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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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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
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GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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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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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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Palyatif Bakım

KÖYLERDE KIŞIN KEYFİ 
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(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

Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu; 
krediye ulaşımda güçlük çeken 
KOBİ’lere yönelik 14 farklı kalem-
de krediye erişilebilirliğin önünün 
açıldığını vurguladı ve uygulama 
sürecinde bankaların işletmelere 
hassasiyet göstermesini de rica 
etti.

Başkan Çakırmelikoğlu, “Ha-
zine ve Maliye Bakanı Nurettin 
Nebati tarafından açıklanan 250 
milyar TL kredi paketi işletmelerin 
can suyu olacaktır. 2’DE

Çakırmelikoğlu, Kredi Destek 
Paketini Değerlendirdi

BUFAP 4 YASINDA!
13 Ocak 2019’da Gönüllü Başkan Gökhan ÖZCAN ve Gönüllüler tarafından kurulan BUFAP 

(Bulancak Farkındalık Platformu), 4. yılını doldurmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.
Kurulduğu günden bu 

yana hiçbir zaman du-
ruşunu ve tarafsızlığını 

bozmayan BUFAP, sadece 
bir topluluk ismi olarak gö-
rünsede içerisinde birçok 

paylaşımda, destek ve yar-
dımda bulunması, daya-
nışma, birlik ve beraberlik 
inancını barındırmaya ça-
lışması, vatandaşlarımızın 
taleplerine göre toplumun 
her türlü sorunu için yasal 
çerçevede mücadele et-
mesi ile dikkatleri üzerine 
çekiyor. 3’TE

Ekiz: Bu Şartlarda Memurların İşi Zor
Türk Sağlık Sen şube Başkanı İbrahim Ekiz, 

günümüz şartlarına göre ilave artık istedi.
Türk Sağlık Sen şube Başkanı İbrahim Ekiz, 

günümüz şartlarına göre ilave artık istedi
Ekiz, “Kamu çalışanlarının ekonomik sı-

kıntılarının çözümü için %30 zammın üstüne 
mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerek-
tiğini her platformda dile getirmeye ve bunun 
mücadelesini sürdürmeye devam ediyoruz.

SAYFA 2’DE

Eğitim -İş 
Tepkili

2’DE

‘Plajlar Bölgesi İkinci Etabının Yeni Deniz 
Sezonuna Yetiştirilmesini Hedefliyoruz’

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun vizyon projelerinden 
biri olan Plajlar Bölgesi Projesi’nde ikinci etaba geçiliyor.

Yapımı kısa sürede tamamlanan ve geride 
bıraktığımız deniz sezonunda vatandaşların 
kullanımına sunulan Plajlar Bölgesi birinci 
etabının büyük beğeni toplamasının ardından 
ikinci etap projeye de start veriliyor. 

Yapımı kısa sürede tamamlanan ve geride 
bıraktığımız deniz sezonunda vatandaşların 
kullanımına sunulan Plajlar Bölgesi birinci 
etabının büyük beğeni toplamasının ardından 
ikinci etap projeye de start veriliyor. 4’TE

İyi Parti Giresun İl Başkanı 
Abdülkadir Eroğlu,yerel basının 
Giresun için büyük önem 
taşıdığını öne sürdü.Teşkilat 
Başkanı Arif Özbay ve Parti 
Muhasibi Ahmet Durmuş ile bir-
likte Çalışan Gazeteciler günü 
nedeniyle Gündem Gazetesi’ni 
ziyaret eden Eroğlu,İyi Parti’nin 
bu günlere gelmesinde basının 
katkısının farkında olduklarını 
vurguladı.Kongre sürecini de 
değerlendiren Eroğlu”3 adayı-
mız var.Üçüne de başarılar di-
liyorum.İyi Partimiz bu kongre-
den güçlenerek çıkacaktır.”dedi

Eroğlu ,İyi Parti’nin hızla 
iktidara yürüdüğünü ifade ede-
rek”Biz her yönüyle hızla bü-

yüyen bir yapıdayız.Ben önce 
Merkez ilçe başkanlığı yaptım.
Sonra İl Başkanlığı yaptım.

Şimdi de millet-
vekili aday adayı 
oldum.O yüzden il 
başkanlığına aday 
olmadım.Sadece 
Apartmanda 1 
dönemden fazla 
görev yaptım.
Resmi süreç 

başlayınca zaten açıklamayı 
yapacağım”dedi . 

Eroğlu ayrıca Giresun’un 
kötü yönetildiğini ifade ederek 
“Ak Parti artık ülkeyi ve Gire-
sun’u yönetemiyor.Esnaflar 
inim inim inliyor.İktidar değişikli-
ği olmadan bu ekonomik sorun-
lar düzelmez.Piyaslarda güven 
sorunu var.Bu da ekonomiye 
yansıyor”dedi..

Haber: Mustafa Cici

Eroğlu: İyi Parti Kongreden 
Güçlenecek Çıkacak



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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2023 Cuma www.giresungundem.com
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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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Narkotik Sokak 
Operasyonları

İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü görevli-
lerimizce ilimizde uyuştu-
rucu madde ticareti yapan 
torbacı tabir edilen sokak 
satıcılarının ve uyuşturucu 
suç organizasyonlarının 
deşifre edilmesine yönelik 
09.01.2023 günü Giresun 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
koordinesinde yapılan 
çalışmada; 

 H.K. ve M.A.N.  isimli 
şüpheli şahıslardan;

104,5 gram Metamfeta-
min Maddesi,

101,3 gram Reçine Esrar 
Maddesi elde edilmiştir.

“Uyuşturucu Madde 
Ticareti Yapmak” suçundan  
gözaltına alınan H.K. ve 
M.A.N.  isimli şahıslar sevk 
edildikleri adli mercilerce 
tutuklanarak cezaevine 
teslim edilmişlerdir.  

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Su kanalı yapmaya 
gücü yetenler!..

Giresun şehir merke-
zinde 3 yıldır yapılmayan, 
ilgilenilmeyen su kanalında 
nihayet (3 yıl sonra)mutlu 
sona gelindi…

*
2019’un Ekim-Kasım 

aylarıydı…
Giresun şehir merkezin-

de Yüzbaşısuyu Caddesi (İl 
Sağlık müdürlüğü önü) Ya-
zar Sokak mevkiinde bir su 
kanalına ihtiyaçtan bahset-
miş, bir-iki ay içinde hiçbir 
hareket olmayınca da bu 
meseleyi bir makalemizde 
(4.12.2019/“Su kanalı yap-
maya gücü yetmeyenler!..”) 
gündeme taşımıştık…

3 yıl içinde yine hiçbir 
hareket olmayınca aynı 

meseleyi bu defa (4 Aralık 
2022 tarihinde) “3 yıl önce 
Su kanalı yapmaya gücü 
yetmeyenlerin gücünde 3 
yıl sonra değişen bir şey ol-
mamış…” vurgusuyla tekrar 
gündeme taşıdık…

Nihayet, 11 Ocak 2023 
itibariyle bahis mevzuu su 
kanalı için kazma vuruldu-
ğunu ve mutlu sona gelindi-
ğini gördük…

*
3 yıldır gücü yetmeyen, 

ya da personele sözü 
geçmeyenlerin 3 yıl sonra 
da olsa güçlerinin olduğunu 
görmekten mutlu olduk…

Vesile olanlara, eme-
ği geçenlere tebrikler ve 
teşekkürler…

KOM Şube Müdürlüğümüz-
ce silah kaçakçılığının ön-
lenmesi kapsamında yapılan 
çalışmalar neticesinde:

09.01.2022 günü Polis Uy-
gulama Noktasında durdurulan 
1 araçtan 6 adet ruhsatsız ta-

banca, 6 adet şarjör ve 5 adet 
tabanca fişeği ele geçirilmiştir. 

Şüpheli B.Y. yakalana-
rak gözaltına alınmış ve 
10.01.2023 günü çıkarıldığı 
mahkemece TUTUKLANMIŞ-
TIR.

Silah Kaçakçılarına Geçit Yok

Çakırmelikoğlu, Kredi Destek 
Paketini Değerlendirdi

Geniş kapsamlı paket-
te kamu bankalarının 
yanında özel finans 

kuruluşları da yer alacaktır. 
Kadın girişimcilerden dijital dö-
nüşüme, genç girişimcilerimize, 
EYT’lilere, imalat sanayine, 
yatırım kredileri, işletme serma-
yesi ihtiyacı duyan firmalara yö-
nelik paketin sıkışan piyasanın 
canlanmasına ve ekonominin 
büyümesine katkı sağlayacağı 

bilinmelidir. Teorikte avantajlı 
ve hedefe odaklı kredi destek 
paketinin uygulamada da aynı 
performansı göstereceğine, 
eşit ve ihtiyaca yönelik dağıtıla-
cağına inanarak, hayırlı ve be-
reketli olmasını temenni ediyor, 
öncelikle Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili 
bakanlıklara katkıları vesilesiy-
le teşekkür ediyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Bu temel talebimizin yanı 
sıra sağlık çalışanlarına 

yönelik temel beklentimizin 
de tek kalem maaş olduğunu 
vurguluyoruz. Mevcut durum 
üzerinden çalışanların bek-
lentileri ise Sağlık Bakanlığı 
ve üniversite hastanelerinde 
taban ve teşvik ödemelerinde-
ki mağduriyetlerin giderilmesi-
dir.”dedi

Ekiz şöyle konuştu
“1.Basamakta görev yapan 

sağlık çalışanlarının ücretler 
noktasında uğradıkları haksız-
lıkların çözülmesi, aile hekimli-
ği çalışanlarının düşük ücret-
lerine çözüm üretilmesidir. 112 
acil sağlık hizmetleri çalışan-
larının teşvik ödemelerinin çok 
düşük kaldığı ortadadır.

Riskli birimlerin dörtte 
biri kadar teşvik ödemeye 
mahkûm edilmeleri kabul 
edilemezdir. Sözleşme yapı-
lan aile hekimi ve aile sağlığı 
çalışanlarının brüt sözleşme 
ücretlerinin yeniden revize 
edilmesi şarttır.

Kanun gereği aile sağlığı 
çalışanları için en yüksek 
sözleşme brüt ücretinin şu an 
için 1,5 katı olup bu oranın 
yükseltilmesi aile hekimliği 
sisteminde görev yapan sağlık 
çalışanlarını rahatlatacaktır. 
Bu konuda kanuni düzenleme 
yapılmalıdır.

Teşvik ödenmeyen Sağ-

lık Bakanlığı çalışanlarının 
durumlarına bir çözüm üre-
tilmelidir. Tavana takılmaları 
nedeniyle gerek taban üc-
reti, gerekse teşvik ödemesi 
alamayan Yardımcı Hizmetler 
ve Genel İdari Hiz. sınıfında 
görev yapan çalışanların mağ-
duriyetleri bir başka boyuttadır.

Bakanlığın bu ucube du-

rumu acele bir düzenlemeyle 
ortadan kaldırması gerek-
mektedir. Bakanlığın taban ve 
teşvik ödemeleri konusunda 
hareket alanı olduğu açıktır. 
Bu durum mutlaka çalışanların 
lehine kullanmalıdır. Katsayılar 
tekrardan düzenlenmeli, ada-
letsizlikler bitmelidir.

Taban ve teşvik ödemele-
rinin yanı sıra nöbet, giyim ve 
yemek yardımı tüm çalışanlara 
verilmelidir. Ücretlerde günü-
müz ekonomik şartlarına göre 
yapılmalıdır. Taban ve teşvik 
ödemelerle ilgili hukuki süreci 
başlatmıştık, bu süreç devam 
ediyor. Mücadelemiz sonuç 
alana kadar tüm platformlarda 
sürecektir. Sağlık çalışanları 
için kesintisiz olarak devam 
edecektir. Yılmayacağız. Ça-
lışanların kazanması, onların 
hak ettikleri ücretlere kavuşma-
sı için mücadelemizi ve “Mutlu 
Çalışan Mutlu Türkiye” idealimi-
zi hakim kılma çabamızı bir an 
bile geri durmadan sürdürece-
ğiz.” Haber: Fatma Uğurlu

Ekiz: Bu Şartlarda Memurların İşi Zor
Ekiz, “Kamu çalışanlarının ekonomik sıkıntılarının çözümü için %30 zammın üstüne mutlaka bir seyyanen zam 

yapılması gerektiğini her platformda dile getirmeye ve bunun mücadelesini sürdürmeye devam ediyoruz.

2022 Üretim Yılı Fındık 
Alan Bazlı Gelir Deste-

ği, Mazot-Gübre Desteği, Yem 
Bitkileri Desteği ve Hububat 
Fark Desteği ödemelerine ilişkin 
olarak hazırlanan üretici hak ediş 
icmalleri  başvuru yapılan İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlükleri ve 

mahalle Muhtarlıkları ile İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğümüzün 
internet sitesi (giresun.tarimor-
man.gov.tr) ‘duyurular bölümünde 
askıya çıkarılmıştır. İcmaller 5 
gün süreyle askıda kalacaktır.

Üreticilerimizin kendilerine 
ait bilgileri kontrol etmeleri, 

arazi miktarı ve destekleme tu-
tarları ile ilgili bir eksiklik veya 
yanlışlık tespit etmeleri halinde 
başvuru yaptıkları İlçe Mü-
dürlüğü nezdinde, askı süresi 
içerisinde, itiraz ve düzeltme 
talebinde bulunmaları gerek-
mektedir.

Askı süresinin bitiminden 
sonra yapılacak itiraz ve dü-
zeltme taleplerinin ilgili mevzu-
at uyarınca geçerli olmayacağı 
ve değerlendirmeye alınmaya-
cağı hususları;

Üreticilerimize önemle 
duyurulur.

2022 Üretim Yılı Destekleme Hak Ediş İcmalleri Askıya Çıktı

Deniz Yıldızı Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda  
yazılı gündem ile 28.01.2023 tarihinde saat 11.00 
‘da dernek genel merkezinde yapılmasına  yeteri 
çoğunluk sağlanamaması  halinde 04.02.2023 
tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilmesine  
oy çokluğu ile karar verilmiştir.
GÜNDEM
• Açılış ve yoklama
• İstiklal Marşı ve saygı duruşu
• Divan kurulunun oluşturulması
• Ofis satın alınması amacıyla yönetim kuruluna 
yetki verilmesi
• Dilek ve temenniler

DENİZYILDIZI DERNEĞİ 
OLAĞAN GENEL 

KURUL İLANI



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Başkan Şenlikoğlu’nun 

destekleri ile önemli bir hizmete imza atacaklarını söyledi

Bölük’ten Fındık Haftası Müjdesi
“Herkes İçin Fındık” Sloganıyla her yıl 7-13 Ağustos tarihleri arasında kutlanan 

Dünya Fındık Haftası’nın üçüncüsü bu yıl aynı tarihte Giresun’da yapılacak
Giresun Ticaret Borsası Başka-

nı Hamza Bölük, “Fındık haftası, 
Giresun Belediye Başkanımız Sn. 
Av. Aytekin ŞENLİKOĞLU’nun da 
kıymetli destekleriyle bu yıl “FIN-
DIĞIN BAŞKENTİ GİRESUN’DA 
KUTLANACAK” dedi

Bölük şöyle konuştu, “Haftanın 
bir festival havasında İlimizde kut-
lanmasını sağlayarak, Giresun’un 
tarihsel boyutuyla birlikte eski çağ-
lardan itibaren fındık üretiminde 
ve ticaretinde önemli bir yeri oldu-
ğunu ve rol üstlendiğini göstermek 
adına ve Türk Fındığını hak ettiği 
değere ulaştırmak için dünden 
bugüne, İlimizde Cumhuriyetin ilk 
yıllarında kutlanan Fındık Bayramı 
ritüellerini de tekrar canlandırmak 

üzere Giresun’daki tüm kesimlerin 
de desteğini arkamızda hissede-
rek böyle bir yola çıkmış bulunu-
yoruz.

Giresun’un fındıktaki önemini 
ortaya koymak için herkesin bu 
konuyla ilgili olarak 7-13 Ağustos 
haftasına yoğunlaşmasını ve 
İlimizin Giresun Kalite Fındık ve 
Turizm ile bütünleşerek bu hafta-
ya yönelik görüşlerine ve önerile-
rine açık bulunduğumuzu da ifade 
etmek istiyorum.

Bu anlamda çalışmalarımıza 
sağ olsunlar öncelikle Giresun 
Belediye Başkanımızın desteğini 
alarak başladık ve bu motivasyon-
la hız verdik, kamuoyunu ilerleyen 
günlerde yapmayı planladığımız 

programlar konusunda aydınlat-
maya ve Dünya Fındık Haftası’nı 
bugünden başlayarak hep gün-
demde canlı tutmaya çalışacağız. 
Haftanın kutlamaları çerçevesin-
de, kortej yürüyüşü, ödül törenleri, 
yarışmalar, konserler, paneller 
planlıyoruz. Dünya Fındık Haftası 
vesilesiyle, Türk Fındığında yeni 
şeyleri hep birlikte ortak dille ko-
nuşmak ve çözüme de kavuştur-
mak istiyoruz. İl dışından gelecek 
misafirlerin fındık haftasının yo-
ğunluğunu hissetmeleri, dolu dolu 
program yaşamaları, fındıklı ve 
yöresel ürünlerin alışveriş imkanı-
nı yakalamaları için şehir merke-
zine temas noktaları kurulmasını 
planlıyoruz. Turizm ve pazarlama 

adına Giresun’u, Fındık haftası ile 
bütünleştirmenin ana gayretimiz 
olacağını bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. Dünya Fındık Hafta-
sı’nın daha etkin, verimli ve ses 
getirir bir şekilde kutlanması adına 
tüm görüşlere açık olduğumuzun 
bilinmesini istiyorum.

Bu vesileyle III. Dünya Fındık 
Haftası’nın, 7-13 Ağustos tarihleri 
arasında Giresun’da kutlanma-
sından duyduğumuz memnuniyeti 
tüm Fındık Dostları ile paylaş-
maktan onur ve gurur duyuyorum. 
Herkesi 7-13 Ağustos tarihleri 
arasında Giresun’a bekliyoruz. 
En derin sevgi ve saygılarımızı 
sunuyoruz”

Haber: Osman Yılmaz

Kuruluşlarının 4. yılı dolayısıyla 
bir kutlama mesajı yayınlayan 
BUFAP Halkla İlişkilerden So-
rumlu Gönüllü Başkan Yardımcısı 
Ebru NİZAM; “Bugün BUFAP için 
gurur ve mutluluğun hat safhada 
olduğu bir gün. BUFAP yüzlerce 
insanın birbirleriyle gönül, dostluk 
ve güven bağını her geçen gün 
güçlendirmesiyle bugüne kadar 
geldi. 2019’dan itibaren geldiğimiz 
bu nokta hepimizin hayalinden 
çok öte oldu.

Zaman öyle bir şey ki na-
sıl geçtiği anlaşılmaz, bazen 
yetişemezsin bazen de su gibi 
akıp gider. Bunu BUFAP içinde 
geçirdiğim zamanda gördüm. 
İlk kurulma kararını aldığımız 
günden bu yana gelişip büyüyüp 
devamlılığımızı sağladığımız 4 
sene çok güzel geçti. Her anımız, 
her günümüz, her ayımız, her 
yılımız anlam doluydu çünkü 
birbirini tanıyan birçok kişi iken 
tanımadığımız birçok kişiyle 
gönül bağı kurduk, birçok insana 
ses olduk, herkese açık kapımız 
vardı, neredeyse hiç kimseyi geri 
boş göndermedik, her kesimden 
insanla muhatap olduk, çok güzel 

şeyler paylaştık. Önemli olan çok 
şey yapmak ya da her yaptığını 
göstermek değildir. Bugüne kadar 
yaptıklarımız gibi bundan sonra 
yapacak olduğumuz şeylerde çok 
güzel. BUFAP her kesimi, her yaşı 
ortak paydada buluşturdu. BUFAP 
olarak 4 yılda 700’ün üzerinde 
gönüllü sayısına ulaştık. 6.500 
üzeri dilekçe yazdık. 20 üzeri ilde 
ve 25 üzeri ilçede gönüllü başkan 
ve yardımcılarımız ile temsil edili-
yoruz. Geçirdiğimiz bu 4 yılda; 73 
etkinlik, 80 ziyaret ve 27 toplantı 
gerçekleştirdik. BUFAP olarak 
vatandaşlarımızın yol, elektrik gibi 
birçok  talebini resmi kurumlara 
dilekçeler yazarak çözüme kavuş-
masını sağladık. Bizler BUFAP 
gönüllüleri olarak Bulancak’ta 
birçok köy okulundaki öğrencilere 
destekte bulunduk. Bizler İlçemiz 
sınırlarından çıkarak Güce’de evi 
yanan ailemize ve 2020 yılında, 
hepimizi derinden etkileyen Dereli 
sel afeti sonrası, selden etkilenen 
vatandaşlarımıza 2,5 tona yakın 
patates desteğinde bulunduk. 
Ardından sınırlarımızı genişleterek 
2020 yılında İzmir’de gerçekle-
şen deprem afeti sonrası yarım 

tondan fazla kuru gıda desteğimiz 
oldu. Son iki Ramazan ayında da 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
gıda ve alışveriş kartı desteğinde 
bulunduk.  2021 yılına geldiği-
mizde BUFAP olarak Bulancak 
Sahildeki İncüvez Köprüsünün 
yanındaki, Şehit Piyade Çavuş 
Tuncay Özdemir Üst Geçidine en-
gelli rampası yapılması talebimizin 
gerçekleşmesi ile birlikte Bulan-
cak’ta bir ilkin olmasının sevincini 
yaşadık.  2021 yılı içerisinde Kas-
tamonu Bozkurt’ta gerçekleşen 
sel afeti sonrası BUFAP olarak 
bizzat sel bölgesini ziyaret ederek 
vatandaşlarımıza kıyafet deste-
ğinde bulunduk. Aynı yıl içerisin-
de Türkiye’nin dört bir yanında 
bulunan 35 üniversite öğrencisine 
tek seferlik burs desteğinde bulun-
duk. 2022 yılında BUFAP olarak 
Diyanet TV’de yayınlanan Ömre 
Bedel Programının bir bölümünde 
yer aldık. Aynı yıl içerisinde İki 
küçük yaşta hasta çocuğumuzun 
da ailesine destek olduk. Son 
zamanlarda  ise BUFAP olarak 
sokak hayvanlarımız için besleme 
yapmaya başladık ve besleme 
yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Açıklamalarına devam eden 
NİZAM; “ Geçirdiğimiz bu 4 yılda  
birçok sorun ve talep ile karşılaş-
sak da her zaman çözüm odaklı 
olduğumuz için hem kendimize 
olan güveni hem de toplumun 
bizlere olan inancını katbekat 
arttırdık. Bize inanan destek 
veren herkese minnet borçluyuz, 
iyi ki varsınız. Bizlere ilerlediği-
miz bu yolda her zaman des-
tekte bulunan en başta BUFAP 
Gönüllü Başkanımız Gökhan 
Özcan’a, kamu kurumlarımızın 
duyarlı, kıymetli yöneticilerine, 
çalışanlarına, başta yol arkadaş-
larım BUFAP Gönüllü Yöneticile-
rimize, Gönüllü Koordinatörleri-
mize,  Gönüllü İl ve İlçe Başkan 
ve Yardımcılarımıza, gönüllüle-
rimize, bizden desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen basına ve 
bize destek olan herkese çok 
teşekkür ederiz.

BUFAP olarak hedefimiz birlik 
ve beraberlik içinde, daha fazla 
Gönüllü sayısına ulaşarak, daha 
çok etkinlik, ziyaret, toplantı yapa-
rak ve daha çok insana ulaşarak, 
daha çok başarılara imza atmak-
tır.” İfadelerini kullandı.

BUFAP 4 YASINDA!
13 Ocak 2019’da Gönüllü Başkan Gökhan ÖZCAN ve Gönüllüler tarafından kurulan BUFAP 

(Bulancak Farkındalık Platformu), 4. yılını doldurmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

ÇAKIR ALİ’NİN PENCERESİNDEN 
Bilmem nasıl görürsün, milletin ahvalini ,
Peygamber beğenir mi, bu ümmetin halini ,
Sorsam kimse üslenmez, bu işin vebalini ,
İç açıcı görünmez, ÇAKIR ALİ’NİN PENCERESİNDEN .

Karamsarlık çekilmez, bütün yol aydınlığa ,
Elbet alışmak gerek, bolluğa ve darlığa ,
Ey ruhum hazır mısın, EN den fedakârlığa ,
Değilsen ay görünmez, ÇAKIR ALİ’NİN PENCERESİNDEN .

İsteriz ki güneş hep, bizim haneye vursun ,
Gel deyince de gelsin, dur deyince de dursun, 
Bizi yakmasın ama, rakibimi kavursun ,
Nefis böyle düşünür, ÇAKIR ALİ’NİN PENCERESİNDEN .

Gülbağı bizim kapı, çöplük sizin kapınız ,
Baş, gövde ve but bizde, kuyruk sizin hakınız, 
Adelet var mı dersen, siz onu bırakınız ,
İşler böyle görünür, ÇAKIR ALİ’NİN PENCERESİNDEN .

Kardeşler bölüşürken, babanın mirasını ,
Erkekler malı alsın, ķızlar tutsun yasını ,
Hayırına versinler giyilmez hırkasını ,
Tartı böyle görünür, ÇAKIR ALİ’NİN PENCERESİNDEN .

Komşu adet edinmiş, komşusuna gülmeyi ,
Güzel huylar yok olmuş, unutmuşuz vermeyi ,
Kimse düşünmez olmuş, dağılanı dermeyi ,
Ğörünen haller böyle, ÇAKIR ALİ’NİN PENCERESİNDEN .

Kardeş kardeşe küsmüş, selâm kalkmış aradan
Uyanıklar geçinir, voli ve avantadan
Çanakkale nerede, ses yok anavartadan ,
Hâl böyle görüniyor, ÇAKIR ALİ’NİN PENCERESİNDEN ....

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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(Yazısı Sayfa 4'te)
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

(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

Ali ALGÜN

GÖRÜNENDEN GAYRI
Uzaktan 
İki ayrı çekirdeğin birleşmesi
İki anne iki baba
 iki çocuk
Bir aile gibi

Uzaktan
Her bir sevgi göstergesi
Uzaktan akrabalıklar
sıfatlar
Kayın’dan türeyen isimler
uzaktan ama hepsi 

Uzaktan bir bakış
çiftliğin bir olduğu evin zemheri gecesine
bir çay safhasına
iki anne bir baba
iki çocuktan oluşan portreye

Uzaktandı masanın üstündeki nimetler 
Babadan gayrısına
Uzaktandı bir yudum sıcak çay annelere 
ve uzaktı 
aile denilen kelimeye çocuklar

Ayhan Yüksel
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Gülçin Kalafat

EĞİTİM İş Giresun Şube 
Başkanı Hüseyin Yılmaz ,maaş 
artışlarını yeterli bulmadıklarını 
söyledi.Yılmaz”Yanlış ekonomi 
politikaları, halkı değil rantı dü-
şünerek alınan kararlar ile ülkeyi 
derin bir ekonomik krizin ortasına 
getiren AKP iktidarı, açıkladığı 
trajik zam oranıyla kamu emekçi-
sini sefalete terk ettiğini resmiye-
te kavuşturmuştur.

Tarafsız ve şeffaf bir devlet 
kurumundan çok AKP’nin rakam-
larla oynama şirketi gibi çalışan 
TÜİK’in, marketlerdeki etiket-
lerin her gece değiştiği bu ağır 
enflasyon ortamında son 6 ayın 
enflasyonunu yüzde 15 olarak 
açıklamasıyla başlayan tiyatro, 
bu gerçekdışı rakam baz alınarak 
kamu emekçisine ve emekliye 
adına zam bile denemeyecek bir 
ücret artışının reva görülmesiyle 
son bulmuştur. 

Bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın açıkladığı ve müj-
de olarak duyurduğu yüzde 
30’luk ücret artışı kelimenin tam 
anlamıyla emeğimize hakaret, 
gerçeklere ihanettir.

Motorlu taşıtlar vergisi ile 

emlak vergisinin yüzde 61; birçok 
ceza ve vergiyi belirleyen Yeni-
den Değerleme Oranı yüzde 123, 
asgari ücret yüzde 54 artarken 
zaten ağır bir geçim sıkıntısı 
içindeki kamu emekçisine verilen 
yüzde 30 ücret artışına “müjde” 
diyebilmek için gerçeklikten kop-
mak gereklidir.”dedi

Yılmaz şöyle konuştu, “Nedir 
apaçık ortada olan gerçek: Ülke 
genelinde kira ortalaması 6 bin 
500 olmuştur.

Ailelerin en çok tükettiği, insan 
sağlığı için şart olan 64 ana gıda 
maddesi 2022’nin Aralık ayında, 
bir önceki yılın aralık ayına göre 
yüzde 137 zamlanmıştır.

2022’de aylık ortalama gıda 
fiyatları yüzde 150,5 artmıştır. 

Özelleştirmelerle beraber her ay 
kontrolsüzce kabaran faturalar, 
kamu emekçisinin maaşının ne-
redeyse 3’te birini eritmektedir. 

Soruyoruz: TÜİK hangi ülkede 
yaşıyor? Bu enflasyon oranları 
hangi market fiyatlarına göre, 
hangi faturalara bakılarak belirle-
niyor? TÜİK’in açıkladığı ger-
çekdışı yıllık enflasyon oranının 
yarısından bile az olan bu ücret 
artışına müjde derken, aklımızla 
alay ederken hiç mi vicdanınız 
sızlamıyor?

Üstelik bir hitabet makya-
jıyla kapatmaya çalışsalar da 
bu açıklanan rakamın yaklaşık 
yüzde 16’sı zam değil enflasyon 
farkıdır. “. 

Haber: Hakan Çelebi

Eğitim -İş TepkiliGÜNDEM
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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Narkotik Sokak 
Operasyonları

İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü görevli-
lerimizce ilimizde uyuştu-
rucu madde ticareti yapan 
torbacı tabir edilen sokak 
satıcılarının ve uyuşturucu 
suç organizasyonlarının 
deşifre edilmesine yönelik 
09.01.2023 günü Giresun 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
koordinesinde yapılan 
çalışmada; 

 H.K. ve M.A.N.  isimli 
şüpheli şahıslardan;

104,5 gram Metamfeta-
min Maddesi,

101,3 gram Reçine Esrar 
Maddesi elde edilmiştir.

“Uyuşturucu Madde 
Ticareti Yapmak” suçundan  
gözaltına alınan H.K. ve 
M.A.N.  isimli şahıslar sevk 
edildikleri adli mercilerce 
tutuklanarak cezaevine 
teslim edilmişlerdir.  

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Su kanalı yapmaya 
gücü yetenler!..

Giresun şehir merke-
zinde 3 yıldır yapılmayan, 
ilgilenilmeyen su kanalında 
nihayet (3 yıl sonra)mutlu 
sona gelindi…

*
2019’un Ekim-Kasım 

aylarıydı…
Giresun şehir merkezin-

de Yüzbaşısuyu Caddesi (İl 
Sağlık müdürlüğü önü) Ya-
zar Sokak mevkiinde bir su 
kanalına ihtiyaçtan bahset-
miş, bir-iki ay içinde hiçbir 
hareket olmayınca da bu 
meseleyi bir makalemizde 
(4.12.2019/“Su kanalı yap-
maya gücü yetmeyenler!..”) 
gündeme taşımıştık…

3 yıl içinde yine hiçbir 
hareket olmayınca aynı 

meseleyi bu defa (4 Aralık 
2022 tarihinde) “3 yıl önce 
Su kanalı yapmaya gücü 
yetmeyenlerin gücünde 3 
yıl sonra değişen bir şey ol-
mamış…” vurgusuyla tekrar 
gündeme taşıdık…

Nihayet, 11 Ocak 2023 
itibariyle bahis mevzuu su 
kanalı için kazma vuruldu-
ğunu ve mutlu sona gelindi-
ğini gördük…

*
3 yıldır gücü yetmeyen, 

ya da personele sözü 
geçmeyenlerin 3 yıl sonra 
da olsa güçlerinin olduğunu 
görmekten mutlu olduk…

Vesile olanlara, eme-
ği geçenlere tebrikler ve 
teşekkürler…

KOM Şube Müdürlüğümüz-
ce silah kaçakçılığının ön-
lenmesi kapsamında yapılan 
çalışmalar neticesinde:

09.01.2022 günü Polis Uy-
gulama Noktasında durdurulan 
1 araçtan 6 adet ruhsatsız ta-

banca, 6 adet şarjör ve 5 adet 
tabanca fişeği ele geçirilmiştir. 

Şüpheli B.Y. yakalana-
rak gözaltına alınmış ve 
10.01.2023 günü çıkarıldığı 
mahkemece TUTUKLANMIŞ-
TIR.

Silah Kaçakçılarına Geçit Yok

Çakırmelikoğlu, Kredi Destek 
Paketini Değerlendirdi

Geniş kapsamlı paket-
te kamu bankalarının 
yanında özel finans 

kuruluşları da yer alacaktır. 
Kadın girişimcilerden dijital dö-
nüşüme, genç girişimcilerimize, 
EYT’lilere, imalat sanayine, 
yatırım kredileri, işletme serma-
yesi ihtiyacı duyan firmalara yö-
nelik paketin sıkışan piyasanın 
canlanmasına ve ekonominin 
büyümesine katkı sağlayacağı 

bilinmelidir. Teorikte avantajlı 
ve hedefe odaklı kredi destek 
paketinin uygulamada da aynı 
performansı göstereceğine, 
eşit ve ihtiyaca yönelik dağıtıla-
cağına inanarak, hayırlı ve be-
reketli olmasını temenni ediyor, 
öncelikle Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili 
bakanlıklara katkıları vesilesiy-
le teşekkür ediyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Bu temel talebimizin yanı 
sıra sağlık çalışanlarına 

yönelik temel beklentimizin 
de tek kalem maaş olduğunu 
vurguluyoruz. Mevcut durum 
üzerinden çalışanların bek-
lentileri ise Sağlık Bakanlığı 
ve üniversite hastanelerinde 
taban ve teşvik ödemelerinde-
ki mağduriyetlerin giderilmesi-
dir.”dedi

Ekiz şöyle konuştu
“1.Basamakta görev yapan 

sağlık çalışanlarının ücretler 
noktasında uğradıkları haksız-
lıkların çözülmesi, aile hekimli-
ği çalışanlarının düşük ücret-
lerine çözüm üretilmesidir. 112 
acil sağlık hizmetleri çalışan-
larının teşvik ödemelerinin çok 
düşük kaldığı ortadadır.

Riskli birimlerin dörtte 
biri kadar teşvik ödemeye 
mahkûm edilmeleri kabul 
edilemezdir. Sözleşme yapı-
lan aile hekimi ve aile sağlığı 
çalışanlarının brüt sözleşme 
ücretlerinin yeniden revize 
edilmesi şarttır.

Kanun gereği aile sağlığı 
çalışanları için en yüksek 
sözleşme brüt ücretinin şu an 
için 1,5 katı olup bu oranın 
yükseltilmesi aile hekimliği 
sisteminde görev yapan sağlık 
çalışanlarını rahatlatacaktır. 
Bu konuda kanuni düzenleme 
yapılmalıdır.

Teşvik ödenmeyen Sağ-

lık Bakanlığı çalışanlarının 
durumlarına bir çözüm üre-
tilmelidir. Tavana takılmaları 
nedeniyle gerek taban üc-
reti, gerekse teşvik ödemesi 
alamayan Yardımcı Hizmetler 
ve Genel İdari Hiz. sınıfında 
görev yapan çalışanların mağ-
duriyetleri bir başka boyuttadır.

Bakanlığın bu ucube du-

rumu acele bir düzenlemeyle 
ortadan kaldırması gerek-
mektedir. Bakanlığın taban ve 
teşvik ödemeleri konusunda 
hareket alanı olduğu açıktır. 
Bu durum mutlaka çalışanların 
lehine kullanmalıdır. Katsayılar 
tekrardan düzenlenmeli, ada-
letsizlikler bitmelidir.

Taban ve teşvik ödemele-
rinin yanı sıra nöbet, giyim ve 
yemek yardımı tüm çalışanlara 
verilmelidir. Ücretlerde günü-
müz ekonomik şartlarına göre 
yapılmalıdır. Taban ve teşvik 
ödemelerle ilgili hukuki süreci 
başlatmıştık, bu süreç devam 
ediyor. Mücadelemiz sonuç 
alana kadar tüm platformlarda 
sürecektir. Sağlık çalışanları 
için kesintisiz olarak devam 
edecektir. Yılmayacağız. Ça-
lışanların kazanması, onların 
hak ettikleri ücretlere kavuşma-
sı için mücadelemizi ve “Mutlu 
Çalışan Mutlu Türkiye” idealimi-
zi hakim kılma çabamızı bir an 
bile geri durmadan sürdürece-
ğiz.” Haber: Fatma Uğurlu

Ekiz: Bu Şartlarda Memurların İşi Zor
Ekiz, “Kamu çalışanlarının ekonomik sıkıntılarının çözümü için %30 zammın üstüne mutlaka bir seyyanen zam 

yapılması gerektiğini her platformda dile getirmeye ve bunun mücadelesini sürdürmeye devam ediyoruz.

2022 Üretim Yılı Fındık 
Alan Bazlı Gelir Deste-

ği, Mazot-Gübre Desteği, Yem 
Bitkileri Desteği ve Hububat 
Fark Desteği ödemelerine ilişkin 
olarak hazırlanan üretici hak ediş 
icmalleri  başvuru yapılan İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlükleri ve 

mahalle Muhtarlıkları ile İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğümüzün 
internet sitesi (giresun.tarimor-
man.gov.tr) ‘duyurular bölümünde 
askıya çıkarılmıştır. İcmaller 5 
gün süreyle askıda kalacaktır.

Üreticilerimizin kendilerine 
ait bilgileri kontrol etmeleri, 

arazi miktarı ve destekleme tu-
tarları ile ilgili bir eksiklik veya 
yanlışlık tespit etmeleri halinde 
başvuru yaptıkları İlçe Mü-
dürlüğü nezdinde, askı süresi 
içerisinde, itiraz ve düzeltme 
talebinde bulunmaları gerek-
mektedir.

Askı süresinin bitiminden 
sonra yapılacak itiraz ve dü-
zeltme taleplerinin ilgili mevzu-
at uyarınca geçerli olmayacağı 
ve değerlendirmeye alınmaya-
cağı hususları;

Üreticilerimize önemle 
duyurulur.

2022 Üretim Yılı Destekleme Hak Ediş İcmalleri Askıya Çıktı

Deniz Yıldızı Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda  
yazılı gündem ile 28.01.2023 tarihinde saat 11.00 
‘da dernek genel merkezinde yapılmasına  yeteri 
çoğunluk sağlanamaması  halinde 04.02.2023 
tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilmesine  
oy çokluğu ile karar verilmiştir.
GÜNDEM
• Açılış ve yoklama
• İstiklal Marşı ve saygı duruşu
• Divan kurulunun oluşturulması
• Ofis satın alınması amacıyla yönetim kuruluna 
yetki verilmesi
• Dilek ve temenniler

DENİZYILDIZI DERNEĞİ 
OLAĞAN GENEL 

KURUL İLANI



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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Büyük Güre Deresi ile 
Teyyaredüzü Gençlik Merkezi 
arasında yer alan 1 kilometrelik 
alanı kapsayan projenin teknik 
çalışmaları tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın desteğiyle yürütülen 
projede çok farklı bir mimari uy-
gulanırken, ilk etap ile birleşti-
ğinde Karadeniz Bölgesinde eşi 
benzeri olmayan 2 kilometrelik 
bir plaj Giresun’un ve bölge 
halkının hizmetine sunulacak 

olup, yerli ve yabancı turistlerin 
de ilgi göstereceği bekleniyor. 

Proje içeriğinde ise; bisiklet 
ve yürüyüş yolları, 3 adet plaj 
işletmesi, karavan park, çocuk 
oyun alanları ve çocuk kum 
havuzları, şezlong, plaj alanla-
rı, peyzaj alanları ile plaj spor 
alanları (futbol, voleybol ve 
hentbol) yer alıyor.

Yıllardan bu yana derme 
çatma yapılardan oluşan, 
bakımsız, sahile yakışmayan 

görüntülerle bilinen Plajlar Böl-
gesi’nin artık modern mimari, 
modern peyzajlı, tek tip yapılı 
ve disiplinli işletme şekline 
dönüştürülmesi vatandaşlar 
arasında da büyük memnuniyet 
oluşturdu.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ise yeni plaj 
alanları düzenleyip vatandaşla-
rın hizmetine sunmak için baş-
lattıkları çalışmaların devam 
ettiğini vurgulayarak: “Plajımı-

zın birinci etabını tamamlayıp 
geçtiğimiz sezon halkımızın 
kullanımına sunmuştuk. Şimdi 
ise Bakanlığımızın önemli 
desteğiyle ikinci etap projeye 
başlıyoruz. Projemizle birlik-
te vatandaşlarımıza 5 yıldız 
ayarında tatil imkanı sunarak, 
kaliteli, modern, temiz bir deniz 
keyfi yaşatmayı planlıyoruz. 
Vatandaşlarımız mutlu olup 
yüzü güldükçe bizlerin de yüzü 
gülüyor.” dedi.

Başkan Şenlikoğlu, “Plajlar Bölgesi 
İkinci Etabının Yeni Deniz Sezonuna 

Yetiştirilmesini Hedefliyoruz”
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun vizyon projelerinden 

biri olan Plajlar Bölgesi Projesi’nde ikinci etaba geçiliyor.

Her Zaman Acılı 
Gününüzde 

Yanınızdayız

Giresun Belediyesi Me-
zarlıklar Müdürlüğü, vatan-
daşların en acılı günlerinde 
yanında olmayı sürdürüyor.

Vatandaşların ebediye-
te intikal eden yakınlarını 
daha temiz ve düzenli 
ortamlarda ziyaret etme-
leri amacıyla sorumluluk 
sahasındaki mezarlıklarda 
düzenli olarak ot biçme, 
ilaçlama, dezenfekte ve yı-
kama çalışmaları yapılıyor.

Belediye sınırları içinde 
veya dışında meydana 
gelen vefatlarda da cenaze 
nakilleri, yine vatandaş-
ların isteği doğrultusunda 
ücretsiz olarak din görevlisi 
temininin yanı sıra, çadır, 
çay, şeker ikramı da ücret-
siz olarak sunuluyor.

Hizmetlerden faydalan-
mak isteyen vatandaşların 

‘Alo 188 Cenaze Hizmetleri’ 
hattını aramaları halinde 
anında taleplerine cevap 
veriliyor.

Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu yaptı-
ğı açıklamada, “Yakınlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza 
sabırlar diliyorum. Vatan-
daşlarımızın mezar ziyaret-
lerini daha kolay şartlarda 
gerçekleştirmesi için gerekli 
çalışmalar bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra 
da aynı titizlikle sürüyor. 
Hemşehrilerimizin en zor 
zamanlarında kendilerine 
destek olmak için ücretsiz 
olarak gerçekleştirdiğimiz 
cenaze nakil ve defin iş-
lemlerinin yanı sıra mezar-
lıklardaki çalışmalarımız 
da aralıksız olarak devam 
ediyor.” ifadelerini kullandı.

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Sizlerin de bildiği gibi; 
Şu sıralar bazı yörelere lapa 

lapa kar yağıyor... 
Kar yağmayan yöreleri ise 

kuru soğuk kasıp-kavuruyor... 
Eh, soğuk denilince de; 
İnsanın aklına ister-istemez 

evi ısıtacak araçlar geliyor... 
Örneğin; 
“Kombinin derecesini yüksel-

tirsem ne kadar fatura gelir?” 
“Elektrik yöntemiyle çalışan 

‘Soba ve Klimalarla’ ısınmaya 
çalışırsak, ay sonu rakamları 
kabarık gelen faturalar nasıl 
ödenir?” 

Bunları düşünmeden edemi-
yor... 

Halbuki köylerde öyle mi? 
Yaşadığımız yörenin ve böl-

genin köylerinde yaşayanlarda 
Kombiyi az yaktın, çok yaktın 
hesabı yaparlar mı? 

Köylerde yaşadığım ve 
öğretmenlik yaptığım günlerden 
anımsıyorum da; 

Eskiden köylerde kışın 
zorluğu kadar, tadı da bir başka 
olurdu... 

Örneğin; 
Ekonomik olarak fazla bir 

sıkıntınız yoksa... 
Kurduğunuz sofra çoluğunu-

zun-çocuğunuz karnını doyuru-
yorsa... 

Kapıda ve Serenti’nizin 
altında kış-boyu yetecek kadar 
odununuz varsa... 

Ve oturma odasının ortasın-
da gümbür gümbür yanan bir 
Soba... 

Mutfakta gürgen odununun 
kızıl aleviyle yanan fırınlı bir 
Kuzine... 

Kuzinenin üzerinde bir tence-
re kaynıyor; 

Bu tencerenin içinde -kar 
altından çıkarılmış- ve içerisine 

pabuç biber atılmış 
‘karalahana çorbası’ 
pişiriliyor... 

Kuzinenin üzerinde 
sadece çorba pişiril-
miyor; 

Hemen yan tarafın-
da da ağır ağır pişen 
bulgur pilavı demleni-
yor... 

Bir başka tarafın-
da güzden toplanıp 
saklanan kestane 
kızartılıyor... 

Fırınında biraz son-
ra çıkarılacak olan bu-
ram buram buğulayan 
ve kokusu dışarıya 
vuran bir tepsi mısır 
ekmeği pişiyor... 

Ve Kuzine Sobanın 
hizmeti bu kadarla 
kalmıyor; 

Yanan odunların 
dipte bıraktığı kıpkır-
mızı kor közler çıka-
rılıp, bakır bir mangalın içinde 
saklanıyor... 

Ve bu da ayrıca fazlalıktan 
bir ‘ısınma aracı’ oluyor... 

Üstelik sadece ‘ısınma aracı’ 
olarak kalmıyor; 

En güzel ve en leziz şekilde 
içilmek istenen ‘Türk Kahvesi’ 
bu söz konusu mangalın közün-
de demleniyor... 

Her neyse geçelim... 
Geçelim; 

Çünkü az sonra mahalleden 
sohbet etmeye komşulardan 
gelecek... 

Demli çaylar eşliğinde soh-
bet edilecek... 

Sohbetin ilerleyen bölümle-
rinde fındık, ceviz gibi çerezler 
yenecek.. 

Vesaire, vesaire... 
Özetlersek; 
Az önce özetleyerek anlata-

maya çalıştıklarım, günümüzde 
de yaşanıyor mu, yaşanmıyor 

mu? onu pek bilemem ama... 
Geçmişte bu anlattıklarım-

dan daha fazla güzellikler ve 
özellikler yaşanıyordu kış mev-
simlerinde... 

Yani; 
Ekonomik olarak fazla bir 

sorunu yoksa... 
Muhannete muhtaç olmadan 

çoluğunun-çocuğunun karnı 
toksa... 

Ve birde -canın yongası 
olan- beslediği hayvanların 

yemini otunu verip 
karnını doyurmuşsa... 

Sonra geçip gürül 
gürül yanan Sobanın 
veya Kuzinenin kar-
şısına bağdaş-kurup 
oturmuşsa; 

Dışarıda ister 
zemherinin soğuğu 
olsun... 

İsterse kar-tipi 
yağarak kıyamet 
kopsun... 

Kışın keyfi böyle 
sürdürülürdü bir za-
manlar bizim köyleri-
mizde... 

Ne dersiniz; 
Böylesi bir sohbet-

le (bu anlattıklarımı 
yaşayanlar için) anıla-
rınızı mı tazeledim? 

Yoksa gündelik 
dertlerinizi mi depreş-
tirdim? 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin... 
Bu soğuk sohbetimizin altına 

şu notu da düşmek istiyorum; 
Bugünden sonra günlük 

‘sohbet yazılarımı’ ve eşza-
manlı olarak Giresun Gündem 
Gazetesinde yayınlan günlük 
yazılarımı (yeni bir araştırma 
çalışması yaptığım için) sadece 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri yazmayı düşünüyo-
rum....

KÖYLERDE KIŞIN KEYFİ NASIL SÜRÜLÜR 
SOĞUKLARIN DEFTERİ NASIL DÜRÜLÜR 
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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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Büyük Güre Deresi ile 
Teyyaredüzü Gençlik Merkezi 
arasında yer alan 1 kilometrelik 
alanı kapsayan projenin teknik 
çalışmaları tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın desteğiyle yürütülen 
projede çok farklı bir mimari uy-
gulanırken, ilk etap ile birleşti-
ğinde Karadeniz Bölgesinde eşi 
benzeri olmayan 2 kilometrelik 
bir plaj Giresun’un ve bölge 
halkının hizmetine sunulacak 

olup, yerli ve yabancı turistlerin 
de ilgi göstereceği bekleniyor. 

Proje içeriğinde ise; bisiklet 
ve yürüyüş yolları, 3 adet plaj 
işletmesi, karavan park, çocuk 
oyun alanları ve çocuk kum 
havuzları, şezlong, plaj alanla-
rı, peyzaj alanları ile plaj spor 
alanları (futbol, voleybol ve 
hentbol) yer alıyor.

Yıllardan bu yana derme 
çatma yapılardan oluşan, 
bakımsız, sahile yakışmayan 

görüntülerle bilinen Plajlar Böl-
gesi’nin artık modern mimari, 
modern peyzajlı, tek tip yapılı 
ve disiplinli işletme şekline 
dönüştürülmesi vatandaşlar 
arasında da büyük memnuniyet 
oluşturdu.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ise yeni plaj 
alanları düzenleyip vatandaşla-
rın hizmetine sunmak için baş-
lattıkları çalışmaların devam 
ettiğini vurgulayarak: “Plajımı-

zın birinci etabını tamamlayıp 
geçtiğimiz sezon halkımızın 
kullanımına sunmuştuk. Şimdi 
ise Bakanlığımızın önemli 
desteğiyle ikinci etap projeye 
başlıyoruz. Projemizle birlik-
te vatandaşlarımıza 5 yıldız 
ayarında tatil imkanı sunarak, 
kaliteli, modern, temiz bir deniz 
keyfi yaşatmayı planlıyoruz. 
Vatandaşlarımız mutlu olup 
yüzü güldükçe bizlerin de yüzü 
gülüyor.” dedi.

Başkan Şenlikoğlu, “Plajlar Bölgesi 
İkinci Etabının Yeni Deniz Sezonuna 

Yetiştirilmesini Hedefliyoruz”
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun vizyon projelerinden 

biri olan Plajlar Bölgesi Projesi’nde ikinci etaba geçiliyor.

Her Zaman Acılı 
Gününüzde 

Yanınızdayız

Giresun Belediyesi Me-
zarlıklar Müdürlüğü, vatan-
daşların en acılı günlerinde 
yanında olmayı sürdürüyor.

Vatandaşların ebediye-
te intikal eden yakınlarını 
daha temiz ve düzenli 
ortamlarda ziyaret etme-
leri amacıyla sorumluluk 
sahasındaki mezarlıklarda 
düzenli olarak ot biçme, 
ilaçlama, dezenfekte ve yı-
kama çalışmaları yapılıyor.

Belediye sınırları içinde 
veya dışında meydana 
gelen vefatlarda da cenaze 
nakilleri, yine vatandaş-
ların isteği doğrultusunda 
ücretsiz olarak din görevlisi 
temininin yanı sıra, çadır, 
çay, şeker ikramı da ücret-
siz olarak sunuluyor.

Hizmetlerden faydalan-
mak isteyen vatandaşların 

‘Alo 188 Cenaze Hizmetleri’ 
hattını aramaları halinde 
anında taleplerine cevap 
veriliyor.

Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu yaptı-
ğı açıklamada, “Yakınlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza 
sabırlar diliyorum. Vatan-
daşlarımızın mezar ziyaret-
lerini daha kolay şartlarda 
gerçekleştirmesi için gerekli 
çalışmalar bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra 
da aynı titizlikle sürüyor. 
Hemşehrilerimizin en zor 
zamanlarında kendilerine 
destek olmak için ücretsiz 
olarak gerçekleştirdiğimiz 
cenaze nakil ve defin iş-
lemlerinin yanı sıra mezar-
lıklardaki çalışmalarımız 
da aralıksız olarak devam 
ediyor.” ifadelerini kullandı.

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Sizlerin de bildiği gibi; 
Şu sıralar bazı yörelere lapa 

lapa kar yağıyor... 
Kar yağmayan yöreleri ise 

kuru soğuk kasıp-kavuruyor... 
Eh, soğuk denilince de; 
İnsanın aklına ister-istemez 

evi ısıtacak araçlar geliyor... 
Örneğin; 
“Kombinin derecesini yüksel-

tirsem ne kadar fatura gelir?” 
“Elektrik yöntemiyle çalışan 

‘Soba ve Klimalarla’ ısınmaya 
çalışırsak, ay sonu rakamları 
kabarık gelen faturalar nasıl 
ödenir?” 

Bunları düşünmeden edemi-
yor... 

Halbuki köylerde öyle mi? 
Yaşadığımız yörenin ve böl-

genin köylerinde yaşayanlarda 
Kombiyi az yaktın, çok yaktın 
hesabı yaparlar mı? 

Köylerde yaşadığım ve 
öğretmenlik yaptığım günlerden 
anımsıyorum da; 

Eskiden köylerde kışın 
zorluğu kadar, tadı da bir başka 
olurdu... 

Örneğin; 
Ekonomik olarak fazla bir 

sıkıntınız yoksa... 
Kurduğunuz sofra çoluğunu-

zun-çocuğunuz karnını doyuru-
yorsa... 

Kapıda ve Serenti’nizin 
altında kış-boyu yetecek kadar 
odununuz varsa... 

Ve oturma odasının ortasın-
da gümbür gümbür yanan bir 
Soba... 

Mutfakta gürgen odununun 
kızıl aleviyle yanan fırınlı bir 
Kuzine... 

Kuzinenin üzerinde bir tence-
re kaynıyor; 

Bu tencerenin içinde -kar 
altından çıkarılmış- ve içerisine 

pabuç biber atılmış 
‘karalahana çorbası’ 
pişiriliyor... 

Kuzinenin üzerinde 
sadece çorba pişiril-
miyor; 

Hemen yan tarafın-
da da ağır ağır pişen 
bulgur pilavı demleni-
yor... 

Bir başka tarafın-
da güzden toplanıp 
saklanan kestane 
kızartılıyor... 

Fırınında biraz son-
ra çıkarılacak olan bu-
ram buram buğulayan 
ve kokusu dışarıya 
vuran bir tepsi mısır 
ekmeği pişiyor... 

Ve Kuzine Sobanın 
hizmeti bu kadarla 
kalmıyor; 

Yanan odunların 
dipte bıraktığı kıpkır-
mızı kor közler çıka-
rılıp, bakır bir mangalın içinde 
saklanıyor... 

Ve bu da ayrıca fazlalıktan 
bir ‘ısınma aracı’ oluyor... 

Üstelik sadece ‘ısınma aracı’ 
olarak kalmıyor; 

En güzel ve en leziz şekilde 
içilmek istenen ‘Türk Kahvesi’ 
bu söz konusu mangalın közün-
de demleniyor... 

Her neyse geçelim... 
Geçelim; 

Çünkü az sonra mahalleden 
sohbet etmeye komşulardan 
gelecek... 

Demli çaylar eşliğinde soh-
bet edilecek... 

Sohbetin ilerleyen bölümle-
rinde fındık, ceviz gibi çerezler 
yenecek.. 

Vesaire, vesaire... 
Özetlersek; 
Az önce özetleyerek anlata-

maya çalıştıklarım, günümüzde 
de yaşanıyor mu, yaşanmıyor 

mu? onu pek bilemem ama... 
Geçmişte bu anlattıklarım-

dan daha fazla güzellikler ve 
özellikler yaşanıyordu kış mev-
simlerinde... 

Yani; 
Ekonomik olarak fazla bir 

sorunu yoksa... 
Muhannete muhtaç olmadan 

çoluğunun-çocuğunun karnı 
toksa... 

Ve birde -canın yongası 
olan- beslediği hayvanların 

yemini otunu verip 
karnını doyurmuşsa... 

Sonra geçip gürül 
gürül yanan Sobanın 
veya Kuzinenin kar-
şısına bağdaş-kurup 
oturmuşsa; 

Dışarıda ister 
zemherinin soğuğu 
olsun... 

İsterse kar-tipi 
yağarak kıyamet 
kopsun... 

Kışın keyfi böyle 
sürdürülürdü bir za-
manlar bizim köyleri-
mizde... 

Ne dersiniz; 
Böylesi bir sohbet-

le (bu anlattıklarımı 
yaşayanlar için) anıla-
rınızı mı tazeledim? 

Yoksa gündelik 
dertlerinizi mi depreş-
tirdim? 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin... 
Bu soğuk sohbetimizin altına 

şu notu da düşmek istiyorum; 
Bugünden sonra günlük 

‘sohbet yazılarımı’ ve eşza-
manlı olarak Giresun Gündem 
Gazetesinde yayınlan günlük 
yazılarımı (yeni bir araştırma 
çalışması yaptığım için) sadece 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri yazmayı düşünüyo-
rum....

KÖYLERDE KIŞIN KEYFİ NASIL SÜRÜLÜR 
SOĞUKLARIN DEFTERİ NASIL DÜRÜLÜR 
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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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TFF U16 Futbol Gelişim Ligi 
8. Grup’ta, Çaykur Rizespor ile 
karşılaşan Bitexen Giresuns-
porlu futbolcular kazandıkları 
penaltı atışını, haksız olduğu 
gerekçesiyle auta attı.

Çaykur Rizespor Kulübün-
den yapılan yazılı açıklamada, 
8 Ocak Pazar günü 75. Yıl 
Futbol Sahası’nda oynanan 
Bitexen Giresunspor-Çaykur 
Rizespor U16 Gelişim Ligi 8. 
hafta karşılaşmasında, rakip 
takım futbolcusunun sakatlık 
yaşaması üzerine Rizesporlu 
oyuncularının centilmenlik 
anlayışı ile oyunu durdurarak 
topu ellerine aldıkları belirtile-
rek, “Oyun durdurulmuş fakat 
maçın hakemi kural gereği 
penaltı vermiştir. Sakatlığın 
giderilmesi sonrasında Gi-
resunspor teknik ekibi ve 
futbolcuların isteği ile penaltıyı 
kullanan rakip oyuncu, fair-

play örneği göstererek topu 
auta atmıştır. Giresunspor 
Kulübünün yönetici, teknik 
ekip ve sporcularını örnek 
davranışlarından dolayı tebrik 
eder, başarılar dileriz.” ifadeleri 
kullanıldı.

Giresunspor Kulübünün 
yazılı açıklamasında ise “Türk 
futbolunun geleceği genç 
futbolcularımızın sergilediği bu 
örnek davranış takdire şayan 
olduğu kadar, yeşil sahala-
rın kardeşlik ve centilmenlik 
arenası olduğunun en güzel 
örneğidir. Bu örnek davranışa 
imza atan her iki takımın teknik 
ekip ve oyuncularını yürekten 
kutluyoruz.” görüşlerine yer 
verildi.Karadeniz takımlarının 
mücadelesinde penaltı atışının 
kullanıldığı ilk yarı 0-0 bera-
bere tamamlanırken, Çaykur 
Rizespor ikinci yarıda bulduğu 
golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bitexen Giresunspor 16 Yaş Altı Takımı’ndan örnek davranış

HELAL OLSUN SiZE

Turnuvaya 
Gölge Düştü!

Avukatlar takımı ile Gi-
resun Üniversitesi takımları 
arasında oynanan futbol 
turnuvasında üzücü bir 
olay yaşandı. Teyyaredü-
zü’ndeki gençlik merkez 
futbol sahasındaki maçın 
son dakikalarında karşılaş-
manın 1.Yardımcı Hakemi 
Celal Kara ofsayt bayrağını 

kaldırdı. Kalkan bayrağın 
ardından bazı futbolcu-
lar hakem Celal Kara’nın 
üzerine yürüyerek küfürlü 
hakaretlerde bulundular.

Yaşanan olay sonrasın-
da hakem Celal Kara şika-
yetçi olurken, darp raporu 
aldı. Olay adli mercilere 
intikal etti.

Zıvalı, Noktayı Koydu !
Türkiye Futbol 

Federasyonu’nun 
20-29 Aralık 2022 tarihleri 
arasında gerçekleştirildiği 
2022- 2023 Futbol Sezo-
nu Devre Arası hakem ve 
gözlemci listesinde TFFHGD 
Başkanı Mustafa Zıvalı da yer 
almıştı ancak Zıvalı, C Klas-
man Yardımcı Hakemliğinden 
BAL’a düşürülmüştü.

Bu durum üzerine Faal 
Futbol Hakemleri ve Gözlem-
cileri Derneği Giresun Şubesi, 
Derneğin resmi instagram he-
sabından simsiyah bir görsel 
paylaşılırken, hakem Mustafa 
Zıvalı’nın klasman düşürülme-
sine göstermişti.

Klasman düşürülmeyle 
başlayan süreç istifayı da be-
raberinde getirdi. C Klasman 
Yardımcı Hakemimiz Mustafa 
Zıvalı, dün sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşım-
da, aktif hakemlik yaşantısına 
nokta koyduğunu açıkladı.

“ŞEREFLİ VE 
ONURLU HAKEM 
NASIL OLUNUR…”

Zıvalı açıklamasında; 
“2006 yılında başlayan, 11 
sezonu klasman olmak üzere 

toplam 17 sezon süren, 425 
amatör ve 126 klasman top-
lam 551 resmî müsabakanın 
sonunda futbol hakemliği ka-
riyerime son noktayı koydum. 
Bu yolculuğun uzun bir dili-
minde kahrımı çeken eşime, 
aileme, üzerimde emeği olan 
ve isimlerini saymakla bitire-
meyeceğim tüm hocalarıma, 
gözlemci abilerime, sahada 
birlikte ter akıttığım hakem 
kardeşlerime, saha komiserle-
ri başta olmak üzere futbolun 
tüm emekçilerine ve namuslu, 
şerefli ve onurlu hakem nasıl 
olunuru bizlere aşılayan kıy-
metli hocam Hamdi Köse’ye 
sonsuz teşekkürler.” ifadeleri-
ni kullandı.

U19 Bölgesel 
Gelişim Ligi

Normal sezonu 1. 2. 3. ve 4. 
gruplarda ilk 3 sırada tamam-
layan takımlar ile 5. ve 6. grup-
larda ilk 2 sırada tamamlayan 
toplam 16 takım play-off’larda 
yer alır. Gruplarında normal 
sezonu ilk sırada bitiren 6 ta-
kım, gruplarını 2. sırada bitirip 
18. hafta sonunda en yüksek 
puana sahip 2 takımla birlikte 
1. torba takımlarını oluşturur. 
Kalan 8 takım ikinci torbayı 
oluşturacak ve son 16 tur eş-
leşmeleri play-off’lara katılacak 
takımlar belli olduktan sonra 
online olarak gerçekleşecek 
kura çekimi ile belirlenecektir.

U17 Bölgesel 
Gelişim Ligi

Normal sezonu 1. grupta ilk 
4 sırada tamamlayan takımlar 
ile 2. ve 3. grupları ilk 3 sırada 
tamamlayan takımlar ve 4.- 5. 
grupları ilk 2 sıra ile 6. grubu 
1. sırada tamamlayan toplam 
15 takım play-off’larda direkt 
yer alır.  1. grubun 5.’si ile 6. 
grubun 2.’si ön eleme müsa-
bakası gerçekleştirir, kazanan 
play-off’ların 16. takımı olur. 
Gruplarında normal sezonu ilk 
sırada bitiren 6 takım ile grup-
larını 2. sırada bitirip 15. hafta 
sonunda en yüksek puana 
sahip olan 2 takım 1. torbayı 
oluşturur. Kalan 8 takım ise 
ikinci torbayı oluşturacak ve 
son 16 tur eşleşmeleri play-

off’lara katılacak takımlar belli 
olduktan sonra online gerçek-
leşecek kura çekimi ile belirle-
necektir.

U16 Gelişim Ligi
Normal sezonu 1. ve 2. 

grupta ilk 3 sırada tamamlayan 
takımlar ile diğer 6 grubu (3. 
4. 5. 6. 7. ve 8.) ilk 2 sırada 
tamamlayan toplam 18 takım 
play-off’larda yer alır. Grupla-
rında normal sezonu ilk sırada 
tamamlayan 8 takım 1. torbayı 
oluşturur. 1. ve 2. grubun 3.’leri 
ile 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. grupları 
2. sırada bitiren 8 takımın 4’ü 
ilk turda ön eleme müsabakası 
gerçekleştirir. 4 takım kura 
ile belirlenir. Ön eleme mü-
sabakası sonrasında kalan 8 
takım grup 1.’leri ile play-off ilk 
tur müsabakalarını oynarlar. 

Normal sezonun tamamlan-
ması ile birlikte online olarak 
gerçekleşecek kura çekimi ile 
ön eleme oynayacak takımlar 
ve sonrasında oynanacak 
müsabakaların eşleşmeleri 
belirlenecektir.

U15 Gelişim Ligi
Normal sezonu gruplarında 

ilk 2 sırada tamamlayan top-
lam 16 takım play-off’larda yer 
alır. Gruplarında normal se-
zonu ilk sırada bitiren 8 takım 
1. torbayı, gruplarını 2. sırada 
bitiren takımlar ise 2. torbayı 
oluşturacak ve son 16 tur eş-
leşmeleri play-off’lara katılacak 
takımlar belli olduktan sonra 
online olarak gerçekleşecek 
kura çekimi ile belirlenecektir.

U14 Gelişim Ligi
Normal sezonu 1. ve 2. 

grupta ilk 3 sırada tamamlayan 
takımlar ile diğer 6 grubu (3. 
4. 5. 6. 7. ve 8.) ilk 2 sırada 
tamamlayan toplam 18 takım 
play-off’larda yer alır. Grupla-
rında normal sezonu ilk sırada 
tamamlayan 8 takım 1. torbayı 
oluşturur. 1. ve 2. grubun 3.’leri 
ile 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. grupları 
2. sırada bitiren 8 takımın 4’ü 
ilk turda ön eleme müsabakası 
gerçekleştirir. 4 takım kura 
ile belirlenir. Ön eleme mü-
sabakası sonrasında kalan 8 
takım grup 1’.leri ile play-off ilk 
tur müsabakalarını oynarlar. 
Normal sezonun tamamlan-
ması ile birlikte online olarak 
gerçekleşecek kura çekimi ile 
ön eleme oynayacak takımlar 
ve sonrasında oynanacak 
müsabakaların eşleşmeleri 
belirlenecektir.

Gelişim Ligleri’nde PLAY-OFF
Heyecanı Yaşanacak

Gelişim Liglerinde 2022-2023 sezon sonu Türkiye finalleri ve play-off’larında mücadele 
edecek takım sayıları ve müsabaka yapıları ile eşleşme usulleri aşağıdaki şekilde belirlendi



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: 613 Ocak 2023 Cuma
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ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

Başarı 
için sürekli 
çalışıyorlar

Giresun’da salon 
sporlarında en faal olan 
kulüplerden Bulancak 
Karadenizspor voleybol 
takımları, lig öncesi 
çalışmalarını aralıksız 
olarak devam ettiriyor.

Bulancak BATEM 
salonunda kız ve erkek 
takımları ile çalışmaları 
devam ettiren antrenör 
Serap Baki, “Giresun 
voleybol ligleri başlama-
sına az bir süre kala kız 
ve erkek takımlarımız 

çalışmalarını aksatma-
dan devam ettiriyor. Bu 
yıl daha iyi bir mücade-
le ile takım olarak başa-
rılı olma hedefi ile yola 
çıktık. Bu hafta içinde 
3 hazırlık maçı yaparak 
takımın durumunu da 
gördük. Giresun Spor 
Lisesi ile yaptığımız 
hazırlık maçlarında 
durumumuzu gördük. 
Ligde kadar istediğimiz 
formu yakalayacağız.” 
dedi.

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

2022 yılında en çok taraftarın izlediği 
karşılaşma 2022-23 Süper Lig sezonu 
13. haftasında oynanan Galatasaray- 

Beşiktaş derbisi oldu. 5 Kasım’da oynanan ve 
Galatasaray’ın 2-1 kazandığı maçı 49 bin 602 
taraftar izledi.KARAGÜMRÜK SON SIRA-
DA2022’de sezonunun 14. haftasında oynanan 
ve 129 kişinin izlediği Fatih Karagümrük- Ga-
ziantep karşılaşması en az taraftarın izlediği 
mücadele oldu.İşte takımların toplam ve maç 
başına seyirci sayıları:

1 Galatasaray 229.606 45.921
2 Fenerbahçe 320.187 40.023
3 Beşiktaş 246.322 35.189
4 Trabzonspor 160.232 26.705

5 Adana Demirspor 99.998 20.000
6 MKE Ankaragücü 86.100 12.300
7 Antalyaspor 79.126 11.304
8 Kayserispor 70.600 10.086
9 Konyaspor 54.176 9.029
10 Hatayspor 49.617 8.270
11 Giresunspor 37.691 6.282
12 İstanbulspor 28.213 4.702
13 Alanyaspor 26.343 3.763
14 Sivasspor 27.099 3.387
15 Ümraniyespor 21.759 3.108
16 Kasımpaşa 20.086 2.869
17 Gaziantep FK 14.235 2.847
18 Başakşehir 21.824 2.728
19 Karagümrük 12.306 1.758

ZiRVENiN SAHiBi 
HANGi TAKIM?

Passolig’in 2022 yılı ve-
rilerine göre, futbol mü-
sabakalarına taraftarın 
ilgisi arttı. Geçtiğimiz yılda 
4,9 milyon taraftar maçı 
yerinden izleyerek takım-
larına destek oldular.Gire-
sunspor, 11.sırada yer aldı.

Giresun 1.Amatör Lig’de 9.haf-
ta karşılaşmaları geçtiğimiz 

pazar günü oynandı.
Haftaya lider giren 1977 Çınarlar 

Cumhuriyet Ortaokuluspor konuk 
ettiği Çotanak Gençler Kulübü’nü 2-1 
yenerek 23 puana yükseldi ve rakibiy-
le puan farkını 3’ten 6 ya yükseltti.

İlk 2 mücadelesi veren Altun-
suspor 2-0 öne geçtiği maçta Teyya-

redüzüspor’la 2-2 berabere kalınca 
Çotanak Gençler Kulübü’nün mağlup 
olduğu haftayı iyi değerlendiremedi ve 
üçüncü sırada yer aldı.

Bulancak derbisinde Samugü-
neyspor Bulancak Bahçelievlerspor’u 
2-1 mağlup ederek 10 puana yükseldi 
ve alt sıralarda derin bir nefes aldı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren di-
ğer maçlarda; 1977 Ballıcaspor gollü 

bir mücadelenin ardından 
Ören Belediyespor’u 4-3 
yenerek altın değerinde 3 
puan kazandı.

Düşme hattında yer alan 
Yağlıderespor evinde şok 
yaşarken, sahadan 6-0’lık 
galibiyetle ayrılan Sö-
kenspor 13 puanla düşme 
hattıyla arasındaki puan 
farkını 4’e çıkardı.

1.Amatör Kümede 9 hafta geride kaldı
Çınarlarspor, Farkı Açıyor


