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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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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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SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
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BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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kulağımız 
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

27 ARALIK’TA YAPILAN 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

(Yazısı Sayfa 3’te)

YOKSULLUK SINIRI 
ALTINDA GEÇİM 

ZOR OLDU

Açıklamada, “Acil Tıp, bek-
lenmedik bir hastalık veya bir 
yaralanma durumunda,  hastayı 
değerlendirmek,  müdahalesini 
yapmak, tedavisini başlatmak 
ve daha ileri sakatlık ve yara-
lanmadan korumak olan bir 
uzmanlık dalıdır.

Kişiler beklenmedik bir za-
manda tıbbi bakıma ihtiyaç du-
yabilirler.  Bu nedenle Acil Tıbbi 
Bakım, tüm sağlık sistemlerinin 
24 saat hizmet veren önemli bir 
parçasıdır. 

SAYFA 2’DE

Acil Tıp Kliniği Doğru Yolda
Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği konusunda oldukça iddialı… Kısa
sürede ciddi mesafe alan Acil servis için yapılan yeni hamleler kamuoyu ile paylaşıldı

Giresun Çalışma ve İş Kurumu  
tarafından Bulancak Kız İmam 
Hatip Lisesinde Meslek Tanıtım 
Günü etkinliği düzenlendi. Meslek 
danışmanı Cem Serdar AKA-
LIN,  Mimar Hazan BAYRAKTAR 
KAYA  ve Veteriner Hekim 
Mehmet Kemal DELMECİOĞ-
LU meslekler hakkında bilgi 
vererek, öğrencilerin merak 
ettiği soruları yanıtladılar. 
Meslek seçiminde önemli bir 
basamak olan lise yıllarında, 
öğrencilere fikir edinme ve 

karar verme aşamasında katkı 
sağlama, meslekleri tüm yönle-
riyle ele alabilme imkanı tanıyan 
bu etkinlikte ayrıca,  İş Kulübü 
Liderleri Miyase KIRANKAYA  
ve Özge AKALIN tarafından CV 

hazırlama, Mülakat Teknikleri ve 
İş Kulübü Faaliyetleri ile ilgili bilgi 
verildi. Meslek  tanıtım günlerinin 
önemine dikkat çeken İl Müdürü 
Mustafa SARI ise  konuyla alakalı 
olarak; “ Öğrencilerimiz için, istek 

ve yeteneklerini anlamak 
açısından etkinliğin önemi 
büyüktür. Gerek eğitim sü-
reçlerinde, gerekse eğitim 
sonrası kariyer basamak-
larında gençlerimizin hep 
yanlarında olmaya devam 
ediyoruz”. dedi.

Giresun İşkur’dan Meslek 
Tanıtım Günü Etkinliği

Dün bir basın toplantısı 
düzenleyen Uzunali-
oğlu,yönetimi devral-

dıklarında partinin adeta “YAS 
EVİ” Görüntüsünde olduğunu 
ifade ederek”Biz geldik ve 
arkadaşlarla birlikte partide ki 
kardeşlik havasını yeniden inşa 
ettik.Birçok partilimizi ziyaret 
ettik.Hala ziyaret etmeme-
miz gerek insanlar var.Bugün 
partide bu kalabalık varsa bu 
tablonun oluşmasında emeği 

geçen herkesi tebrik ediyorum.
Ama il başkanı olarak kalmaya 
karar verdim.Yarın partimiz 
bana çaycılık görevi de verse 
onu yaparım.6 Parti henüz 
adayını açıklamadı.41 ilde ortak 
listeden bahsediliyor.Normalde 
CHP’de listeler üyelerle önse-
çim yapılarak belirlenir.Fakat 
ben Genel Merkezimizin vere-
ceği her göreve razıyım”dedi..

İmamoğlu davasına bizzat 
katıldığını anlatan Uzunalioğlu” 

Son günlerde Türkiyenin günde-
mindeki olan İstanbul Anadolu 
Adliyesindeki duruşmasına 
katıldığım EKREM İMAMOĞLU 
DOSYASI ile ilgili bilgi paylaşı-
mında bulunmak istiyorum.

2022 Haziran ayında yapı-
lan ankette Türkiye’deki adalet 
sistemine güveniyor musu-
nuz?’’ sorusuna ‘’Güveniyorum’’ 
diyenlerin oranı yalnızca %31, 
‘’Güvenmiyorum’’ diyenlerin ora-
nı ise %69.

Yaş gruplarına baktığımız 
zaman ise adalete en az güve-
nen yaş grubu 18-32 yaş grubu 
olduğu görülüyor. Bu grupta 
adalet sistemine güvenenlerin 
oranı %20.

İnsanların eğitim durumlarına 
göre de adalete olan güvenleri 
değişiyor. Adalet sistemine en 
az güvenenler üniversite eğitimi 
alanlar. Bu eğitim grubunda 
güven %18.

SAYFA 2’DE

Partiyi toparladıklarını anlatan Uzunalioğlu,Milletvekili aday adaylığı için il başkanlığından istifa 
etmeyeceğini ifade ederek, “İl Başkanı olarak kalmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum”dedi

UZUNALiOGLU: BiZ GELDiGiMiZDE
CHP ‘YASEVi’ GiBiYDi CHP Giresun İl Başkanı avukat 

Gültekin Uzunalioğlu, Milletvekilliği 
için istifa etmeyeceğini söyledi

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’nun 

talimatıyla yaşlı ve engelliler başta 
olmak üzere, yemek yapma durumu 
olmayan ihtiyaç sahiplerine sıcak 
yemek ulaştırmak hedefiyle kurulan 
Belediye Aşevi hizmete açıldı. Ge-
milerçekeği Mahallesi’nde 200m2’lik 
bir alana kurulan Aşevinde toplam 
12 personel haftada 5 gün hizmet 
verecek ve yemekler 3 çeşit olarak 
günlük tek öğün olarak ilk etapta 50 
hanede 150’i aşkın ihtiyaç sahibine 
ulaştırılacak.

SAYFA 2’DE

Belediye Aşevi’nin Açılışı Yapıldı
İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZE SICAK YEMEK ULAŞTIRILACAK



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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‘Vatandaşlarımızla 
Gönül Gönüleyiz’

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür, esnaf ve 
vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Emür “Esnaf ve 
hemşehrilerimizi ziyaret 
ettik. Talep ve fikirlerini 
dinleyerek bol ve bereketli 
kazançlar diledik. Keşap 
Belediyesi olarak birlikte 
yönetilen ve birlikte beledi-
yecilik anlayışı ile her daim 
hemşerilerimizin görüş ve 

düşüncelerini alarak çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. 
Bu bağlamda vatandaşları-
mız ve esnafımızın görüş-
lerine son derece önem 
veriyoruz. Ulaşılamayan 
değil ulaşılan, gidilen değil 
giden olmak için özveriyle 
çalışıyoruz. Halkımızın için-
de olmak ve istişare etmek 
hizmet aşkımızı arttırıyor.”-
dedi.

Acil Tıp Kliniği Doğru Yolda
Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği konusunda oldukça iddialı… Kısa
sürede ciddi mesafe alan Acil servis için yapılan yeni hamleler kamuoyu ile paylaşıldı

Acil Tıp uzmanları, tıbbi 
acil bir durumdaki herhangi 
bir hastanın hızlı bir şekilde 
değerlendirilmesini  ve tedavi-
sini  sağlar.  Ek olarak,  acil bir 
rahatsızlığı olduğunu düşünen 
ve tıbbi bakımı  gereken  ancak  
diğer  sağlık  bakım  birimlerine  
çeşitli  nedenlerle  ulaşama-
yan hastaların tıbbi bakımını 
da sunar. Acil Tıp Uzmanları,  
hastane içi ve hastane dışı 
alanlarda hasta bakımında 
hem birincil görevli hem de ko-
ordinatör rolü üstlenir. Gelişmiş 
ve etkin sağlık  bakım sistem-
lerinin planlanmasında, geliş-
mesinde, uygulanmasında ve 
değerlendirilmesinde Acil Tıp 
Uzmanlığının büyük bir önemi 
vardır. Afet ve acil durumlardaki 
sağlık hizmetinin planlanması 
ve uygulanması da Acil Tıp 
Uzmanlığının görevleri arasın-
dadır.”denildi ve şu noktalara 
dikkat çekildi

“Acil Tıp Kliniği 1 Doçent 
Doktor, 2 Doktor Öğretim Üye-
si, 6 Acil Tıp Uzmanı, 2 Acil Tıp 
Asistanı, 23 Pratisyen Hekim, 
44 sağlık personeli, 12 temizlik 
personeli ve 13 sekreter olmak 
üzere alanında uzman eğitimli 
personellerimiz ve son teknoloji 
ile donatılmış tıbbi cihazlar ile 
7 gün 24 saat kesintisiz hizmet 
vermektedir.

Hastanemiz zemin katında 
yer alan Acil servisimizde 17 
Dahili alan, 2 İzole oda, 5 Cer-
rahi alan, 4 Yeşil alan, 5 Kırmızı 

alan ve 4 İzolasyon müşahede 
yatağı olmak üzere toplam 37 
müşahade ve 9 muayene yata-
ğı bulunmaktadır.

Acil servis fiziki alanı içinde, 
bekleme salonu, sedye parkı, 
triaj alanı, Yeşil alan, Dahili ve 
Cerrahi sarı alan, Müşahade 
odası, Enjeksiyon-Pansuman  
odası, Alçı odası, Kırmızı alan 
ve KBRN alanı ile Acil Labora-
tuarı, Acil Röntgen, Acil Tomog-
rafi birimleri bulunmaktadır.

Acil Servise başvuran tüm 
hastaların hastalıkları ile ilgili 
şikayetleri, belirtilerin şiddeti 
ve tıbbi durumlarının aciliyeti 
göz önüne alınarak öncelikleri 
belirlenir (Triaj). Hastanın ilk 
triajı sağlık personeli tarafından 
yapılmaktadır. Bu triaj işlemi 
ile; hastanın kırmızı, sarı ve 
yeşil alanlar olarak tariflenen 
acil kategorilerine uygun şe-
kilde dağılımı sağlanır. Hasta-

nın hangi kategoride olduğu 
belirlendikten sonra hasta ilgili 
alana yönlendirilir. Ambulans ile 
acil servise getirilen hastaların 
triajları, hastanın acil servise 
sevki sırasında ambulans gö-
revlileri tarafından yapılır.

Muayeneyi yapana hekimin 
gerek görmesi halinde, radyo-
loji ve/veya laboratuar tetkikleri 
istenebilir, ilgili branş hekimin-
den konsültasyon istenebilir, 
hastanın servise yatışı verilebi-
lir, günübirlik tedavi uygulana-
bilir. Hekim tarafından uygu-
lamasına karar verilen sözlü 
ve yazılı talimatlar, hemşire 
eşliğinde acil servis müşahade 
odasında uygulanabilir.

Başka sağlık tesisine sevk 
edilmesi gereken hastalar 112 
Komuta Kontrol Merkezi ko-
ordinasyonunda sevk ve nakli 
gerçekleştirilir.

Acil servisimize 1 Ocak 

2022-30 Kasım 2022 tarihleri 
arasındaki 11 aylık sürede 
toplam 154.700 hasta başvur-
muş olup, bunlardan 8.408’i 
ilgili branşlara konsulte edilerek 
servis veya yoğun bakımlara 
yatırılmıştır. Bu süre zarfında 
2.864 hasta hastanemizde 
uygun yer olmaması nedeni 
ile başka hastanelere sevk 
edilmiştir.

Kliniğimizde hasta bakım 
hizmetleri yanında Giresun 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Eğitim- Öğretim faaliyetleri 
de yürütülmektedir. Öğretim 
Üyelerimiz tarafından Dönem 
1, Dönem 3 ve Dönem 6 ders 
programında bulunan Acil Tıp 
dersleri verilmektedir. Dönem 
6 öğrencilerimiz olan İntern 
Doktorlar 2 ay zorunlu Acil 
Tıp stajını Acil servisimizde 
almaktadır. Ek olarak kliniğimiz 
Mezuniyet Sonrası Eğitimde 
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 
19.12.2019 tarih ve 1468 
sayılı kararı ile “Tıpta Uzman-
lık Eğitimi Veren Program”  
olarak yetkilendirilmiştir. İlk 
Acil Tıp Asistanlarımız Eylül 
2022 Tıpta Uzmanlık sınavı ile 
kliniğimizde Acil Tıp Uzmanlık 
Eğitimlerine başlamıştır. Bu-
nun yanında kliniğimizde Aile 
Hekimliği, Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları ve Ortopedi ve 
Travmatoloji asistanlarına Acil 
Tıp rotasyon eğitimleri veril-
mektedir.”

Haber: Osman Yılmaz

YİTİK...
Giresun Dereli meslek yüksek okulu 211705020 numaralı 

öğrencisiyim. Öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Büsra Uzun

Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Hamza Bölük ve yönetim 
kurulu üyelerinden iadeyi 
ziyaret. Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Çakırmelikoğ-
lu, Meclis Başkanı N. Şükrü 
Ataün tarafından karşılanan 
Giresun Ticaret Borsası heye-
tinde yönetim kurulu başkan 
yardımcısı Ünal Şensoy ve 
yönetim kurulu üyesi Kemal 
Kümbetli yer aldı.

Giresun kalite fındık ve 
mamul tesislerin markalaş-
ma süreci üzerine değerlen-
dirmenin yapıldığı ziyarette 
konuşan Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Ça-
kırmelikoğlu, “Hammaddesi 
Giresun’da yetişen fındığın 
zenginleştirilerek mamul 
maddeye çevrilmesi kaçınıl-
mazdır. Bugün ev tarzı butik 
üretimler, dahi fındıkta mar-

kalaşmanın temellerini oluş-
turmaktadır. Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak yerel 
işletmelerimizin markalaşma 
sürecine makine ve ekip-
man destekleri başta olmak 
üzere, destekleyici kuruluşlar 
(TKDK,KOSGEB,DOKA vb. 
vasıtasıyla katkı sağlama 
hedefinde ilerlemekteyiz. Bu 
sürecin orta vadede meyve-
lerini alacağımıza inancımız 
tamdır. Fındığın stratejik bir 
ürün olduğunu bilerek, ge-
leceğimize ortak bir yatırım 
yapmaktayız.” dedi.

Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamza Bölük ise, “Giresun 
kalite fındığın serbest piya-
sada ön plana çıkması adına 
Giresun Kalite logosunun 
kullanımını firmalarımızın 
hizmetine ücretsiz sunduk 
ve danışmanlık destekleri-
miz genel manada devam 
etmektedir.”

Bölük’ten 
Çakırmelikoğlu’na 

İade-İ Ziyaret...
Belediye Aşevi’nin Açılışı Yapıldı
Soğuk hava depolu Aşe-

vinde profesyonel bir 
ekip tarafından pişirilecek olan 
yemekler yine Aşevi personeli 
tarafından ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılacak. Aşevinde, evinde 
yemek yapamayacak durumda 
olan hasta, çok yaşlı ve engelli 
vatandaşlar da faydalanacak.

ŞENLİKOĞLU; “KÜÇÜK 
BİR TEBESSÜME VESİLE 
OLABİLMEK BİZLER İÇİN 
BÜYÜK BİR SEVİNÇ KAY-
NAĞI OLUŞTURUYOR”

Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu, ihtiyaç 
sahibi vatandaşların sıcak 
yemek ihtiyacını karşılamak 
amacıyla günlük 400 kişilik 
yemek kapasiteli Aşevini kur-
duklarını belirterek: “Komşusu 
açken, tok yatan bizden değildir’ 
düsturuyla yetiştirildik. Arkadaş-
larımızın aylardır emek vererek 
ihtiyaç sahibi aileler için ortaya 
koyduğu bu güzel çalışmanın 
açılışını sizlerle birlikte açmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Küçük 
bir tebessüme vesile olabilmek 
bizler için büyük bir sevinç kay-
nağı oluşturuyor. Dayanışma ve 
paylaşma kültürünü yaygınlaş-
tırmaya ve şehrimizde gönüllere 
dokunmayı sürdüreceğiz. Bu 
anlayışla sosyal yardım faaliyet-
lerimizi “Bir elin verdiğini diğer 

el görmeyecek” şeklinde ger-
çekleştiriyoruz. Bizim amacımız 
şu, evinde yemek yapamayacak 
durumda vatandaşlarımız var. 
Çoluk çocuğu olmayan yaşlan-
mış, hastalanmış, evi yanmış, bir 
yerden göçüp gelmiş, mutfağın-
da eşyası olmayanlar var. Bu 
aşevinde kaynattığımız çorba-
ları kendisi yemek yapamayan, 
yemek yapma durumu olmayan 
vatandaşlarımıza ulaştıracağız. 
Tıpkı ramazan çadırı uygulama-
sında olduğu gibi Aşevimizde 
hazırlanacak olan yemeklerin 
giderleri için kaç kişilik olursa 
olsun iş adamlarımızın ve istekli 
her vatandaşımızın bağışlarını 
bekliyoruz. Yaklaşık 1 Milyon 
TL’ye mal olan Aşevimiz şehri-
mize ve vatandaşlarımıza hayırlı 
olsun.” dedi.

Açılışa; Belediye Başkan 
Vekili Salih Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcıları Şerafettin 
Vurgun, Abdurrahman Demirel, 
Tuncay Muhammet Arışan, 
Belediye Birim Müdürleri, Meclis 
Üyeleri, AK Parti İl Başkanı Ke-
nan Tatlı, Aile ve Sosyal Hizmet-
ler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, 
İl Müftüsü Ramazan Topcan, 
Muhtarlar ve davetliler katıldı. 

Başkan Şenlikoğlu, yakın 
zaman sonra şehrimize gezici 
‘Aşevi Tırı’ geleceğini ve 5 bin 
kişilik yemek verileceğini de 
sözlerine ekledi.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZE SICAK YEMEK ULAŞTIRILACAK



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

327 Aralık 
2022 Salı www.giresungundem.com

Giresun Sağlık Platformu 
Güçlü Bir Şekilde Büyüyor
Giresun Sağlık Platformu 

Başkanı Doç. Dr. Se-
bahattin Destek ve yönetimi ile 
sağlık danışmanı Ahmet Gedik 
tarafından organize edilen üye 
buluşması Tuzla Belediyesi 
Başkan Danışmanı Hüseyin 
Koca ev sahipliğinde Tuzla 
Belediyesi Sosyal Tesislerinde 
gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesi Başkan 
Danışmanı Hüseyin Koca, 
Pendik Devlet Hastanesi 
Başhekimi Salih Çalık, Bahat 
Clinik Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Prof. Dr. Zahir 
Bakıcı ve doktor hemşire ve 
çok sayıda sağlık çalışanının 
bir araya geldiği buluşmada 
“güçlü birlik beraberlik” mesaj-
ları verildi. 

Kabuğuna sığmayan bir 
şekilde hemşerilerinin her za-
man yanında yer alan Giresun 
Sağlık Platformu genişleyen 
ve güçlenen yapısı ile Anadolu 
yakası buluşmasında önemli 
mesajlar verildi. 

Sağlık Platformu Başkanı 
Doç. Dr. Sebahattin Destek, 

birlik beraberliğin güçlenmesi 
adına yapılan bu tür toplantıla-
rın devam edeceğini, ev sahip-
liğinden dolayı Tuzla Beledi-
yesine ve Başkan Danışmanı 
Hüseyin Koca’ya teşekkür 
ederken katılımlarından dolayı 
sağlık çalışanlarına memnuni-
yetini belirtti. Katılımcıların sı-

rayla kendilerini tanıtarak söz 
aldığı ve görüşlerini ifade ettiği 
toplantıya katılanlar memnuni-
yetini ifade ettiler. Dayanışma 
mesajlarının verildiği, hoş mu-
habbetlerin yapıldığı kahvaltılı 
toplantı toplu fotoğraf çekimiy-
le son buldu. 

Haber: Sadi Toygar

Partiyi toparladıklarını anlatan Uzunalioğlu,Milletvekili aday adaylığı için il başkanlığından istifa 
etmeyeceğini ifade ederek, “İl Başkanı olarak kalmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum”dedi

UZUNALiOGLU: BiZ GELDiGiMiZDE
CHP ‘YASEVi’ GiBiYDi CHP Giresun İl Başkanı avukat 

Gültekin Uzunalioğlu, Milletvekilliği 
için istifa etmeyeceğini söyledi

Mahkeme Salonlarında gör-
düğümüz “Adalet mülkün teme-
lidir” cümlesinde mülk kelimesi, 
devlet anlamında kullanılmakta-
dır.”şeklinde konuştu.

Uzunalioğlu şöyle devam etti
“Adalet olmayınca, devletin 

temeli çökmüştür. Önceki hafta 
bunları doğrulayan benim de 
avukat olarak hazır bulunduğum 
Ekrem İmamoğlu’nun ahmak 
davası Türkiye’de yargıya gü-
venilmeyeceğinin, yargının artık 
siyasi iktidarın sopası olduğunu 
tüm çıplaklığı ile gözler önüne 
sermiştir.

Dava dosyasında ana suç 
isnadını Ekrem İmamoğlu’nun 
“Ahmak” sözcüğünü kullanması 
oluşturuyor. 

Ekrem İmamoğlu’nun Stras-
bourg’da Avrupa Parlamento-
su’nda yaptığı bir konuşmayı 
eleştiren İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu’nun kendisine 4 

Kasım 2019 tarihinde “Ahmak” 
demesi üzerine gazeteciler aynı 
gün Soylu’nun kendisine “Ah-
mak” dediğini hatırlatıp tepkisini 
sormaları üzerine ;

İmamoğlu, kendisine aynı 
gün “Ahmak” demiş olan İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu’yu  
kastederek “Ben lafa bakarım 
laf mı diye, bir de söyleye-
ne bakarım adam mı diye...” 
diyerek başladığı uzun yanıtın 
bir yerinde “31 Mart’ta seçimi 
iptal edenler ahmaktır...” demiş, 
ardından “Ben onu devlet 
adamlığına davet ediyorum” 
diye konuşmuştur.

SOYLU’DAN KENDİSİNE 
‘AHMAK’ NİTELEMESİNE SUÇ 
DUYURUSU

İmamoğlu’nun 10 Ocak 
2022 tarihindeki duruşmada 
savunmasını yaparken “Ahmak” 
sözcüğü ile Soylu’yu doğrudan 
hedef aldığını söylemesi üze-

rine, Soylu’nun 1 Nisan 2022 
tarihinde İmamoğlu hakkında 
suç duyurusunda bulunmuştur. 

Soylu, “Ahmak” sözcüğünün 
kendisi hakkında sarf edilmesini 
ceza davası açılmasını gerek-
tiren bir suç fiili olarak görmek-
tedir. 

Sayın Mahkemeye Türk 
Ceza Kanunu’nun hazırlan-
masına önemli katkı sağlamış 
olan İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi önceki Deka-
nı Prof. Adem Sözüer, önceki 
YÖK üyesi Prof. İzzet Özgenç 
ile Hâkim ve Savcılar Yüksek 
Kurulu üyeliği yapmış Marmara 
Üniversitesi’nden Prof. Ahmet 
Gökçen tarafından hazırlanan 
ortak mütalaa sunulmuştur. 

Bu mütalaada, üç ceza 
hukuku profesörü, ortak gö-
rüşlerinde konuyu iki açıdan 
değerlendiriyorlar. Birincisi, 
soruşturma ve kovuşturma 

süreçlerinde İmamoğlu bakımın-
dan“Adil yargılanma hakkı”nın 
ihlal edilmiştir.  İkincisi “Ahmak” 
şeklindeki nitelemenin burada 
hakaret dolmayıp ,eleştiri hakkı 
kapsamında kalmaktadır.

‘MASUMİYET KARİNESİ 
İHLAL EDİLDİ’

AİHM içtihadından da yola 
çıkarak, bakan ve diğer dev-
let gücü kullanan yetkililerinin 
soruşturma/kovuşturma süreç-
lerinde kişiyi suçlu gösteren 
açıklamalarının “masumiyet 
karinesi” ile bağdaşamadığını 
vurguluyorlar.

‘HÂKİMİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
SORUNLU’

Ceza hukuku profesörlerinin 
gördükleri bir diğer sorunlu konu 
davadaki duruşma sürecinde 
hâkimin beşinci celse de dahil 
olmak üzere değiştirilmiş olma-
sıdır. Hâkim Hüseyin Zengin 
alınarak yerine Mehdi Komşul 
getirilmiştir.

‘SAVUNMA HAKKI KISIT-
LANDI’

YSK’YA DEĞİL, BAKANA 
SÖYLEDİ

‘BU İFADENİN ELEŞTİRİ 
OLARAK KABUL EDİLMESİ 
GEREKİR’

Yine sanığın bir siyasi kişi 
tarafından kendisine açıkça ah-
mak denilmesinin karşılığında, 
buna bir tepki olarak aynı söz-
lerle karşılık vermesi de somut 
olgu temeline dayanan eleştiri 
olarak kabul edilmek gerekir.”

“Ahmak “ kelimesine hu-
kukla uzaktan yakından ilgisi 
olmayacak şekilde 2 Yıl 7 ay 15 
gün ceza veriliyor. Bununla da 
yetinmeyip siyasi yasak kararı 
veriyor.

Bu tam bir hukuk rezaletidir. 

Daha da ilginç bir şey oluyor. 
Savcı ise traji komik şekilde bu 
ceza az, daha fazla olmalıydı 
diye kararı istinaf ediyor ve ay-
rıca abesle iştigal şekilde yıllık 
izne çıkacağını gerekçe gös-
tererek hakimden 7 gün içinde 
gerekçeli karar yazmasını talep 
ediyor. Bu nasıl bir usul? Ne bu 
acelecilik? 

Bu ahmak kelimesini ben 
size veya siz bana söylesiniz 
sokaktaki alelade bir vatandaşa 
bunun cezasını sorsanız alaca-
ğınız cevap buna ancak para 
cezası verilir şeklinde olacaktır.

Amaç, 2 kez yenildikleri 
İstanbul seçimlerindeki halk 
iradesini yok sayarak kayyumla 
İBB yi idare edip  kesilen rantı 
genel seçimler öncesi tekrar 
kendilerine bağlamaktır. 

Ekrem Başkanın yanındayız, 
kendisine yapılan hukuksuzluğa 
karşı sonuna kadar mücadele 
edeceğiz. Asla teslim olmayaca-
ğız. Seçimler yaklaştıkça hukuk-
suzlukları daha da artıracakları-
nı biliyoruz. Ama korkmuyoruz. 
Diyeti neyse ödeyeceğiz ama 
bu ülkeye adaleti ya getireceğiz 
ya getireceğiz !

Sayın Basın mensupları;
Ülke ekonomik bakımdan 

can çekişmektedir. Siyasi 
iktidar, şimdi de Katar’dan 
gelecek paraya bel bağlamış 
durumdadır. Geçen aya göre 
%25 geçen yıla göre ortalama 
%200 artan fiyatlarla enflasyon 
azmış durumdadır. Ülkenin 
büyük orandaki vatandaş temel 
gıda maddelerini almakta 
zorlanmakta, pazar tezgahları 
altında çöpe gidecek sebze ve 
meyveleri toplayan, çocuğuna 
et ve süt alamayan insanları-
mız vardır.

Bu kötü ortamda seçim ka-
zanmak için iktidar kavga, korku 
ve kaostan ortamı yaratmaya 
çalışmaktadır. Artık kavgacı 
siyasetten, gerilimden ve kötü 
söylemlerden bıkan milletimiz, 
bunların hiçbirisine prim ver-
meyecektir. İlk genel seçimde 
AKP’yi iktidardan gönderecektir.

Her karanlık gecenin bir 
sabahı vardır.

Her kışın baharı vardır.
Bu karanlığı aydınlığa çevi-

receğiz.
2023 yılında CHP iktidarında 

barış, özgürlük, huzur, refah 
içinde insanlarının mutlu olduğu 
Türkiye’de yaşayacağız. Çare 
CHP dir. Umut CHP dir.” 

Haber: Mustafa Cici

YOKSULLUK SINIRI 
ALTINDA GEÇİM ZOR OLDU
Dört Kişilik Bir Ailenin 

Açlık Sınırı 9.069.00 TL. 
Oldu.

Ekonomisi Güçlü Olan 
Toplumlar Huzurlu Olur.

Asgari Ücret 8.506.00TL.
Açlık Sınırı (9.069.00 

TL.) Altında Kaldı.
En düşük Emekli ve 

asgari ücret Maaşları Açlık 
Sınırı Üstünde Olmalıdır.

Kaynak Gayri Safi Milli 
hasılat yıllık ortamala 800 
milyar dolar.

Bu değer karşısında Mal 
üretiliyor.

Bunun karşılığında para-
nı devreye sokacaksın.

İktisat ilminde Gayrı Safi 
Milli hasılatın Asgari %30-
40-50-60-70....Oranında 
Paranı basarsın ve devreye 
koyarsın.

Enflasyon olmaz.
Çünkü Üretim karşılığın-

da Paranı basıyorsun.
Dünya Ülkeleri böyle 

yapıyor .
Diyeceksinki Niçin yap-

mıyorlar.
Para sahipleri paralarını 

faizle satmak için yetiş-
tirdikleri ekonomisler ve 
iktisatcılar Para basarsan 
Enflasyon olur diyorlar.

Toplumu kandırıyorlar.
Siz kendi paranızı devre-

ye sokarsanız, Faizle para 
almanıza gerek kalmaz.   

Devlet bankaları da Sıfır 
Faizli İhtayaç ve yatırım 
kredileri verir.

Yatırımlar başlar. İşsizler 
iş bulur. Ekonomi büyür. İh-
racat yükselir. İthalat azalır 
ve Cari açık Azalır, hatta 
bazen sıfırlanır.

İşsizler çalışır ve toplum-
da huzurlu bir hayat olur.

Milliekonomi ve Sosyal 
Devlet Politikaları Uygun-
landımı, Sonuç Güçlü 
Ekonomi ve Adaletli Gelir 
dağılımı Olur.

Endüşük Maaş Yoksulluk 
Sınırı Üstünde Olur.

O günlerde Buluşmak 
Üzere.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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‘Vatandaşlarımızla 
Gönül Gönüleyiz’

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür, esnaf ve 
vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Emür “Esnaf ve 
hemşehrilerimizi ziyaret 
ettik. Talep ve fikirlerini 
dinleyerek bol ve bereketli 
kazançlar diledik. Keşap 
Belediyesi olarak birlikte 
yönetilen ve birlikte beledi-
yecilik anlayışı ile her daim 
hemşerilerimizin görüş ve 

düşüncelerini alarak çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. 
Bu bağlamda vatandaşları-
mız ve esnafımızın görüş-
lerine son derece önem 
veriyoruz. Ulaşılamayan 
değil ulaşılan, gidilen değil 
giden olmak için özveriyle 
çalışıyoruz. Halkımızın için-
de olmak ve istişare etmek 
hizmet aşkımızı arttırıyor.”-
dedi.

Acil Tıp Kliniği Doğru Yolda
Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği konusunda oldukça iddialı… Kısa
sürede ciddi mesafe alan Acil servis için yapılan yeni hamleler kamuoyu ile paylaşıldı

Acil Tıp uzmanları, tıbbi 
acil bir durumdaki herhangi 
bir hastanın hızlı bir şekilde 
değerlendirilmesini  ve tedavi-
sini  sağlar.  Ek olarak,  acil bir 
rahatsızlığı olduğunu düşünen 
ve tıbbi bakımı  gereken  ancak  
diğer  sağlık  bakım  birimlerine  
çeşitli  nedenlerle  ulaşama-
yan hastaların tıbbi bakımını 
da sunar. Acil Tıp Uzmanları,  
hastane içi ve hastane dışı 
alanlarda hasta bakımında 
hem birincil görevli hem de ko-
ordinatör rolü üstlenir. Gelişmiş 
ve etkin sağlık  bakım sistem-
lerinin planlanmasında, geliş-
mesinde, uygulanmasında ve 
değerlendirilmesinde Acil Tıp 
Uzmanlığının büyük bir önemi 
vardır. Afet ve acil durumlardaki 
sağlık hizmetinin planlanması 
ve uygulanması da Acil Tıp 
Uzmanlığının görevleri arasın-
dadır.”denildi ve şu noktalara 
dikkat çekildi

“Acil Tıp Kliniği 1 Doçent 
Doktor, 2 Doktor Öğretim Üye-
si, 6 Acil Tıp Uzmanı, 2 Acil Tıp 
Asistanı, 23 Pratisyen Hekim, 
44 sağlık personeli, 12 temizlik 
personeli ve 13 sekreter olmak 
üzere alanında uzman eğitimli 
personellerimiz ve son teknoloji 
ile donatılmış tıbbi cihazlar ile 
7 gün 24 saat kesintisiz hizmet 
vermektedir.

Hastanemiz zemin katında 
yer alan Acil servisimizde 17 
Dahili alan, 2 İzole oda, 5 Cer-
rahi alan, 4 Yeşil alan, 5 Kırmızı 

alan ve 4 İzolasyon müşahede 
yatağı olmak üzere toplam 37 
müşahade ve 9 muayene yata-
ğı bulunmaktadır.

Acil servis fiziki alanı içinde, 
bekleme salonu, sedye parkı, 
triaj alanı, Yeşil alan, Dahili ve 
Cerrahi sarı alan, Müşahade 
odası, Enjeksiyon-Pansuman  
odası, Alçı odası, Kırmızı alan 
ve KBRN alanı ile Acil Labora-
tuarı, Acil Röntgen, Acil Tomog-
rafi birimleri bulunmaktadır.

Acil Servise başvuran tüm 
hastaların hastalıkları ile ilgili 
şikayetleri, belirtilerin şiddeti 
ve tıbbi durumlarının aciliyeti 
göz önüne alınarak öncelikleri 
belirlenir (Triaj). Hastanın ilk 
triajı sağlık personeli tarafından 
yapılmaktadır. Bu triaj işlemi 
ile; hastanın kırmızı, sarı ve 
yeşil alanlar olarak tariflenen 
acil kategorilerine uygun şe-
kilde dağılımı sağlanır. Hasta-

nın hangi kategoride olduğu 
belirlendikten sonra hasta ilgili 
alana yönlendirilir. Ambulans ile 
acil servise getirilen hastaların 
triajları, hastanın acil servise 
sevki sırasında ambulans gö-
revlileri tarafından yapılır.

Muayeneyi yapana hekimin 
gerek görmesi halinde, radyo-
loji ve/veya laboratuar tetkikleri 
istenebilir, ilgili branş hekimin-
den konsültasyon istenebilir, 
hastanın servise yatışı verilebi-
lir, günübirlik tedavi uygulana-
bilir. Hekim tarafından uygu-
lamasına karar verilen sözlü 
ve yazılı talimatlar, hemşire 
eşliğinde acil servis müşahade 
odasında uygulanabilir.

Başka sağlık tesisine sevk 
edilmesi gereken hastalar 112 
Komuta Kontrol Merkezi ko-
ordinasyonunda sevk ve nakli 
gerçekleştirilir.

Acil servisimize 1 Ocak 

2022-30 Kasım 2022 tarihleri 
arasındaki 11 aylık sürede 
toplam 154.700 hasta başvur-
muş olup, bunlardan 8.408’i 
ilgili branşlara konsulte edilerek 
servis veya yoğun bakımlara 
yatırılmıştır. Bu süre zarfında 
2.864 hasta hastanemizde 
uygun yer olmaması nedeni 
ile başka hastanelere sevk 
edilmiştir.

Kliniğimizde hasta bakım 
hizmetleri yanında Giresun 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Eğitim- Öğretim faaliyetleri 
de yürütülmektedir. Öğretim 
Üyelerimiz tarafından Dönem 
1, Dönem 3 ve Dönem 6 ders 
programında bulunan Acil Tıp 
dersleri verilmektedir. Dönem 
6 öğrencilerimiz olan İntern 
Doktorlar 2 ay zorunlu Acil 
Tıp stajını Acil servisimizde 
almaktadır. Ek olarak kliniğimiz 
Mezuniyet Sonrası Eğitimde 
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 
19.12.2019 tarih ve 1468 
sayılı kararı ile “Tıpta Uzman-
lık Eğitimi Veren Program”  
olarak yetkilendirilmiştir. İlk 
Acil Tıp Asistanlarımız Eylül 
2022 Tıpta Uzmanlık sınavı ile 
kliniğimizde Acil Tıp Uzmanlık 
Eğitimlerine başlamıştır. Bu-
nun yanında kliniğimizde Aile 
Hekimliği, Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları ve Ortopedi ve 
Travmatoloji asistanlarına Acil 
Tıp rotasyon eğitimleri veril-
mektedir.”

Haber: Osman Yılmaz

YİTİK...
Giresun Dereli meslek yüksek okulu 211705020 numaralı 

öğrencisiyim. Öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Büsra Uzun

Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Hamza Bölük ve yönetim 
kurulu üyelerinden iadeyi 
ziyaret. Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Çakırmelikoğ-
lu, Meclis Başkanı N. Şükrü 
Ataün tarafından karşılanan 
Giresun Ticaret Borsası heye-
tinde yönetim kurulu başkan 
yardımcısı Ünal Şensoy ve 
yönetim kurulu üyesi Kemal 
Kümbetli yer aldı.

Giresun kalite fındık ve 
mamul tesislerin markalaş-
ma süreci üzerine değerlen-
dirmenin yapıldığı ziyarette 
konuşan Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Ça-
kırmelikoğlu, “Hammaddesi 
Giresun’da yetişen fındığın 
zenginleştirilerek mamul 
maddeye çevrilmesi kaçınıl-
mazdır. Bugün ev tarzı butik 
üretimler, dahi fındıkta mar-

kalaşmanın temellerini oluş-
turmaktadır. Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak yerel 
işletmelerimizin markalaşma 
sürecine makine ve ekip-
man destekleri başta olmak 
üzere, destekleyici kuruluşlar 
(TKDK,KOSGEB,DOKA vb. 
vasıtasıyla katkı sağlama 
hedefinde ilerlemekteyiz. Bu 
sürecin orta vadede meyve-
lerini alacağımıza inancımız 
tamdır. Fındığın stratejik bir 
ürün olduğunu bilerek, ge-
leceğimize ortak bir yatırım 
yapmaktayız.” dedi.

Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamza Bölük ise, “Giresun 
kalite fındığın serbest piya-
sada ön plana çıkması adına 
Giresun Kalite logosunun 
kullanımını firmalarımızın 
hizmetine ücretsiz sunduk 
ve danışmanlık destekleri-
miz genel manada devam 
etmektedir.”

Bölük’ten 
Çakırmelikoğlu’na 

İade-İ Ziyaret...
Belediye Aşevi’nin Açılışı Yapıldı
Soğuk hava depolu Aşe-

vinde profesyonel bir 
ekip tarafından pişirilecek olan 
yemekler yine Aşevi personeli 
tarafından ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılacak. Aşevinde, evinde 
yemek yapamayacak durumda 
olan hasta, çok yaşlı ve engelli 
vatandaşlar da faydalanacak.

ŞENLİKOĞLU; “KÜÇÜK 
BİR TEBESSÜME VESİLE 
OLABİLMEK BİZLER İÇİN 
BÜYÜK BİR SEVİNÇ KAY-
NAĞI OLUŞTURUYOR”

Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu, ihtiyaç 
sahibi vatandaşların sıcak 
yemek ihtiyacını karşılamak 
amacıyla günlük 400 kişilik 
yemek kapasiteli Aşevini kur-
duklarını belirterek: “Komşusu 
açken, tok yatan bizden değildir’ 
düsturuyla yetiştirildik. Arkadaş-
larımızın aylardır emek vererek 
ihtiyaç sahibi aileler için ortaya 
koyduğu bu güzel çalışmanın 
açılışını sizlerle birlikte açmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Küçük 
bir tebessüme vesile olabilmek 
bizler için büyük bir sevinç kay-
nağı oluşturuyor. Dayanışma ve 
paylaşma kültürünü yaygınlaş-
tırmaya ve şehrimizde gönüllere 
dokunmayı sürdüreceğiz. Bu 
anlayışla sosyal yardım faaliyet-
lerimizi “Bir elin verdiğini diğer 

el görmeyecek” şeklinde ger-
çekleştiriyoruz. Bizim amacımız 
şu, evinde yemek yapamayacak 
durumda vatandaşlarımız var. 
Çoluk çocuğu olmayan yaşlan-
mış, hastalanmış, evi yanmış, bir 
yerden göçüp gelmiş, mutfağın-
da eşyası olmayanlar var. Bu 
aşevinde kaynattığımız çorba-
ları kendisi yemek yapamayan, 
yemek yapma durumu olmayan 
vatandaşlarımıza ulaştıracağız. 
Tıpkı ramazan çadırı uygulama-
sında olduğu gibi Aşevimizde 
hazırlanacak olan yemeklerin 
giderleri için kaç kişilik olursa 
olsun iş adamlarımızın ve istekli 
her vatandaşımızın bağışlarını 
bekliyoruz. Yaklaşık 1 Milyon 
TL’ye mal olan Aşevimiz şehri-
mize ve vatandaşlarımıza hayırlı 
olsun.” dedi.

Açılışa; Belediye Başkan 
Vekili Salih Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcıları Şerafettin 
Vurgun, Abdurrahman Demirel, 
Tuncay Muhammet Arışan, 
Belediye Birim Müdürleri, Meclis 
Üyeleri, AK Parti İl Başkanı Ke-
nan Tatlı, Aile ve Sosyal Hizmet-
ler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, 
İl Müftüsü Ramazan Topcan, 
Muhtarlar ve davetliler katıldı. 

Başkan Şenlikoğlu, yakın 
zaman sonra şehrimize gezici 
‘Aşevi Tırı’ geleceğini ve 5 bin 
kişilik yemek verileceğini de 
sözlerine ekledi.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZE SICAK YEMEK ULAŞTIRILACAK



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

427 Aralık 
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Mis gibi kokardı... 
Çünkü akıtılan bu terin 

içerisinde; 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 

adı vardı... 
Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimiz; 
‘27 Aralık Atatürk Koşusu’ 

üzerine olacak.. 
Şimdi sizde haklı olarak 

diyeceksiniz ki; 
“Yahu kardeşim, Atatürk 

koşusu diye bir koşu kaldı 
mı? 

O senin dediğin günler 
çok-çok gerilerde kaldı.” 
diye düşünenlerde mutlaka 

vardır... 
Ama olsun... 
O günler çok 

gerilerde kalsa 
da... 

Ben yine de 
bilmeyenler için 
anlatmak istiyor-
dum... 

Hatta hoşgö-
rünüze sığına-
rak; 

27 Aralık Ata-
türk Koşusunda 
elde ettiğim ‘de-
receleri’ yaptığı-
mız sohbetin bir 
köşesine sıkıştır-
mayı düşünüyo-
rum... 

Her neyse.. 
Sözü daha 

fazla uzatmadan 
(bilmeyenler 
için) ‘27 Aralık 

Atatürk Koşusunun nasıl 
yola çıktığını kısaca özetle-
mek istiyorum... 

27 Aralık Atatürk Koşusu-
nun öyküsü; 

Erzurum ve Sivas Kongre-
leri bittikten sonra Temsil He-
yetiyle birlikte 27 Aralık 1919 
tarihinde Ankara-Dikmen 
mevkiine girişi ölçü alınır... 

Ve 1936 yılında; 
Halkevlerinin öncülüğünde 

ve yaptığı organizasyonla 
düzenli olarak her ‘27 Aralık’ 
tarihinde ‘Atatürk Koşusu’ 
yapılır... 

Ve geleneksel hale gelen 
27 Aralık Atatürk Koşusu; 

Belli bir zaman sonra yur-
dun dört-bir köşesinde orta-
okul ve liseler arası, amatör 

spor kulüpleri arasında da 
‘yarışmalar’ düzenlenir... 

Ve bu ‘yarışmalar’ düzen-
lendiği içindir ki; 

Bu ‘27 Aralık Atatürk Ko-
şusu’ sayesinde birçok ‘Milli 
Atlet’ yetişir... 

Örneğin erkeklerden;
Mehmet YURDADÖN
Mehmet TERZİ 
Sıddık DURSUN 
İsmail AKÇAY 
Ve Zeki ÖZTÜRK gibi ‘mil-

li atletler’ 27 Aralık Atatürk 
Koşusu organizasyonları 
sayesinde öne çıkıp milli 
olmuşlardır... 

Kadınlarda ise; 
Serap AKTAŞ 
Lale ÖZTÜRK 
Ebru KAVUKLUOĞLU da 

‘27 Aralık Atatürk Koşusu-
nun’ öne çıkarıp milli formayı 
giyen sporculardır... 

Unutmadan şunu da söy-
lemek isterim; 

1936 yılında yapılan ilk 
‘27 Aralık Atatürk Koşu-
sunda’ birinci gelen koşucu 
Galip DARILMAZ’dır... 

27 Aralık Atatürk Koşusu-
nu en çok kazananlar ise; 

Erkeklerde Şükrü SABAN 
ile Mehmet YURDADÖN 8 
kez Atatürk koşusunu kazan-
mış... 

Kadınlarda ise Atatürk 
Koşusunu en çok kazanan 
atlet; 

Lale ÖZTÜRK ile Binnaz 
USLU en fazla kazanan atlet 
olmuştur...

Herhangi bir ‘derece’ elde 
etmese de; 

1953 yılından (hastalan-
dığı tarih olan) 2013 yılına 
kadar Atatürk Koşusuna en 
fazla Altan TÜRKERİ 60 kez 
katılmıştır... 

Özetleyecek olursak; 
Daha yakın zamana kadar 

tüm illerde. kasabalarda ve 
önemli yerleşkelerde ‘okullar 
arası’ 27 Aralık Atatürk Koşu-
su yapıldığı gibi, sivil halkın 
ve spor kulüpleri düzeyinde 
de ‘Atatürk Koşusu’ yapılırdı. 

Ve bu araya kendimi de 
sıkıştıracak olursam; 

Bende tam beş kez ‘27 
Aralık Atatürk Koşusuna 
katıldım... 

Üç kez ‘ikincilik’ ve iki kez 
‘birincilik’ madalyası aldım... 

Ve ilk ‘birinciliğimi’ de 
1965 yılında Dereli ilçesinde 
kazandım.. 

(2. görseldeki fotoğraf 1. 
geldiğim 1965 yılına aittir) 

Son sözlerimi soru şek-
line dönüştürerek bitirmek 
istiyorum; 

“Sahi, günümüzde neden 
her ve her ilçede coşkulu bir 
şekilde organize edilmiyor 
27 Aralık Atatürk Koşuları? 

Her ilde ve her ilçede 
Gençlik ve Spor müdürlükleri 
var; 

“Bu müdürlükleri (eskiden 
olduğu gibi) neden her 27 
Aralık ve 19 Mayıs Gençlik 
Spor Bayramlarında ‘atle-
tizm’ organizasyonu yap-
mazlar? 

Buyurun; 
Bu konuda siz ne düşünü-

yorsunuz? inanın çok merak 
ediyorum...

27 ARALIK’TA YAPILAN ATATÜRK KOŞUSU 
VE ‘BİRİNCİLİĞİN’ GETİRDİĞİ TER KOKUSU 

Ayhan Yüksel
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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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Mis gibi kokardı... 
Çünkü akıtılan bu terin 

içerisinde; 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 

adı vardı... 
Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimiz; 
‘27 Aralık Atatürk Koşusu’ 

üzerine olacak.. 
Şimdi sizde haklı olarak 

diyeceksiniz ki; 
“Yahu kardeşim, Atatürk 

koşusu diye bir koşu kaldı 
mı? 

O senin dediğin günler 
çok-çok gerilerde kaldı.” 
diye düşünenlerde mutlaka 

vardır... 
Ama olsun... 
O günler çok 

gerilerde kalsa 
da... 

Ben yine de 
bilmeyenler için 
anlatmak istiyor-
dum... 

Hatta hoşgö-
rünüze sığına-
rak; 

27 Aralık Ata-
türk Koşusunda 
elde ettiğim ‘de-
receleri’ yaptığı-
mız sohbetin bir 
köşesine sıkıştır-
mayı düşünüyo-
rum... 

Her neyse.. 
Sözü daha 

fazla uzatmadan 
(bilmeyenler 
için) ‘27 Aralık 

Atatürk Koşusunun nasıl 
yola çıktığını kısaca özetle-
mek istiyorum... 

27 Aralık Atatürk Koşusu-
nun öyküsü; 

Erzurum ve Sivas Kongre-
leri bittikten sonra Temsil He-
yetiyle birlikte 27 Aralık 1919 
tarihinde Ankara-Dikmen 
mevkiine girişi ölçü alınır... 

Ve 1936 yılında; 
Halkevlerinin öncülüğünde 

ve yaptığı organizasyonla 
düzenli olarak her ‘27 Aralık’ 
tarihinde ‘Atatürk Koşusu’ 
yapılır... 

Ve geleneksel hale gelen 
27 Aralık Atatürk Koşusu; 

Belli bir zaman sonra yur-
dun dört-bir köşesinde orta-
okul ve liseler arası, amatör 

spor kulüpleri arasında da 
‘yarışmalar’ düzenlenir... 

Ve bu ‘yarışmalar’ düzen-
lendiği içindir ki; 

Bu ‘27 Aralık Atatürk Ko-
şusu’ sayesinde birçok ‘Milli 
Atlet’ yetişir... 

Örneğin erkeklerden;
Mehmet YURDADÖN
Mehmet TERZİ 
Sıddık DURSUN 
İsmail AKÇAY 
Ve Zeki ÖZTÜRK gibi ‘mil-

li atletler’ 27 Aralık Atatürk 
Koşusu organizasyonları 
sayesinde öne çıkıp milli 
olmuşlardır... 

Kadınlarda ise; 
Serap AKTAŞ 
Lale ÖZTÜRK 
Ebru KAVUKLUOĞLU da 

‘27 Aralık Atatürk Koşusu-
nun’ öne çıkarıp milli formayı 
giyen sporculardır... 

Unutmadan şunu da söy-
lemek isterim; 

1936 yılında yapılan ilk 
‘27 Aralık Atatürk Koşu-
sunda’ birinci gelen koşucu 
Galip DARILMAZ’dır... 

27 Aralık Atatürk Koşusu-
nu en çok kazananlar ise; 

Erkeklerde Şükrü SABAN 
ile Mehmet YURDADÖN 8 
kez Atatürk koşusunu kazan-
mış... 

Kadınlarda ise Atatürk 
Koşusunu en çok kazanan 
atlet; 

Lale ÖZTÜRK ile Binnaz 
USLU en fazla kazanan atlet 
olmuştur...

Herhangi bir ‘derece’ elde 
etmese de; 

1953 yılından (hastalan-
dığı tarih olan) 2013 yılına 
kadar Atatürk Koşusuna en 
fazla Altan TÜRKERİ 60 kez 
katılmıştır... 

Özetleyecek olursak; 
Daha yakın zamana kadar 

tüm illerde. kasabalarda ve 
önemli yerleşkelerde ‘okullar 
arası’ 27 Aralık Atatürk Koşu-
su yapıldığı gibi, sivil halkın 
ve spor kulüpleri düzeyinde 
de ‘Atatürk Koşusu’ yapılırdı. 

Ve bu araya kendimi de 
sıkıştıracak olursam; 

Bende tam beş kez ‘27 
Aralık Atatürk Koşusuna 
katıldım... 

Üç kez ‘ikincilik’ ve iki kez 
‘birincilik’ madalyası aldım... 

Ve ilk ‘birinciliğimi’ de 
1965 yılında Dereli ilçesinde 
kazandım.. 

(2. görseldeki fotoğraf 1. 
geldiğim 1965 yılına aittir) 

Son sözlerimi soru şek-
line dönüştürerek bitirmek 
istiyorum; 

“Sahi, günümüzde neden 
her ve her ilçede coşkulu bir 
şekilde organize edilmiyor 
27 Aralık Atatürk Koşuları? 

Her ilde ve her ilçede 
Gençlik ve Spor müdürlükleri 
var; 

“Bu müdürlükleri (eskiden 
olduğu gibi) neden her 27 
Aralık ve 19 Mayıs Gençlik 
Spor Bayramlarında ‘atle-
tizm’ organizasyonu yap-
mazlar? 

Buyurun; 
Bu konuda siz ne düşünü-

yorsunuz? inanın çok merak 
ediyorum...

27 ARALIK’TA YAPILAN ATATÜRK KOŞUSU 
VE ‘BİRİNCİLİĞİN’ GETİRDİĞİ TER KOKUSU 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

527 Aralık 
2022 Salı www.giresungundem.com

GİRESUNSPOR	 -	GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.
İSTANBULSPOR	A.Ş.	 -	 KASIMPAŞA	A.Ş.
MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK	 -	 FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR
MKE	ANKARAGÜCÜ	 -	 ÜMRANİYESPOR
DEMİR	GRUP	SİVASSPOR	 -	 GALATASARAY	A.Ş.
BEŞİKTAŞ	A.Ş.	 -	 ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.
VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK	 -	 TRABZONSPOR	A.Ş.
ALANYASPOR	 -	 YUKATEL	KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE	A.Ş.	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR

16. HAFTA
KONYASPOR	 -	 	DEMİR	GRUP	SİVASSPOR
ÜMRANİYESPOR	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR
GALATASARAY	A.Ş.	 -	 MKE	ANKARAGÜCÜ
FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR	 -	 FENERBAHÇE	A.Ş.
YUKATEL	KAYSERİSPOR	 -	VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK
GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.	 -	 MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK
ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
TRABZONSPOR	A.Ş.	 -	 GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	 ALANYASPOR

17. HAFTA
MKE	ANKARAGÜCÜ	 -	 YUKATEL	KAYSERİSPOR
ATAKAŞ	HATAYSPOR	 -	 FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ	A.Ş.	 -	 KASIMPAŞA	A.Ş.
İSTANBULSPOR	A.Ş.	 -	GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.
GİRESUNSPOR	 -	 ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK	 -	 ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.
FENERBAHÇE	A.Ş.	 -	 GALATASARAY	A.Ş.
VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK	 -	 KONYASPOR
ALANYASPOR	 -	 TRABZONSPOR	A.Ş.

18. HAFTA
ADANA	DEMİRSPOR	A.Ş.	 -	 MKE	ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP	FUTBOL	KULÜBÜ	A.Ş.	 -	 FENERBAHÇE	A.Ş.
KONYASPOR	 -	 BEŞİKTAŞ	A.Ş.
KASIMPAŞA	A.Ş.	 -	VAVACARS	FATİH	KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR	A.Ş.	 -	 MEDİPOL	BAŞAKŞEHİR	FK
FRAPORT	TAV	ANTALYASPOR	 -	 GİRESUNSPOR
ÜMRANİYESPOR	 -	 İSTANBULSPOR	A.Ş.
GALATASARAY	A.Ş.	 -	 ATAKAŞ	HATAYSPOR
YUKATEL	KAYSERİSPOR	 -	 DEMİR	GRUP	SİVASSPOR

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

Mavi	Karadeniz	TV	
ekranlarında	Sadi	
Toygar	ve	Gülsen	

Akyol	Mutlu	‘un	hazırlayıp	
sunduğu	Kültür	Yolculuğu	
Programı’na	Giresun	Medya	
Platformu	Başkanı	ve	Medya	
Giresun	Sitesi	imtiyaz	sahibi	
İbrahim	Balcıoğlu,	Vatan	Gire-
sun	Gazetesi	Temsilcisi	Aydın	
Kömürcü	ve	Kültür	Bakanlığı	
Yerel	Sanatçısı	Yasin	Yeşil’in	
konuk	olarak	katıldı.	Program-
da	gündemdeki	birçok	konuya	
değinme	fırsatı	bulan	konuklar	
bu	konulardaki	fikirlerini	açık-
lıkla	beyan	ettiler.
Giresun	Medya	Platformu	

Başkanı	İbrahim	Balcıoğlu	
Giresun	genel	gündemi	değer-
lendirerek	“Giresun’un	bugün-
lerde	ele	alınan	en	büyük	so-
runu	Eski	Rektörlük	binasının	
Üniversiteden	alınarak	Valiliğe	
devredilmesidir.	Devletin	iki	
kurumu	arasındaki	bu	çekişme	
her	şeyi	olumsuz	etkiliyor.	Bu	
sorunu	bir	an	evvel	rektörlük,	
valilik,	belediye	ve	siyasetçiler	
kendi	aralarında	halletmelidir-
ler.	Giresun	bu	iç	çekişmelerle	
uğraşırken	dev	kurvaziyer	
gemileri	Trabzon	ve	Ordu	
Limanları	arasında	tur	atıyor	
ama	bize	uğramıyorlar.	Biz	
limandaki	silolarımızı	kapatıp	
yıkarken	Türkiye	dünyaya	
tahıl	taşıma	derdinde.	Eğribel	

Tüneli	ve	çevre	yollarının	bir	
an	önce	bitirilerek	tam	kapasi-
te	hizmete	alınması	gerekiyor.	
Tirebolu	Gümüşhane	Karayolu	
çift	şerit	ve	bölünmüş	yol	hali-
ne	getirilmeli.	200	yıllık	haya-
limiz	olan	Tirebolu	Demiryolu	
yapılmalıdır”	dedi.	Balcıoğlu	
Pazar	günü	yapılacak	11.Tire-
bolu	Kültür	ve	Sanat	Günleri	
için	hemşerilerini	programa	
davet	etti.
Gazeteci	ve	STK	Tem-

silcisi	Aydın	Kömürcü	ise	
Giresunspor’un	içinde	bulun-
duğu	maddi	sıkıntıyı	gündeme	
getirerek	bu	sıkıntının	halledil-
mesinde	elini	taşın	altına	so-

kan	GESOB	Başkanı	Ali	Kara	
ve	diğerlerine	teşekkür	ederek	
“Bu	sorun	halledilmeseydi	
altın	değerinde	3	puanımız	
silinecekti.	Belki	de	bu	3	puan	
sayesinde	ligde	kalacağız.	
Giresunspor’un	maddi	sorunu-
nun	kalıcı	olarak	halledilmesi	
gerekir”	dedi.
Yerel	Sanatçı	Yasin	Yeşil	

ise	yeni	albümünü	tanıttı.	
Bu	albümden	ve	eski	albüm-
lerinden	parçalar	okuyarak	
programa	renk	kattı.	Yeşil,	
Giresun	ve	yöresine	ait	müzik	
eserlerinin	söz	yazarlarını	ve	
bestekârlarını	yöre	ile	bu-
luşturan	ve	yazılan	eserlerin	

bestekârlarına	aidiyetinin	altını	
çizerek	başkalarının	emeği	ol-
madan,	bir	başkasının	eserini	
kendi	eseri	gibi	sahiplenilmesi-
ne	karşı	olduğunu	aktardı.	
Program	Yapımcısı	Sadi	

Toygar	ve	Gülsen	Akyol	Mutlu	
programa	katılanlara	ve	prog-
ramın	ana	sponsoru	ŞEBİN-
SİAD	Derneği	Başkanı	Müjdat	
Karayılan	ve	yönetim	kurulu	
ile	reklam	desteği	veren	
firmalara	teşekkür	etti.	Mavi	
Karadeniz	Tv	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Fuat	Kuş	programı	
ziyaret	ederek	programa	ba-
şarı	diledi.

Haber: Gülsen Mutlu Akyol 

Kültür Yolculuğu’nda Giresun 
Gündemi Değerlendirildi

Milli	Eğitim	Bakanlığı	Din	Öğ-
retimi	Genel	Müdürlüğünce	

Bük	Mahallesi	Kahyaoğlu	Camisi’nde	
düzenlenen	yarışmaya,	Giresun	ve	
ilçelerinden	16	öğrenci	katıldı.
Kur’an-ı	Kerim	tilavetiyle	başlayan	

yarışmada	birinciliği	Tirebolu	Şehit	
Yunus	Yılmaz	Anadolu	İmam	Hatip	
Lisesi	öğrencisi	Fatih	Bayram,	ikinciliği	
Nurettin	Canikli	Anadolu	İmam	Hatip	
Lisesi’nden	Ahmet	Günaydın,	üçüncü-
lüğü	ise	Bulancak	Anadolu	İmam	Hatip	
Lisesi’nden	Şükrü	Beyaz	elde	etti.	

Yağlıdere	Müftüsü	Abdullah	Bal,	yarış-
maya	katılan	öğrencilerin	güzel	yerlere	
geleceğine	inandığını	söyledi.
Yarışmacılardan	her	birinin	gönülle-

rin	birincisi	olduğunun	altını	çizen	Bal,	
öğrencileri	tebrik	etti.
Yağlıdere	Belediye	Başkan	Vekili	

Kerim	Bıyık,	Giresun	Milli	Eğitim	Şube	
Müdürü	Murat	Yavuz	ve	Yağlıdere	İlçe	
Milli	Eğitim	Müdürü	Hasan	Öztürk’ün	
de	katıldığı	program,	dereceye	giren	
öğrencilere	ödüllerinin	verilmesinin	
ardından	sona	erdi.	GİRESUN (AA)

Yağlıdere’de, “Genç Hatipler Minberde
Hutbe Okuma Yarışması” finali yapıldı

“Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması” finali, Yağlıdere ilçesinde gerçekleştirildi

Giresun’da 
hastanenin giriş 
kapısına metal 

dedektör kuruldu

Giresun	Kadın	
Doğum	ve	Ço-

cuk	Hastalıkları	Eğitim	
ve	Araştırma	Hastanesi	
giriş	kapısına	metal	
dedektör	kuruldu.
Hastaneden	yapılan	

yazılı	açıklamada,	sağ-
lıkta	şiddetin	önlenme-
sine	yönelik	düzenleme	
doğrultusunda,	Sağlık	
Bakanlığı’nın	onay	ve	
talimatlarıyla	hastaneye	
kapı	tipi	metal	dedektör	
kurulumunun	tamam-
landığı	belirtildi.
Güvenlik	görevlile-

rinin	başında	durduğu	
kapı	tipi	ve	el	tipi	metal	
dedektörler	ile	isten-
meyen	olaylara	engel	
olabilecek	düzenle-
menin	memnuniyetle	
karşılandığı	vurgulanan	
açıklamada,	şunlar	

kaydedildi:
“Kurulum	yapılan	

metal	kapı	dedektörleri	
X-Ray	cihazlarından	ta-
mamen	farklıdır.	İçinden	
geçtiğimiz	kapı	şeklin-
deki	bu	dedektörlerde	
metalik	objeleri	tespit	
edebilmek	için	düşük	
yoğunluklu	manyetik	
alan	kullanılır.	Üzeriniz-
de	metal	bir	cisim	varsa	
manyetik	alanı	kapata-
rak	ötmeye	başlar.	Asla	
radyasyon	içermez.	
Bu	nedenle	bebeklere	
ya	da	rahim	içindeki	
fetuse	zarar	vermezler.	
El	tipi	dedektörler	de	
aynı	mantıkla	çalıştık-
larından	zararlı	değildir.	
İlimize	ve	hastanemize	
hayırlı	olmasını	temenni	
ediyoruz.”	

GİRESUN (AA)

Pençe-Kilit	Ope-
rasyonu	bölge-

sinde	şehit	olan	Piyade	
Sözleşmeli	Er	İsmail	
Ünal’ın	Giresun’daki	ai-
lesine	şehadet	belgesi	
teslim	edildi.
Vali	Enver	Ünlü	

ve	beraberindekiler,	
şehidin	babası	Fehmi	
ve	annesi	Sema	Ünal’ı,	
Espiye	ilçesindeki	evle-
rinde	ziyaret	etti.
Şehadet	belgesini	

şehidin	anne	ve	ba-

basına	teslim	eden	
Ünlü,	“Umarım	bu	son	
şehidimiz	olur,	bir	daha	
şehit	haberi	gelmez.	
Vatanımız,	milletimiz	
sağ	olsun.”	dedi.
Piyade	Sözleşmeli	Er	

İsmail	Ünal,	Pençe-Kilit	
Operasyonu	bölgesin-
de	25	Kasım	2022’de	
bölücü	terör	örgütü	
mensupları	tarafından	
açılan	taciz	ateşi	sonu-
cu	şehit	olmuştu.

GİRESUN (AA)

Giresun’da şehit 
Piyade Sözleşmeli

Er İsmail Ünal’ın 
ailesine şehadet 

belgesi verildi



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: 627 Aralık 2022 Salı
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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

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

“Kazanabileceğimiz bir 
maçtı ama olmadı. Saha-
dan bir puanla ayrıldığımız 
için üzgünüz”

Spor Toto Süper Lig’de 
dün deplasmanda Atakaş 
Hatayspor ile 1-1 bera-
bere kalan Bitexen Gi-
resunspor’da kulüp 
asbaşkanı Ercan Ayhan, 
sahadan bir puanla ayrıl-
dıkları için üzgün oldukla-
rını söyledi.

Ayhan, AA muhabirine, 
Atakaş Hatayspor karşı-
sında etkili bir oyun ortaya 
koyduklarını belirterek, 
“Çok önemli gol fırsatla-
rı da yakaladık. Ancak 
şanssızlıklardan dolayı 
bunlardan yararlanama-
dık. Kazanabileceğimiz bir 
maçtı ama olmadı. Saha-
dan bir puanla ayrıldığımız 
için üzgünüz.” dedi.

Son 3 maçta 2 galibi-

yet, 1 beraberlik elde ettik-
lerine değinen Ayhan, Gi-
resunspor’un doğru yolda 
ilerlemeyi sürdürdüğünü 
aktardı.

Ayhan, ligin 16. haf-
tasında 29 Aralık Per-
şembe günü sahalarında 
oynayacakları Gaziantep 
FK maçı için Giresun hal-
kından tribünleri doldur-
malarını isteyerek, “Biz 
yönetim kurulu, teknik he-
yet ve futbolcu grubumuz 
olarak Giresunspor’un 
başarısı için üstün çaba 
harcıyoruz. Büyük bir 
savaş veriyoruz. Bu mü-
cadelemizde Giresun hal-
kından daha fazla katkı 
sunmalarını bekliyoruz. 
Sağlayacağımız birlikte-
likle Giresunspor’u daha 
iyi noktalara taşıyacağız.” 
diye konuştu.

GİRESUN (AA)

Finalde  Öğretmen 
Hüseyin Hüsnü Tekışık 
Anadolu Lisesi’ni 2-1 

yenerek şampiyon olan Okulun 
başarılı Müdürü Hasan Mındız 

,takımlarının aldığı bu başarıyla 
gurur duyduklarını söyledi

Sevincini paylaşan okul mü-
dürü Hasan Mındız çok büyük 
emekle şampiyon olduklarını 

ve  büyük mutluluk yaşadıklarını 
belirtti. Beden eğitimi öğretmenle-
ri Hakan Aksu ve Yaşabey Aydın 
olmak üzere tüm öğrencilerini 
tebrik eden Mındız,”Amacımız 

her branşta önemli adımlar at-
maktır.Tam bir aile ortamı var.Bu 
birlik ve beraberlik bizleri başarı-
ya taşıyor”dedi.

Haber: Hakan Çelebi ‘Sahadan 
1 puanla 

ayrıldığımız 
için üzgünüz’

ŞERBETSİZ
KÜNEFE

Giresunsporumuz, Hatay 
deplasmanından 1 puan ile 
döndü. Geçtiğimiz yıllarda 
mağlup olduğumuz bu deplas-
mandan alınan puan elbette 
önemli fakat kulübün içinde 
bulunduğu şartlar ve rakiplerin 
puan kayıpları düşünüldü-
ğünde doğrudan rakibimizden 
alınan puan altın kıymetinde 
demektir. Maçın geneline ba-
kıldığında Giresunspor, oyunu 
kendi yarı alanında kabul eden 
ve geçiş hücumlarıyla pozis-
yon bulmaya çalışan bir görün-
tü içerisindeydi. Topla oynama 
ve toplam pas istatistikleri 
bunu kanıtlar nitelikte. Topla 
oynama oranı bariz şekilde 
rakip lehine üstünken şut ve 
isabetli şut, orta ve isabetli 
orta gibi gole yönelik istatis-
tikler birbirine çok yakın ya da 
takımımızın lehine üstün oldu-
ğu görülebiliyor. Bu demektir 
ki takımımız bir deplasman 
oyunu kurgusu ile Hatay’a git-
miş. Maçı iki parçaya bölersek 
ilk yarıda her iki takım da daha 
istekli olduğu ve çok pozis-
yon ürettiği görülebiliyorken 
goller, nispeten kısır geçen 
ikinci yarıda geldi. Bununla 
birlikte takımımız geriden 
gelerek puan kazandı. Geçti-
ğimiz yıl yaşadığımız önemli 

sorunlardan biri takımımızın 
kırılgan yapıya sahip oluşu ve 
kalesinde gol gördükten sonra 
reaksiyonda zorlanmasıydı. 
Bu maç, takımın kırılganlıktan 
uzak olduğunu bir defa daha 
gösterdi. Oyun disiplininden 
kopmayan takımımızı bu du-
ruma getiren Hakan Hoca’nın 
hakkı teslim edilmeli.

Maçta takımımız adına çok 
önemli iki eksik vardı. Tandemi 
oluşturan iki savunmacının da 
aynı anda oynamayışı Hakan 
Hoca’yı epey düşündürmüş 
olmalı ki hocamız herkesi 
şaşırtarak sol stoper Kadir’in 
yanında ofansif orta saha 
elemanı Görkem’i oynattı. Bu 
tercih bir hayli ilginç olduğu 
gibi hocamızın mevkii uy-
durma sevdasının geldiği 
son noktayı da gözler önüne 
serdi. Sergen’in kadro dışı 
bırakıldığı iki as stoperinin 
olmadığı günde bile oyna-
tılmayan Senghor’un yedek 
kulübesinde oturması akıllara 
“yaz transfer döneminde çokça 
reklamı yapılan Senghor ne-
den oynamadı da ofansif orta 
saha elemanı Görkem stoper 
oynadı? Yoksa Senghor bir 
menajer kazığı mı?” sorularını 
getirdi. Bu tercih, mali şartlar 
düşünüldüğünde ligin en zayıf 

takımlarından biri olan takımı-
mızın neden böylesi transferler 
yaptığını sorgulattı. Takımın 
en kilit oyuncusu Perez’in yok-
luğunda o mevkiide oynayan 
Kadir de maç boyu aksama-
masına rağmen arkasına 
atılan toplar nedeniyle rakibin 
pozisyon bulmasına engel 
olamadı. Ze Luis’in cömert-
çe harcadığı pozisyonlardan 
sonra Ze Luis’in yerine oyuna 
giren Bertuğ, maç başından 
beri denenen organizasyonu 
başarıyla sonuçlandırarak topu 
ağlarımızla buluşturdu. İkili 
mücadele ve isabetli pas ba-
şarısı göz önüne alındığında 
başarılı maç çıkaran Kadir’in 
gelişmek adına savunma arka-
sı toplara çalışması gerektiğini 
düşünmekteyim.

Takımımız geriye düştükten 
sonra telaş ve panik atakları 
yapmadan oyun disiplininden 
kopmadan pozisyon aramaya 
devam etti. Maçın sonuna 
yaklaşırken sakin kalabilmek 
çok önemlidir. Çünkü oyun 
disiplininden uzaklaşırsanız 
içgüdüyle yapılan hücumlar 
savunmacıların içgüdüleriyle 
bertaraf edilir. Oyun planına 
sadık kalan takım, oyununun 
meyvesini aldı ve doğrudan 
rakibi Hatay deplasmanın-

dan “En azından bir puan” 
ile dönülmesini sağladı. Biz 
Bajic’ten çok şey bekliyor 
olmalıyız çünkü topla oyuna 
hiç katılmayan, topsuz oyunda 
rakibe baskı yapmayan Bajic, 
ondan beklenilmesi gereken-
leri bize gösterircesine “Ben 
sadece bunu yaparım ama 
bunu da en iyi ben yaparım.” 
dedi ve net santrafor golü attı. 
Bajic’in performansı bundan 
sonra da çok tartışılacaktır. 
Şimdilik önemli olan kazanmak 
ya da kaybetmemek.

Giresunsporumuz, muh-
teşem sahil şeritli formasıyla 
gittiği Hatay deplasmanından 
tatsız ama mükemmel kur-
gulanmış deplasman oyunu 
sayesinde puan ile döndü. 
Dünya Kupası dönüşü, bu 
uzun aradan sonra puan ile 
başlamak önemliydi. “Şerbet-
siz künefe mi olur” demeyin. 
Zira mevcut şartlar düşünül-
düğünde bizim için en lezzetli 
tatlı şerbetsiz künefedir. Her 
zaman olduğu gibi Hakan 
Hoca’ya; bizi yukarılara, hak 
ettiğimiz yere taşıyacağına 
dair inancımız tam. 

Güzel günler göreceğimiz 
inanıyoruz ve umut ediyoruz. 
Dualarımız ve çabamız hep 
daha iyi olmak için.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Hakan Aksu ve Yaşabey Aydın ve tüm sporculara teşekkür eden Müdür Mındız, “Bu başarıların devamı gelecek” dedi
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