığ türküsü ile 
bitirelim.

Şükrü Canaydın ve Sıtkı 
Demirci ustalarımızın kaynaklık 
ettiği, Muzaffer Sarısözen Ho-
camızın derlediği “Çayda Çıra 
Yanıyor”  ezgisinden bir dörtlük;

Buralarda Gülüm Yok
Söylemeye Dilim Yok
Geceler Uykum Yok
Gündüzün Kararım Yok 
Sevgilerimle...

GRİP AŞISI VE  
ÖNERİLERİMİZ
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DR. Mustafa Torun
Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 

mtorun3@gmail.com

Milliyetçi Hareket Partisi 
Giresun Merkez İlçe 

Başkanı Denizhan Usta, 
teşkilat olarak hedeflerinin 
Giresun’a daha fazla yatırımın 
gelmesi olduğunu belirterek, 
“Görüştüğümüz herkese bu 
konuyu açıyoruz. Çünkü 
Giresun, deniziyle, mavisiyle, 

yeşiliyle ve yapısıyla yatırıma 
aç bir şehir. Herkesi şehrimize 
yatırım yapmaya davet ediyo-
ruz.” dedi.

Usta, yaptığı yazılı açıkla-
mada, şehirdeki istihdamın 
her geçen gün arttığının altını 
çizerek, “Gerek havayolu, 
gerekse de denizyolu ulaşımı 

sayesinde yatırımcının en etkili 
araçları şehrimizde mevcut. 
Teşkilat olarak, katıldığımız 
toplantılarda ve davetlerde 
şehrimize yatırımcı gelmesi 
için sıkça şehrimizden bahse-
diyoruz. 

Onlara şehrimizi tanıtıyor, 
şehrimizin güzelliklerinden 

bahsediyoruz. Baktığımız 
zaman deniziyle, mavisiyle, 
yeşiliyle ve yapısıyla yatırıma 
aç bir şehirde yaşıyoruz. Bizler 
elbette ki bu şehirde büyüdük, 
bu şehirde para kazanıyoruz. 
Hasbelkader de şirketlerimizde 
çalışanlarımız var. Daha çok 
kişinin istihdam edilmesi de 

şehrimizin gelişimine doğru-
dan katkı sağlayacaktır. Bu 
sebeple tüm platformda şehri-
mize yatırımcı çağırıyoruz. Bu 
noktada da çalışmalarımız var. 
Arkadaşlarımız da yatırımcı 
konusunda ikili ilişkilerini kul-
lanıyor. Çünkü bu şehir bizim.” 
ifadelerini kullandı.

‘Şehrimize Yatırımcı Davet Ediyoruz’



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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Sehpaların üzerinde; 
En azından mahalli gaze-

teler... 
Sağlık sorunlarıyla ilgili 

Dergiler, Bültenler olmalı... 
Sıra bekleyen hastalar veya 

refakatçılar; 
Sırası gelene kadar saatler-

ce boş duvarlara bakmamalı... 
Sürekli “acaba sıram ne 

zaman gelecek?” diye hesap 
yapmamalı... 

Kısacası, sırası gelene 
kadar sehpaların üzerine 
koyulan Dergi veya gazete 
okuyarak ‘bekleme süresinin’ 
içerisini doldurmalı... 

İsterseniz gelin birlikte düş-
leyelim bu konuyu; 

Hastanede Poliklinik kapı-

ları ve bekleme Salonları ne 
kadar dolu olursa olsun... 

Siz ‘sıra numaranızı’ almış-
sınız; 

Üzeri dergilerle, sağlıkla 
ilgili bültenlerle ve gündelik 
gazetelerle ilgili bir sehpaya 
ardında bir sandalyeye otur-
muşsunuz... 

Salonda nereden geldiği 
belli olamayan ve beyinleri 
tırmalayan değil, beyninizden 
süzülürcesine bedeninizde 
dolaşarak sizleri dinlendiren 
enstrümantal bir fon müziği.... 

Sıranız gelene kadar arka-
nıza yaslanmışsınız; 

Önünüzdeki Sehpanın üze-
rinden elinize okuyacağınız 
bir dergi veya gazete almış ve 
okuyarak ‘bekleme süresinin’ 
içerisine doldurmaya çalışıyor-
sunuz... 

Ve okuduğunuz her neyse; 
O kadar çok konsantre 

olmuş ve her şeyi unutmuşça-
sına o kadar çok dalmışsınız 
ki okuduğunuz konunu içine, 
sıranız çoktan gelmiş olma-
sına rağmen, hemşire hanım 
veya görevlinin sizi çağırması-
nı, seslenmesini bile duymu-
yorsunuz... 

Ve yanınızda sırasını bek-

leyen bir başkası dürtüklüyor 
sizi; 

“Kardeşim, galiba sizi çağı-
rıyorlar” sözüyle irkiliyorsunuz! 

Kısacası; 
Zamanın nasıl gelip-geçti-

ğinin farkında bile olmuyorsu-
nuz... 

Ve aynı zamanda hem fiziki 
ve hem de ruhen yorulmuyor-
sunuz... 

Ne dersiniz; 
Çok abartılı ve absürt bir 

düş mü yoksa? 
Hastanelerin bekleme 

salonlarında böylesi organi-
zasyonları yapmak çok mu 
zordur? 

Şimdi bazılarınızda haklı 

olarak diyecektir ki; 
“Yahu kardeşim, adam sağ-

lığı yerindeyken yazılı matbu-
atın yanından geçmiyor.... 

Bedava versen okumuyor... 
Sen kalkmış ‘Hastane 

Salonlarında’ ve ‘Bekleme 
Odalarında’ sıra bekleyen 
hasta ve refakatçılara dergi ve 
gazete okumayı salık veriyor-
sun...” düşünenlerde mutlaka 
vardır... 

Vardır ‘var’ olmasına da; 
Benim ki de bir umut işte.... 
Belki de züğürt tesellisi.... 
‘Hani’ diyorum; 
Yine de umutlarımı yitirmi-

yorum... 
‘Üzüm üzüme bakarak ka-

rarır’ özdeyişini anımsıyorum; 
Ve bir ‘maya atsalar’ belki 

uzun erimlide olsa bir gün bu 
‘maya’ tutar diye kendi-ken-
dime pembe hayaller kuruyo-
rum... 

Hatta ‘boş hayaller’ olmadı-
ğını kanıtlarcasına da; 

“Sözünü ettiğim hastane 
sıradan bir hastane değil ki” 
diyorum... 

Tepeden-tırnağa herkesin 
en üst düzeyde eğitim gör-
düğü koskoca bir üniversite 
Araştırma Hastanesi” diye 
düşünüyor; 

Üniversitelerimizin kültürel 
dokusuna güvenerek bu pem-
be düşleri kuruyorum...

Her neyse... 
En önemlisi de; 
Bu konuda siz sayfa arka-

daşlarımın ve paydaşlarımın 
görüşlerini de çok merak 
ediyorum... 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin... 
Bu konuda farklı görüşleri-

niz varsa sizlerde söyleyebilir-
siniz...

NOT; 
2. Görselde paylaştığım 

fotoğraf başka bir hastaneden 
alıntıdır...

ÜNİVERSİTE HASTENELERİ FARKLI OLMALI 
BEKLEME SALONUNA DERGİLER KOYMALI 
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Bilindiği gibi AŞILAR  toplum 
sağlığını doğrudan ilgilendiren  
KORUYUCU HEKİMLİĞİN EN 
ÖNEMLİ ÖGELERİDİR. 

Dünyada aşı uygulamaları 
“Bağımsız Bilimsel Kurumlar 
(Dünya Sağlık Örgütü, Uzman-
lık Dernekleri, Avrupa Hastalık 
Kontrol Merkezleri gibi) ve 
Uusal Sağlık Yetkilileri “ tarafın-
dan  her yönü ile günü gününe 
izlenmektedir.

Tüm dünyada çok ayrıntılı ve 
bilimsel  çalışan “Aşı Yan Etkisi 
İzlem Düzeni”  vardır. Aşılar 
yan etki açısından ilaçlardan 
çok daha yakın izlenmekte 
olduğunu söylemekte yarar var.

Biz hekimlerin özellikle “ 
Enfeksiyon Hekimlerinin” en 
çok karşılaştığı sorulardan birisi 
de ; Siz aşı olun diyorsunuz 
ama hastalığı doğal geçirsek 
daha iyi olmaz mı? Sorusudur. 
Hemen yanıtlayalım!..

Aşı yerine hastalığın kendisi-
ni geçirerek bağışıklık kazan-
manın ağır bedelleri gözlenebi-
lir dersem umarım  konu kolay  
anlaşılabilir. Örnekler vererek 
konuyu biraz açayım!

Kızamığa bağlı Ensefalit 
dediğimiz Beyin İltihabı, Körlük 
ve ölüm,

Kızamıkçığa bağlı Doğumsal 
Kusurlar,

Bakterilerle olan Menen-
jit sonrasında Zeka Geriliği 
,Sinir Hasarı,İşitme ve Görme 
Kayıpları,

Çocuk felci enfeksiyonundan 
sonra Kalıcı Felçler,

Hepatit -A virüsüne bağlı 
Karaciğer Yetmezliği ve Ölüm,

Hepatit- B virüsüne bağlı 
olarak Siroz,Karaciğer Kanseri 
veya ölüm,

Grip Virüsüne bağlı olarak 
Zatürre,Beyin iltihabı(Ensefalit) 
ve Kalp kası iltihabı(Myokardit) 

ve ölüm gözlenebilir.
Gelelim konumuz olan Grip 

Aşılarına. Önce kısaca Grip 
Hastalığını anlatalım.

“Grip, influenza veya 
enflüanza, viral bir hastalıktır. 
Sağlıklı insanlarda ortalama 7-8 
günde geçmesine rağmen; vü-
cut direncini düşüren süreğen 
hastalığı olan kişilerde ölümle 
sonuçlanabilecek yan etkilere 
yol açabilen bir enfeksiyon 
hastalığıdır.”

Şu an piyasada olması 
gereken Grip aşılarına baktığı-
mızda;

İki tür grip aşısını söyleye-
biliriz:

1. Vaxigrip Tetra(Sanofi Pas-
teur-Fransa):

Bildiğimiz kadarıyla riskli gru-
ba devlet Ödüyor(Aile Hekimi 
veya ilgili hekim reçete yazıyor, 
reçete numarası ile eczaneye 
gidip istiyoruz. Eczacı depodan 
talep ederek, size aşıyı teslim 
ediyor.)

2. Influvac Tetra (Abbott-Hol-
landa): 

Doğrudan eczanelerden sa-
tın alınan grip aşısı durumunda.

Her iki aşı da aynı teknik ile 
üretilmiş, bilimsel açıdan aynı 
içerikli aşılardır. Aralarında fark 
yoktur.

Büyüklerde kol kası içine, 
çocuklarda kol kası yeterli 
değilse, bacak üstünden de 

aşı şırıngası ile(enjeksiyon) 
yapılabilir.

Grip aşılarının yan etkileri 
var mı? 

Elbette her İlaç ve aşı gibi, 
yan etkileri abartılacak gibi 
olmasa da vardır. Bunlar için-
deki etkin maddelere, yardımcı 
maddelerden herhangi birine ya 
da eser miktarlardaki yumurta 
bileşenleri (ovalbumin, tavuk 
proteinleri), neomisine, formal-
dehite ve oktoksinol-9’a karşı 
aşırı duyarlılık olabilir.

Orta dereceli veya şiddetli 
ateşli hastalık veya acil (akut) 
hastalık durumunda aşının 
uygulanması ertelenebilir.

KİMLERE GRİP AŞISINI 
YAPTIRALIM?

65 yaş ve üzerindekiler,
Süreğen kalp ve akciğer 

hastalığı olan yetişkinler ve 
çocuklar (astımlı çocuklar da 
dahil),

Böbrek hastalığı olanlar,
Diyabet (şeker hastalığı) 

olanlar,
Bağışıklık sisteminde yeter-

sizlik veya baskılanma durum-
ları (kanser hastaları, AIDS 
enfeksiyonu olanlar, organ 
nakli yapılmış olanlar, steroid 
ilaç alanlar, kemoterapi ya da 
radyoterapi uygulananlar),

Kan hastalıkları tedavisi gör-
müş veya hastanede görmekte 
olanlar,

Sağlık ve hastane çalışan-
ları,

Okul, fabrika kışla gibi toplu-
luklarda bulunanlar,

Bakımevlerinde kalan ve 
sürekli hastalığı olanların hepsi,

Devamlı grip riski altında 
olanlar,

COVİD-19 geçirenler.
SAĞLIKTAKİ ÇARPIK, GERİ 

NEOLİBERAL UYGULAMALAR 
İLE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM 
PROGRAMLARI, BU ALANDA  
İYİ-KÖTÜ VAR OLAN SAĞLIK 
DÜZEYİNİ MAALESEF DÜ-
ŞÜRMÜŞTÜR. HATTA BİTİR-
MİŞ DE DİYEBİLİRİZ.

NİTELİK BOZULMUŞ. VA-
TANDAŞ ADETA “GİT BAŞININ 
ÇARESİNE BAK, NE HALİN 
VARSA GÖR” DURUMUNA 
DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

BU TERCİH TAMAMEN 
DAYATILAN NEOLİBERAL 
ZİHNİYET OLUP, YANİ SİYASİ-
DİR. ÇÖZÜMÜ DE ELBETTE 
SİYASİDİR.

SAĞLIK ANCAK KATILIM-
CI, HERKESE EŞİT, ADİL VE 
KAMUCU BİR ANLAYIŞIN, 
ÖN PLANDA KORUYUCU 
HEKİMLİĞİN BAŞAT OLDUĞU 
BİR SİSTEMİN GETİRİLMESİ 
İLE KENDİNİ BU DURUMDAN 
KURTARABİLİR. BİZ HEKİM-
LER BUNUN İÇİN TAŞIN ALTI-
NA ELİMİZİ KOYUP, TOPLUMA 
YOL GÖSTERİCİ OLMALIYIZ!

HİPOKRAT YEMİNİMİZ GE-
REĞİNCE  BU TAVRIMIZ ASLI 
GÖREVİMİZDİR. BUNDAN 
KAÇAMAYIZ!

KORUNMA TEDAVİDEN 
ÜSTÜNDÜR!

AŞILAR YAŞAMSALDIR!
AŞILAR EVRENSELDİR!
AŞILAR HERHANGİ BİR 

ZÜMRENİN VEYA SINIFIN 
DEĞİL, DÜNYADAKİ TÜM 
İNSANLARIN ORTAK KAZA-
NIMLARIDIR!

“Er geç tüm insanlar grip 
aşısı da dahil aşılarına ve ilaç-
larına bedel ödemeden kavuşa-
caklardır.” 

Bu böyle biline! 
Söylemeye dilimiz yok, ge-

celer uykumuz yok, gündüzün 
kararımız yok!

Konumuzu sıkıcı ortamdan 
bir nebze olsun kurtulmak ama-
cıyla yukarıdaki nefis sözleriyle 
güzel bir Elazığ türküsü ile 
bitirelim.

Şükrü Canaydın ve Sıtkı 
Demirci ustalarımızın kaynaklık 
ettiği, Muzaffer Sarısözen Ho-
camızın derlediği “Çayda Çıra 
Yanıyor”  ezgisinden bir dörtlük;

Buralarda Gülüm Yok
Söylemeye Dilim Yok
Geceler Uykum Yok
Gündüzün Kararım Yok 
Sevgilerimle...

GRİP AŞISI VE  
ÖNERİLERİMİZ
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DR. Mustafa Torun
Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 

mtorun3@gmail.com

Milliyetçi Hareket Partisi 
Giresun Merkez İlçe 

Başkanı Denizhan Usta, 
teşkilat olarak hedeflerinin 
Giresun’a daha fazla yatırımın 
gelmesi olduğunu belirterek, 
“Görüştüğümüz herkese bu 
konuyu açıyoruz. Çünkü 
Giresun, deniziyle, mavisiyle, 

yeşiliyle ve yapısıyla yatırıma 
aç bir şehir. Herkesi şehrimize 
yatırım yapmaya davet ediyo-
ruz.” dedi.

Usta, yaptığı yazılı açıkla-
mada, şehirdeki istihdamın 
her geçen gün arttığının altını 
çizerek, “Gerek havayolu, 
gerekse de denizyolu ulaşımı 

sayesinde yatırımcının en etkili 
araçları şehrimizde mevcut. 
Teşkilat olarak, katıldığımız 
toplantılarda ve davetlerde 
şehrimize yatırımcı gelmesi 
için sıkça şehrimizden bahse-
diyoruz. 

Onlara şehrimizi tanıtıyor, 
şehrimizin güzelliklerinden 

bahsediyoruz. Baktığımız 
zaman deniziyle, mavisiyle, 
yeşiliyle ve yapısıyla yatırıma 
aç bir şehirde yaşıyoruz. Bizler 
elbette ki bu şehirde büyüdük, 
bu şehirde para kazanıyoruz. 
Hasbelkader de şirketlerimizde 
çalışanlarımız var. Daha çok 
kişinin istihdam edilmesi de 

şehrimizin gelişimine doğru-
dan katkı sağlayacaktır. Bu 
sebeple tüm platformda şehri-
mize yatırımcı çağırıyoruz. Bu 
noktada da çalışmalarımız var. 
Arkadaşlarımız da yatırımcı 
konusunda ikili ilişkilerini kul-
lanıyor. Çünkü bu şehir bizim.” 
ifadelerini kullandı.

‘Şehrimize Yatırımcı Davet Ediyoruz’

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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İki Kral Karşı 
Karşıya Geldi

Önceki sezonların 
gol krallı olan Es 

Es Gençlik Sporlu Bur-
han Nebioğlu ile Giresun 
Yeniyolsporlu Olgun Şahin 
Giresun Süper Amatör 
Ligi’nin 4 haftasında karşı 
karşıya geldi. Giresun 
Süper Amatör Ligi’nin 4 
haftasında Kadrosunda ve 
teknik heyetinde Görele’nin 
yetiştirdiği başarılı file bek-
çisi Ahmet Ergin, Savunma 
oyuncusu Hasan Namaz-

cı, Emrah Işkın, santrafor 
Burhan Nebioğlu, Cihan 
Dobu ve kaleci antrenö-
rü olarak yer alan Şadan 
Kol yer aldığı lider Es Es 
Gençlik Spor deplasman-
da  Olgun Şahin’li Giresun 
Yeniyolspor’a konuk oldu. 
Nefeslerin tutulduğu  ve iki 
golcü ismin karşı karşıya 
geldiği müsabakadan gü-
lerek ayrılan taraf ev sahibi 
Yeniyolspor olurken golü 
kaydeden isim Okan oldu. 

‘HAKKIMIZI HELAL 
ETMiYORUZ’ İstanbulspor: “Giresun-

spor maçı hakemlerine 
hakkımızı helal etmiyoruz”

İstanbulspor Kulübü, 
Giresunspor maçında 
verilen kırmızı kart ile 

ilgili maçın hakemi Sarper 
Barış Saka ve ekibine tepki 
göstererek, “Antalyaspor ile 
deplasmanda oynadığımız 
maçın hakemlerine hakkımızı 
helal etmediğimiz gibi Gire-
sunspor ile de deplasmanda 
oynadığımız maçın hakemleri-
ne hakkımızı helal etmiyoruz” 
ifadelerinin yer aldığı açıklama 

yaptı.
Spor Toto Süper Lig’in 13. 

haftasında İstanbulspor, dep-
lasmanda Giresunspor’a 3-2 
mağlup oldu. Karşılaşmayı 10 
kişi tamamlayan sarı-siyahlılar, 
gösterilen hakem yönetimine 
maçın ardından tepki gösterdi. 
Kulüpten yapılan açıklamada, 
“Süper Lig’in 13. Haftasında 
Giresunspor ile deplasmanda 
oynadığımız maçın orta ha-
kemi ve dördündü hakeminin 

görüş alanında olan şiddetli 
itmeye faul verilmeyip, saniye-
ler sonra gelişen pozisyonda 
ikili mücadelede tutmaya ikinci 
sarı kart ile kırmızı kart göste-
rilmesi, maçın sonunda ise bu 
kez benzer bir pozisyona faul 
dahi vermeyerek penaltımızı 
görmezden gelinmesin karşı-
laşmanın sonucuna doğrudan 
etki etmiştir.Önceki haftalarda 
da ifade ettiğimiz gibi saha-
da oyunu güzelleştirmek için 

mücadelesini sürdüren futbol 
takımımızın oyuncularının ve 
teknik heyetimizin emeğinin 
karşılığını alamamasına yol 
açan bu tutarsız ve fahiş hata-
ların devam ettiğini görüyoruz. 
Antalyaspor ile deplasmanda 
oynadığımız maçın hakemle-
rine hakkımızı helal etmedi-
ğimiz gibi Giresunspor ile de 
deplasmanda oynadığımız 
maçın hakemlerine hakkımızı 
helal etmiyoruz” denildi.

Amatör 1. Küme 
Start Aldı

1.Amatör Lig’de 
oynanan maçta 

Teyyaredüzüspor’la Sö-
kenspor 1-1 berabere kaldı.

Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Şube Mü-
dürleri Ömer Faruk Tatlı, 
Muzaffer Ergün, Ali Dodur, 
ASKF Başkanı Sinan 
Işık, yönetim kurulu üyesi 

Kenan Ekizoğlu ve Futbol 
İl Temsilcisi Mustafa 
Kasap, 2022-2023 sezonu 
1.Amatör Küme açılış 
karşılaşmasında kulüplere, 
hakemlere,  antrenörlere 
ve saha komiserlerine 
çiçek takdiminde buluna-
rak yeni sezonun hayırlı 
olmasını temenni ettiler.

Çotanakspor
3 Puanla Başladı
1.Amatör Lig’de 

oynanan maçta 
Çotanakspor konuk ettiği 
Samugüneyspor’u güzel 
bir oyunun sonrasında 2-0 
mağlup etti. Piraziz İlçe 
Stadı’nda oynanan kar-
şılaşmayı hakem Soner 

Demiralp, Umut Türkeş, 
Emirhan Karayel hakem  
üçlüsü yönettiler. 

Samugüneyspor karşısında 
Çotanakspor’un gollerini Ous-
sama ve Doğukan kaydettiler. 
Çotanakspor bu sonuçla sezo-
na 3 puanla başladı.

Türkiye Futbol Federas-
yonu Başkanı Sn. Mehmet 
BÜYÜKEKŞİ, Giresun Doğa 
Koleji öğrencileri ile buluştu. 
İlimize Giresunspor Başkanı ve 
Giresun Doğa Koleji Yön. Krl. 
Üyesi Sn. Hakan Karaahmet’in 
davetlisi olarak Giresunspor-İs-
tanbulspor maçını izlemek için 
gelen TFF Başkanı Mehmet 
BÜYÜKEKŞİ, maç öncesinde 
Giresun Doğa Koleji Sosyal 
Tesislerinde kendisi ve TFF 

Yönetim Kurulu onuruna verilen 
yemeğe katılarak okulumuz ile 
ilgili bilgiler aldı. 

Okul kampüsüne hayran 
kaldığını ifade eden Büyükek-
şi, yemeğin ardından Giresun 
Doğa Koleji Akademi Meclisi 
öğrencilerinin düzenlediği söy-
leyişe katılarak öğrencilerle bir 
araya geldi. Oldukça keyifli ve 
öğretici bir sohbette konuşan 
TFF Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, öğrencilerin sorularına 

da samimi cevaplar vererek 
gerek Türk futbolunun gelişimi 
gerekse de Giresunspor’un 
Süper Ligdeki varlığının yarat-
tığı olumlu ve güzel atmosfer 
hakkındaki iyi dileklerini ifade 
etti. Söyleşinin ardından kendi-
sine konuşmaları için teşekkür 
edilerek Giresunspor’umuzun 
şanlı forması, çeşitli hediyeler 
ve Meclis üyesi öğrencilerimizin 
çiçek takdimi ile bu güzel etkin-
lik tamamlanmış oldu.

SAHA: 15 Temmuz
HAKEMLER: Emre Kaplan HHH, Yusuf Koca HHH, Emirhan Karayel HHH

SANAYİSPOR: Tuğba HH, Yağmur HHH, Özlem HH, Ayşenur HHH, Esra HH, 
Hande HHH, İlayda HH, Başak HH, Oluchi HHH, Melike HH, Mihriban HH

KOCAELİ BAYAN FUTBOL: Cemre HH, Sude HHH, Buse HH, Dilara HHH, Sıla 
HH, Kübra HHH, Şeyda HH, Sultan HHH, Kerime HH, Ceyda HHH, Aleyna HH

GOLLER: Dk.55 Esra (Sanayispor), Dk.75 Hilal (Kocaeli FK)

Sanayispor, Üstünlüğünü Koruyamadı
Kadınlar 1.Ligi’nde oynanan 

maçta Sanayispor konuk ettiği 
Kocaeli FK ile 1-1 berabere kaldı.

Sanayispor 55.dakikada Esra ile 
öne geçerken, Kocaeli FK 75.dakikada 
Hilal’le beraberliği yakaladı. Maç 1-1 
sona erdi.

Mehmet Büyükekşi öğrencilerle buluştu



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 68 Kasım 2022 Salı

 

 

 

Zafer Olgun 
‘Şanssızlığımızı 

Kırdık’

Spor Toto Süper 
Lig’de sahasında 

İstanbulspor’u 3-2 yenen 
Bitexen Giresunspor’da, 
kulüp asbaşkanı Zafer 
Olgun, 8 maç sonra galip 
gelmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi.

Olgun,  yaptığı açıklama-
da, 8 haftadır devam eden 
kötü sürece İstanbulspor 
galibiyetiyle “dur” dediklerini 
belirtti.Haftalardır üzerlerin-
de bir şanssızlık olduğunu 
ifade eden OIgun, “Oyun-
cularımızın iyi mücadele-

sine rağmen bir türlü galip 
gelemiyorduk. Şanssızlığı-
mızı nihayet İstanbulspor 
karşısında kazanarak kırdık. 
8 maç sonra galip gelmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz.” 
dedi.Olgun, ligde kalan 
haftalar için yeni bir sayfa 
açmak istediklerine kayde-
derek, “Kalan haftalarda 
da iyi mücadele edecek ve 
güzel sonuçlara imza ataca-
ğız. Giresunspor, geçtiğimiz 
sezon olduğu gibi bu sezon 
da lige renk katacaktır.” diye 
konuştu.

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

Keleş, karşılaşma 
sonrası düzenlediği 
basın toplantısında, 

kendileri açısından çok zor 
bir maç oynadıklarını söy-
ledi.”Bizim için çok önemli 
maçtı. Kazanmak istiyorduk. 
Kazandığımız için mutluyuz.” 
diyen Keleş, şöyle konuştu:”-
Camiamızın böyle bir galibi-
yete ihtiyacı vardı ama maç 
bizim için çok kolay geçmedi. 
Kötü başladık. Rakibimiz öne 
geçti. Sonra toparladık, 3 gol 
bulduk. Daha da artırabilirdik. 
Rakibimizin son dakikalarda 
bulduğu gol ve sonraki süreç 
bizim için kötü tabi. Önümüzde 
Fenerbahçe maçı var ve ona 
hazırlanacağız.”

Taraftarlara desteklerinden 
dolayı teşekkür eden Keleş,”-
Burada iki buçuk senede çok 
zorluklar yaşadık, tamamında. 
Üstesinden de geldik. Bir çok 
şeyi başardık. Bitti denilen 
anda bile bu takım çok iyi 
şeyler yaptı. Bize inansınlar 

ve güvensinler. Doğru işler ya-
pılıyor. Bizim sadece desteğe 
ihtiyacımız var. Onu da sağla-
dıktan sonra iyi işler yapacağız 
diye düşünüyorum. Çok çalışı-
yoruz. İnşallah bunun emeğini 
göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Keleş, sezonun ilk yarısında 
20 puanın üzerinde çıkma-
yı hedeflediklerini sözlerine 
ekledi.

İSTANBULSPOR 
CEPHESİ

İstanbulspor Teknik Direktö-
rü Fatih Tekke ise kaybettikleri 
için üzgün olduklarını söyledi.
Bireysel hatalardan 3 gol 
yediklerinin altını çizen Tekke, 
“Oyunun başında 10 daki-
ka bekleme planımız vardı. 
Sonrasında ön alan baskısı 
şeklinde devam edecektik. 
İstediğimiz alanlar, pozisyon, 
gol, skor bunları yakaladık. Ön 
alan baskısına geçtiğimiz anda 
çok büyük hatalar arka arkaya 
geldi. Bireysel hatalar ne kadar 

az olursa buradan puanlarla 
ayrılmamız o kadar kolay olur 
diye maç öncesinde söylemiş-
tim.” ifadelerini kullandı.

Kırmızı kart sonucu 10 kişi 
kaldıklarını ve eksik oynama-
nın hiç de kolay olmadığına 
işaret eden Tekke, “Tabi 10 kişi 
oynamak kolay değil. Bireysel 
hatalardan dolayı yenen 3 gol 
var. Aldığımız risk karşılığın-
da gol bulduk. Üzgünüz tabi. 
Oyuncularımızın isteğinden 
memnunum. Bireysel hata-
lardan 2 maçta 8 gol. Böyle 
olmaması lazım. Önümüze 
yine çok önemli bir maç var. 
Her maç bizim için kazanıla-
cak puanlar var.” dedi.

İKİNCİ GALİBİYET
Çotanaklara iç sahadaki 

ikinci galibiyetini İstanbulspor 
karşısında almak nasip oldu. 
İç sahada Adana Demir, Kon-
yaspor ve Beşiktaş’a yenilen, 
Ankaragücü ile berabere kalan 
Çotanaklar, Kasımpaşa’yı dize 
getirmişti. Yeşil-beyazlılar, bu 

sezon Çotanak Spor Komplek-
si’ndeki ikinci zaferini İstan-
bulspor’a karşı elde etti. 

DEĞİŞİKLİK
Giresunspor’da ilk 11’de 

değişiklikler vardı. Savun-
manın sağında görev yapan 
Hayrullah sakatlığından dolayı 
İstanbulspor müsabakasında 
oynayamazken, yerine Talha 
şans buldu. Alper ise cezasını 
tamamladı ve İstanbulspor 
maçında takımındaki yerini 
aldı. 

AYLAR SONRA !
Giresunspor ligde tam 77 

gün sonra 3 puan sevinci 
yaşadı. 20 Ağustos’ta misafir 
ettiği Kasımpaşa’yı tek gol-
le yenme başarısı gösteren 
Çotanaklar, ardından oyna-
dığı sekiz karşılaşmada beş 
yenilgi, 3 de beraberlik elde 
etmişti. Giresunspor, İstan-
bulspor engelini 3 puanla aştı 
ve 77 gün sonra ligde zaferle 
sahadan ayrıldı.

TAM 77 GUN BEKLEDiK
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında sahasında İstanbulspor’u 3-2 yenen Bitexen Giresunspor’un teknik 
direktörü Hakan Keleş, kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken, Çotanaklar kendi evinde 2. kez güldü.

TFF 3.Lig 2.grupta mücadele eden ve 
ligin 10.Haftasında  Orduspor 1967 ile 
oynayan temsilcimiz Amber Çay Eynesil 
Belediyespor, 1-1 berabere kaldı. Vak-
fıkebir İlçe stadında oynanan maçın İlk 
yarısını  Amber Çay Eynesil Belediyespor 
12 ‘dakikada Hakan Akman’ın attığı golle 
önde kapattı. İkinci yarıda Orduspor 1967 

spor’un 59’ dakikada Abdülkadir Akyıl-
dız’ın golüne engel olamayan Amber Çay 
Eynesil Belediyespor, 1-1 berabere kaldı. 
Bu sonuçla Eynesil Belediyespor puanını 
16’ya, Orduspor 14’e yükseltti. 

Temsilcimiz bu hafta sonu  deplasman-
da  Turgutluspor’a konuk olacak. Ev sahibi 
9 karşılaşmada 15 puan topladı.

EYNESiL ATTI, ORDU YAKALADI


