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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
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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  SEN AFFEDENSİN
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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 
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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?..
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FATİH YILDIZ
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SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 
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HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
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Murtad Deresi 
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Gelişme Var mı?
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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
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GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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TİS'de
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

Oy avcılarına 
kapı açılmaması 
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değildir!..
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ALİ ZAFER TOPŞİR
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YAKUP ÇUKUR
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 Her adamdan 
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(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Giresun’un 
yaşayan ef-
sanelerinden 

İhsan Ersen Dumanoğlu,i-
lerlemiş yaşına rağmen 
Giresun’un sorunlarının 
çözümü konusunda 
Ankara’ya mektuplarını 
sürdürüyor.Yaklaşık 10 yıl 
önce Giresun Limanı’nın 
açılması için merkezdeki 
25’e yakın muhtardan 
imza toplayan ve Anka-
ra’ya ulaştıran Duma-
noğlu,manzara nedeniyle 
Giresun Limanı’ndaki 

siloların yıkılmasını içine 
sindiremedi.Siloların 
tekrar eski yerine dikilip 
dikilmeyeceğini öğrenmek 
için haftada birkaç kez 
bazı milletvekili ve gaze-
tecileri telefonla arayan 
Dumanoğlu,beklediği 
olumlu haberi alamayın-
ca adeta içine kapandı.
Dumanoğlu Limanın ye-
niden canladırılması için 
için Giresun’un Sivas’taki 
bölge müdürlüklerine bağ-
lanmasını önerdi.

SAYFA 3’TE

Dumanoğlu, Liman İçin Erdoğan’dan 
Sivas’a Bağlanmayı İstedi

Birlik Sağlık Sen Gİ-
RESUN İL Başkanı 

Cengiz SAYDERE  %30 
maaş zammını yeterli bul-
madıklarını açıkladı. Say-
dere, “Memur ve emekli 
fakirleşmeye devam edi-
yor.”dedi. Saydere, “TÜİK 
tarafından açıklanan resmi 
enflasyon rakamlarına 
göre, Aralık ayı enflasyonu 
TÜFE  % 1.18,

Bazı bağımsız araştırma 
şirketlerine göre ise, Aralık 
ayı enflasyonu %5.18. TU-

İK’e göre yıllık enflasyon % 
64.27, Bağımsız Araştırma 
şirketine göre ise %100’den 
fazla farkla tam % 137.55 tir.

 Maalesef inandırıcılığını 
kaybetmiş olan TÜİK’in enf-
lasyon rakamlarıyla bağım-
sız şirket yada şirketlerin 
enflasyon hesaplamaları 
arasında %100’den fazla 
farkın olmasını biri bize açık-
lasın. Ancak istirhamımızdır 
bunu açıklayan Sayın Maliye 
bakanımız olmasın.

SAYFA 4’TE

Cengiz Saydere : Memurlar 
Gün Gün Fakirleşiyor

Giresun İl Özel İdaresi Yol 
Ulaşım Hizmetleri ekipleri 
karla mücadele için tüm 
hazırlıklarını tamamladı. 
Edinilen bilgilerde Özel İdare 
geçmiş yıllarda olduğu gibi 
bu yılda karla mücadelede 
vatandaşların herhangi bir 
olumsuzluk yaşamaması için 
ekiplerini hazırladığı belir-
lendi. 

İl Özel İdaresi bu alanda 
2023 yılı karla mücadele 
için yeterince tuz alımı 
yaptı. Alınan tuzların bir 

miktarının trafik yoğunluğu 
göz önünde bulundurularak 
Kümbet bölgesinde kullanıl-
mak üzere Dereli İlçe Özel 
İdaresine teslim edildiği ve 
ayrıca Kulakkaya-Yavuzke-
mal bölgesinde de yeterince 
tuz bulundurulduğu edinilen 
bilgiler arasında. 

2023 Karla mücadele 
için Giresun il genelinde 
Özel İdare toplam 25 adet 
Pıck-up, 5 adet kar bıçaklı 
kamyon bunların ikisi tuz 
serpme aparatlı, 11 adet 

lastik teker yükleyici, 27 adet 
kanal kazıcı yükleyici, 29 
adet greyder ile yaklaşık 150 
personelin karla mücadele 
için hazır vaziyete getirildiği 
ifade edildi. 

Giresun İl Özel İdaresi Karla Mücadeleye Hazır

35-40 bin üyesi olan partilerin oranlarını yüksek gösteren anket firmalarının Yeniden Re-
fah Partisi’ne olan tarihi ilgiyi gizlediğini iddia eden Şenol Sala”Bu anket firmaları İstan-
bul seçimlerinde adeta dibe vurdu.1 tanesi bile İstanbul seçimlerinin sonucunu tahmin 
edemedi.Bizim Partimiz devlet desteği olmadan 84 bin kişi ile kurultay yapmış bir parti.

Giresun’da 2 milletvekili çıkarırsak kimse şaşırmasın.Şimdiden söylüyoruz”dedi

Sala: Anket Firmaları, Yargıtay’daki 
269 Bin Üyeyi Niye Görmüyor?

Yeniden Refah Partisi 
Giresun İl Başkan Yardımcısı 
Şenol Sala,Yargıtay’ın son 
üye güncellemelerine göre 
partilerinin üye sayısının 269 
bin 391’e yüksel-
diğini açıkladı.
Anket firmalarının 
halka net rakamları 
vermediğini anlatan 
Sala”Resmi üye 
sayımız 269 bini 
geçti.Fakat elimiz-
de ilave binlerce 
üye var.Bu üyeleri 
de seçim kurulları 

güncelledikten sonra 400 bini 
çok rahat aştığımızı söyleyebi-
liriz.Seçim hangi tarihte olursa 
olsun,Giresun’da rahatlıkla 1 
milletvekili çıkarmayı hedefli-

yoruz.Seçim kap-
maya döneminde 
oluşturacağımız 
kadrolarla 2 
milletvekili çıkar-
maya en yakın 
parti artık biziz.
Bu kadar insan 
bir menfaaat için 
değil bir dava 
için partimize 

üye üye oluyor.Anket firmaları 
İstanbul seçimlerinde ade-
ta çöktü.Tek bir tanesi bile 
İstanbul seçimlerini bilemedi.
Şu an yaptıkları anketlerde de 
bilimsellik yok.400 bin üyeye 
yaklaşmış Yeniden Refah par-
tisi anketlerde hiç yok,45 bin 
üyesi olan HDP ‘yi önde göste-
riyorlar.Halk ise İstanbul’da bu 
anket firmalarına ders verdi.
Şimdi Türkiye genelindeki 
yerel seçimlerde ,İstanbul gibi 
bu anket firmaları şok olacak.
Türkiye sahipsiz değil. 

SAYFA 2’DE

Giresun Kuyumcular Derneği Baş-
kanlığına Haşmet Özkan seçildi.
Yapılan kongrede rakip listeyi geri-

de bırakan Özkan’ın seçimi kazanması,üyeler 
arasından sevince neden oldu.Giresun’un 
sosyal ve ticaret hayatında örnek bir karakter 
ortaya koyan ve iz bırakan Özkan’ın yönetim 
kurulu listesinde Beytullah Temür,Erdoğan 
Tuncel,Fuat Civelek,Hasan Kasapoğlu,Hüse-
yin Apaydın ve Serkan Tamer yer alıyor. 

Haber: Mustafa Cici

Haşmet Özkan Yeni Başkan
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Oy avcılarına kapı açılmaması 
nezaketsizlik değildir!..

Misafir veliminettir… 
Müslüman misafirperver-

dir…
*
Lâkin bugüne kadar (sizi 

tanıdığı halde) tanımamızdan 
gelen, hâl hatır sormayan, 
selâm dahi vermeye tenezzül 
etmeyen, kapınızı çalmayan 

(özellikle siyasî kimlik taşıyan) 
kişiler; bu saatten sonra 
(seçim süreci dolayısıyla) kapı 
çalacak olurlarsa, onlar misa-
fir değil OY AVCILARIDIR!..

*
‼OY AVCILARINA kapının 

açılmaması nezaketsizlik 
olmaz!..

35-40 bin üyesi olan partilerin oranlarını yüksek gösteren anket firmalarının Yeniden Refah Partisi’ne olan tarihi 
ilgiyi gizlediğini iddia eden Şenol Sala”Bu anket firmaları İstanbul seçimlerinde adeta dibe vurdu.1 tanesi bile 
İstanbul seçimlerinin sonucunu tahmin edemedi.Bizim Partimiz devlet desteği olmadan 84 bin kişi ile kurultay 

yapmış bir parti.Giresun’da 2 milletvekili çıkarırsak kimse şaşırmasın.Şimdiden söylüyoruz”dedi

Sala: Anket Firmaları, Yargıtay’daki 
269 Bin Üyeyi Niye Görmüyor?

Yeniden Refah Par-
tisi,seçimlere kadar 
500 bin üyeyi geçer 

ve tüm barajları ,aşar gider.
Fatih Erbakan hocamız iktidar 
,medya ve devlet desteği ol-
madan  84 bin kişi ile kurultay 
yaparak tüm barajları ezdi 
geçti.Bu saatten sonra güç-
lü projelerle ülkemizi ayağa 
kaldıracağız.Erbakan bey,İngil-
tere ve ABD’den icazet alıp da 
aday olmuyor”dedi.

Sala ,Ömer Duman ‘ın il 
başkanlığında Giresun’da 
sahaya indiklerini anlatarak”-
Partimizde taş gibi ekip var.
Sayın Duman kadar yapıcı bir 
siyasetçi az bulunur.Yine Fatih 
Çelebi gibi bir joker beyin ile 
çalışıyor.Başımızda Levent 
Tatar gibi duayen bir teşkilat-
çı olması fark yaratıyor.Arif 
Turan ile de partimiz özüne 
iniyor.Diğer arkadaşlarımızda 
birer beyin ve joker.Bu ekip 
başaracak.Hem Türkiye’de 

hem Giresun’da başaracağız.
Ekonomik sorunları bu ülkede 
çözecek tek lider Fatih Erba-
kan’dır.”dedi. 

Haber: Hakan Çelebi

DUDU; ‘AZİZ MİLLETİMİZ 
GEREKEN CEVABI 

SANDIKTA VERECEKTİR’

Milliyetçi Hareket 
Partisi Mer-
kez Yönetim 

Kurulu Üyesi Volkan Dudu, 
“Her daim, teşkilatımızla, 
esnafımızla ve vatandaş-
larımızla birlikteyiz. Mille-
timiz, inanıyoruz ki halen 
daha aday belirleyemeyen, 
değişik hesaplar peşinde 
koşan, genel başkanımız 
hakkında mesnetsiz ifade-
ler kullanarak siyaset yap-
maya çalışan 6’lı masaya 
gereken cevabı sandıkta 
verecektir.” dedi

Milliyetçi Hareket Partisi 
Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi Volkan Dudu, tek he-
deflerinin Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli’nin liderliğinde 
daha güçlü bir ‘Cumhur 
İttifakı’ ile 2023 seçimlerine 
girmek olduğunu söyledi.

Dudu, hem genel 
merkez hem de teşkilat 
bazlı olarak belirlenen çizgi 
doğrultusunda çalışmaya 
devam ettiklerini belirte-
rek, “Ülkemizin güvencesi 
istikrar. Bizler, liderimiz 
önderliğinde ‘Hak yok, 
vazife vardır’ düsturuyla 
durmaksızın çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Her daim, 
teşkilatımızla, esnafımız-
la ve vatandaşlarımızla 
birlikteyiz. Çünkü onların 
dertleriyle dertleniyor, 
sevinçleriyle seviniyoruz. 

Aziz Milletimiz için çok 
önem taşıyan 2023 Cum-
hurbaşkanlığı ve Millet-
vekilliği Seçimleri için tüm 
kadrolarımızla birlikte her 
an seçim olacakmış gibi 
sahadayız. Genel Merkezi-
mizin belirlediği programlar 
kapsamında çalışmalarımı-
zı aralıksız sürdürüyoruz.” 
dedi.

‘Milletimiz 6’lı masaya 
gereken cevabı sandıkta 
verecektir.’ diyen Dudu, 
açıklamalarını şöyle nokta-
ladı: “Çaylarını yudumladı-
ğımız, sofralarına konuk ol-
duğumuz vatandaşlarımıza 
Cumhurbaşkanı adayımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
Milliyetçi Hareket Partisi 
kadrolarımızdan bahsede-
rek, teveccühlerini istiyo-
ruz. Hamdolsun, vatandaş-
larımız da bizlere gereken 
ilgiyi gösteriyor. Milletimiz, 
inanıyoruz ki halen daha 
aday belirleyemeyen, 
değişik hesaplar peşinde 
koşan, genel başkanımız 
hakkında mesnetsiz ifade-
ler kullanarak siyaset yap-
maya çalışan 6’lı masaya 
gereken cevabı sandıkta 
verecektir. Bu noktada 
gerek Giresun’umuz, gerek 
Karadeniz Bölgemiz gerek-
se Türkiye’miz tercihlerini 
istikrardan yapacaktır.”diye 
konuştu.

Keşap Belediyesi Ocak Ayı 
Meclis Toplantısı Yapıldı
Keşap Belediyesi 

Ocak ayı 2023’nin 
ilk meclis toplantısı Keşap 
Belediye Başkanı Meh-
met Emür Başkanlığında 
gerçekleşti. Meclis üyeleri, 
komisyon ve meclis üye se-
çimleri, gündemde bulunan 
maddeleri görüşüp karara 
bağlamak üzere bir araya 
geldi. Toplantı yoklama ile 
başladı. 

“2023 YILININ 
OCAK AYI MECLİS 
TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTİR-
DİK”

Başkan Emür 
“Çeşitli komisyon ve 
encümen üyelerinin 

seçimleri yapıldı. Gün-
demde yer alan maddeler 
görüşüldü. Meclis üyele-
rimizle, belediye olarak 
yaptığımız ve yapacağımız 
çalışmalarla ilgili istişare-
lerde bulunduk. Yeni yılda 
da kaliteli hizmet, azimle 
çalışma ve gönül belediye-
ciliğini sürdürmeye devam 
edeceğiz.”dedi.

DOKAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanı Hakan Gül-
tekin: “Bu yıl toplamda 500 
milyon lira kaynak kullan-
mayı hedefliyoruz”

GİRESUN (AA) - GÜLTE-
KİN YETGİN - Karadeniz’de 
ziyaretçilerin doğa içerisin-
de ulaşım sağlaması için 
uygulanan Yeşil Yol Projesi 
kapsamında geçen yıl 87 kilomet-
relik yolun standardı yükseltildi.

Doğu Karadeniz Projesi 
(DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığınca sürdürülen proje 
ile Samsun, Tokat, Ordu, Gi-
resun, Trabzon, Gümüşhane, 
Bayburt, Rize ve Artvin’deki yayla 
yollarının birbirine bağlanması 
amaçlanıyor. Proje ile yerli ve 
yabancı turistlerin Samsun’dan 
Artvin’e kadar daha konforlu ve 
güvenli ulaşım sağlamaları da 
hedefleniyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İdare-
si Başkanlığınca kaynak aktarılan 
belediyeler ve il özel idareleri, 
toplam uzunluğu 4 bin 631 kilo-
metre olan yol ağında planlama 
dahilinde asfalt ve beton kaplama 
ile altyapı çalışmaları gerçekleş-
tiriyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanı Hakan Gültekin, AA 
muhabirine, Yeşil Yol Projesi’nde 
çalışmalara 2013 yılında başlan-
dığını söyledi.

Proje kapsamında geçen yıl 
belediye ve il özel idarelerine 266 
milyon lira aktarıldığını belirten 
Gültekin, kaynakla planlanan 

çalışmaların gerçekleştirildiğini 
ifade etti.

Gültekin, proje çalışmaları 
çerçevesinde 2013’ten 2022’ye 
kadar 1 milyar 150 milyon lira 
kaynak kullanıldığını belirterek, 
“2023 yılında da ilk etapta 200 
milyon liraya yakın kaynak kul-
lanılacak. Bu yıl toplamda 500 
milyon lira kaynak kullanmayı 
hedefliyoruz.” dedi.

Geçen yıl ayrılan kaynağın 
tamamının, yaylalardaki kar ya-
ğışı nedeniyle kullanılamadığına 
işaret eden Gültekin, şu değer-
lendirmede bulundu:

“Kar varken beton dökemez-
siniz, asfalt kaplayamazsınız, sa-
nat yapılarını yapamazsınız. Bu 
yıl 2022’den kalan kaynağı da 
kullandığımızda birinci öncelikli 
yollarımızda yüzde 65’leri yaka-
lamış olacağız. Birinci öncelikli 
yollarda işimizi kolaylaştıktan 
sonra, ikinci ve üçüncü öncelikli 
yollardaki etapları ekleyeceğiz. 
Şu anda toplamda tam bitmiş 
haliyle ilgili yüzde 50’ler seviye-
sindeyiz.”

- “1500-2 bin rakımlı bölgeler-
de nisana kadar mola verdik”

Gültekin, Yeşil Yol Projesi 

güzergahından yaz ayların-
da arazi şartlarına uygun 
araçla Samsun’dan Art-
vin’e kadar gittiğine dikkati 
çekerek, “Yollar yüzde 99 
bitti ancak standardının 
geliştirilebilmesi için kaynak 
aktarıyoruz. İlgili kurumla-
rımız da yolların altyapısını 
ve üstyapısını bitiriyor. ‘3-

3,5 yıl içerisinde Yeşil Yolu yüzde 
80-90 oranında tamamlayacağız’ 
diye kendimize hedef koyduk.” 
ifadelerini kullandı.

Düşük rakımlı bölgelerde 

çalışmaların kuzey ve güney 
akslarında devam ettiğini anlatan 
Gültekin, “Ağırlıklı çalışmalarımız 
yaylaların bulunduğu yüksek 
rakımlı bölgelerdeydi. 1500-2 
bin rakımlı bölgelerde nisana 
kadar mola verdik. İnşallah nisan 
ayından sonra kaldığımız yerden 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Hakan Gültekin, Yeşil Yol 
Projesi’ne destekleri dolayısıyla 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’a teşek-
kür etti.

Yeşil Yol Projesi’nde standardı 
yükseltilmiş yol ağı yüzde 50’ye ulaştı

Karadeniz’de yayla yollarını birbirine bağlayan Yeşil Yol Projesi kapsamında 
geçen yıl 266 milyon lira kaynak aktarılarak 87 kilometre imalat gerçekleştirildi



GÜNDEM
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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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Madde 1-İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:
Tabloda belirtilen 3 (üç) adet işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince 
kapalı teklif usulü ile 7 (yedi) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır. 
Madde 2-İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Geçici teminat 7 (yedi) yıllık tahmin edilen kira  bedeli ve katılım bedeli üzerinden ihale öncesi 
Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecektir. 
Sözleşmeden önce 7 (yedi) yıllık kira bedeli üzerinden % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 300,00 TL 
karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması 
zorunludur.İhale, 17 Ocak 2023 Salı günü saat 15:00’dan itibaren 5’ er dakika ara ile Hacı Miktat 
Mah. Alpaslan Cad. No:1 Giresun Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
5- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Tebligat için adres göstermesi.
b) Kanuni İkametgah belgesi.
c) Vekaleten girenler için vekaletname.(Noter onaylı)
d) Noter onaylı imza sirküleri.
e) Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi.(Noter onaylı)
f) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.
g) Geçici teminat  bedelini yatırdığına dair makbuz.
h) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
ı) Giresun Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” İstenilen 
belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
7- Uygun bedelin tespiti; Tahmin edilen katılım bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve 
teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek katılım bedelini veren uygun bedel olarak 
değerlendirilecektir.

Sıra Adresi / Mevkii
Aylık 

Muhammen 
Kira Bedeli

Katılım Bedeli
Geçici 

Teminat 
Bedeli

İhale 
Tarihi

İhale 
Saati

a)

G a z i l e r - G ü r e 
Mahallesi Batı 
Kıyısı Plajlar 
Bölgesi İşyeri 
Ünitesi-4 (6 m2 
kapalı alan, 259.71 
m2 gölgelik, 272 m2 
açık alan)

5.000,00 TL 1.500,000,00 
TL

57.600,00 
TL 17.01.2023 15.00

b)

G a z i l e r - G ü r e 
Mahallesi Batı 
Kıyısı Plajlar 
Bölgesi İşyeri 
Ünitesi-5 (6 m2 
kapalı alan, 259.89 
m2 gölgelik, 272 m2 
açık alan)

5.000,00 TL 1.500,000,00 
TL

57.600,00 
TL 17.01.2023 15.05

c)

G a z i l e r - G ü r e 
Mahallesi Batı 
Kıyısı Plajlar  
Bölgesi İşyeri 
Ünitesi-6 (6 m2 
kapalı alan, 254.17 
m2, 272 m2 açık 
alan)

5.000,00 TL 1.500,000,00 
TL

57.600,00 
TL 17.01.2023 15.10

Dumanoğlu,Liman İçin Erdoğan’dan 
Sivas’a Bağlanmayı İstedi

Dumanoğlu,Giresun 
ile Sivas’ın kaderi-
nin ortak olduğunu 

iddia ederek bazı komşu illerin 
baskısı ile Giresun Limanı’nın 
yıllardır çalıştırılmadığını 
düşünüyor.Dumanoğlu ,Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı 
mektupla Giresun’un resmi 
dosyalarının Sivas’taki Bölge 
Müdürlüklerine bağlanması-
nı istedi.

İşte Dumanoğlu’nun, 
Erdoğan’a yazdığı 
mektup

“Sayın Cumhurbaşkanı-
mız. Limanımız yıkıldı. Her 
şey söylendi. Söylenme-
mişleride yüksek makamı-
nıza arz etmek vazifesini 
yerine getirmemiz gerekiyor. 
Cumhuriyetimizin en başa-
rılı ulaştırma bakanı Sayın 
Binali Yıldırım ulaştırma 
konusunda Türkiye’de çağ 
atlattı. Parlak aydınlık ışığı 
tüm vilayetlerimizi aydınlattı. 
Bir tek Giresun’umuz hariç 

kaldı. Hangi engel bu gövde-
yi yaktığı ışık inmesine mani 
oldu. Bölge müdürlük dosya-
larımızın Sivas bölgesine taşın-
mamış olmasından ileri geldi. 
Sivas’ta bir bölgedir. Sivas ile 
Giresun’un menfaatleri müş-
terektir. Halil Rıfat Paşayla bu 
müştereklik başlamış Sivas’ı 
ve Şebinkarahisar’ı Giresun 

iskelesine bağlamak için çalış-
mıştır. Bu çalışma hala devam 
ettiği halde tamamlanmamış-
tır. Giresun’la Sivas’ın bütün 
menfaatleri ortaktır müşterektir 
ayrılmaz ayrıldığı anda değe-
ri anlaşılmaz, takdir edilmez 
liman gibi olur. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ilerici görüşü ile takdir edilip 

modernleşme inşaatına 
başlayan limanımız bölge 
müdürlük dosyalarımız, 
Sivas bölgesindeki yetki-
lilere, görevlilere tevdi ve 
tevzi edilmemiş olması 
sebebi ile Türkiye’nin en 
karlı çalışan en verimli en 
cirosu yüksek en karlı bu-
günde ekonomiye en çok 
muhtaç olduğumuz dö-
nemde değerli bir kuru-
luşu manzara gerekçesi 
ile yıkılmıştır. Bu yıkılma 
kaçınılmazdı. İlk yapıla-
cak iş bölge müdürlük 
dosyalarımızın Sivas’taki 
yetkililere tevdi ve tevzi 
etmekten ibarettir.

Diyaliz Teknikerlerinden, Yönetmeliğin 
Sahada Uygulanması Talebi

Diyaliz Teknikerliği bölü-
mü adına yönetmelik 

çıkarılması ve verilmiş sözler 
olmasına rağmen uygulanma-
masını eleştiren Diyaliz Tekni-
kerleri; yönetmeliğin sahada 
uygulanmasını ve sorunun bir 
an evvel çözülmesini istiyorlar. 

Diyaliz Teknikerleri yaptık-
ları ortak açıklamada şunları 
kaydetti:

“Diyaliz Teknikerleri için 1 
Mart 2019 yılında çıkarılmış 
olan bir Diyaliz Yönetmeliği 
vardı. Yönetmeliğe göre, artık 
diyaliz ünitelerinde sadece 
Diyaliz Teknikeri ile hizmet 
verilmesi planlanmıştı. Hatta 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
bunu basın aracılığıyla da 
duyurmuştu. Bu tarihten sonra 
diyaliz sertifika programları 
kapatılmış ve 1 Mart 2020’ye 
kadar diyaliz ünitelerinde 
sertifikasız personel çalışma-
sına 1 Mart 2020’den sonra 
da tüm sertifikasızların diyaliz 
ünitelerinden çekilmesine dair 
bir açıklama yapılmış ancak 
ünitelerden sertifikasız perso-
neller çekilmediği için hâlâ ne 
yazık ki PDC (Personel Dağılım 
Cetveli) düzenlenmemiştir. 

Bunun üzerine Kamu De-
netleme Kurumu’na başvuruda 
bulunmuştuk. Aslında kurum 
tavsiye niteliğinde yazı çıka-
rıyordu. Sağlık Bakanlığı bu 
tavsiye yazısına uyarak bir yazı 
yayınladı ve 81 İl Sağlık Müdür-
lüğü’ne bu yazı gönderildi. İçe-
riğinde de diyaliz ünitelerindeki 
sertifikasız sağlık personelle-
rinin çekilerek yerlerine diyaliz 

teknikeri istihdam edilmesini, 
PDC’de hastanelerin talepte 
bulunmasını söylenmişti ama 
ne yazık ki PDC güncelleme-
lerinde Bakanlığın çıkardığı 
yazıya rağmen PCD’miz düzen-
lenmemiştir. 

Hastanelere CİMER üzerin-
den de yaptığımız başvurularda 
konunun Bakanlığa bildirildi-
ğini ama Bakanlığın, Diyaliz 
Teknikeri ataması yapmadığını, 
bu yüzden personel eksikliği 
nedeniyle sertifikasız sağlık 
personellerinin diyaliz ünite-
sinde çalıştırılması zorunda 
kalındığı dile getirilmektedir. 
Bakanlığa gönderilen dosya-
lar neticesinde de hastaneler 
personel talebinde bulunmuyor 
denmektedir. Bakanlık hem 
çıkardığı yönetmeliği, hem de 
yönetmeliği uygulamak için 
çıkardığı yazıyı ne yazık ki 
uygulamamaktadır. 

Ne üniversite hastanelerin-
de, ne kamu hastanelerinde, 
ne de özel sektörde istihda-
mımız mevcut değil. 26 yıllık 
bölüm olan Diyaliz Teknikerliği 
bölümünde aktif çalışan Diyaliz 
Teknikeri sayısı 1.415 iken, 

sertifikasız sağlık personeli 
sayısı 1.500 üstüne bir rakama 
sahiptir. Ayrıca atanmamıza en 
büyük engellerden biri de mev-
zuattır. Mevzuata göre 5 diyaliz 
makinesine 1 Diyaliz Teknikeri 
düşmektedir ancak bu mevzuat 
yıllar öncesinde hazırlanmış ve 
o zamanlar personeller ihtiyacı 
karşılarken hasta sayısı bu 
kadar yoğun değildi. Şu anda 
Türkiye’de 60.558 hemodiyaliz 
hastası, 3.387 periton diyalizi 
hastası bulunmaktadır. Hasta 
sayısı arttığı halde mevzuat 
düzenlenmediği için ve serti-
fikasızlar diyaliz ünitesinden 
çekilmediği için 24 bin mezun 
olarak atama sorunu ile karşı 
karşıya kalıyoruz. Üstüne üst-
lük bölüm hâlâ binlerce mezun 
veriyor ve mezun sayısının 
da önüne geçilmiyor. Diyaliz 
ünitesinde bulunan sertifikasız 
personeller eğitim almadığı için 
sağlıklı bir şekilde hastalara 
diyaliz tedavisi uygulayama-
maktadır. Yanlış uygulamalar 
ise hastaların kanının hemolize 
uğramasına neden olmaktadır.”

Haber: Fatma 
Bulduk Uğurlu 

- 3 yaşında geçirdiği 
kızamık ve yüksek ateş 
nedeniyle işitme duyu-
sunu kaybeden Edanur 
Yılmaz, yazdığı şiirleri 
“Bedaliza’nın Gizemli 
Haykırışı” adlı kitabında 
topladı

- 28 yaşındaki Yılmaz:
- “Ben hiçbir zaman 

kendimi engelli olarak 
görmüyorum. Çünkü en-
gel önüne koyulan bir şey ama 
sen onu kaldıracaksın. Ben 
bunu şiir sayesinde başardım”

TRABZON (AA) - ENES 
SANSAR - Edebiyat öğretme-
ninden etkilenerek yazmaya 
başladığı şiirlerini bir kitapta 
toplayan 28 yaşındaki işitme 
engelli şair Edanur Yılmaz, en-
gellilere bir hedef belirleyip onu 
ulaşmak için mücadele etmeleri 
önerisinde bulundu.

3 yaşında geçirdiği kıza-
mık ve yüksek ateş sebebiyle 
işitme duyusunu yitiren Yılmaz, 
işitme cihazı ve rehabilitasyon 
eğitimleri sayesinde yavaş 
yavaş duymaya ve konuşmaya 
başladı.

Giresun Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekoku-
lu Bilgisayar Programcılığı 
Bölümünü bitirdikten sonra 
Trabzon’da cerrahi malzeme 
üreten bir firmada işe başlayan 
Yılmaz, 5 senedir hem çalışıyor 
hem de boş zamanlarında şiir 

yazıyor.
Genç şair, “Bedaliza’nın 

Gizemli Haykırışı” adlı kitapta 
topladığı şiirlerini, 16-25 Aralık 
2022’de Ortahisar Belediyesi-
nin düzenlediği “Kitap Günleri” 
etkinliğinde okurların beğenisi-
ne sundu.

- “Engelleri aşıp kendi haya-
tını ön planda tutmak lazım”

Yılmaz, AA muhabirine, 
lisede edebiyat derslerinde 
öğretmeninin şiirleri heyecanlı 
okuduğunu, bu durumun kendi-
sini etkilediğini söyledi.

Bunun üzerine kalemi eline 
alarak şiir yazmaya başladı-
ğını belirten Yılmaz, “Sosyal 
medyada bunu paylaştıkça 
arkadaşlarım kendi sayfala-
rına kopyalayıp yapıştırmaya 
başladı. Ben de yavaş yavaş 
yazmaya başladım.” dedi.

Yılmaz, engellerini eğitimle 
ve şiirle aştığını dile getirerek, 
“Ben hiçbir zaman kendimi 
engelli olarak görmüyorum. 

Çünkü engel önüne 
koyulan bir şey ama 
sen onu kaldıracak-
sın. Ben bunu şiir 
sayesinde başardım.” 
diye konuştu.

Ortaokul ve lise 
çağlarında engelli 
olduğu için çok isyan 
ettiğini, hayata tutun-
makta zorlandığını 
ifade eden Yılmaz, 

şunları anlattı:
“Küçükken okul hayatımda 

ve arkadaş ortamında çok 
zorlandım. Çünkü konuşmak 
isterken konuşamıyorsun, dilin 
kelimeleri dökmüyor. Aslında 
ilk başta kabullenemiyorsun. 
‘Neden ben?’ diyorsun. Bu 
sorular çok kafanda takılıyor. 
Yavaş yavaş o soruların cevap-
larını kendince bulduktan sonra 
hayatınla barışıyorsun. Artık 
pozitif bakmaya başlıyorsun. 
Bu, biraz yavaş yavaş olan bir 
süreçti. O yüzden herkes kendi 
hayatını, kendi zevkini, aile 
hayatını sevmeli. Engel diye bir 
şey yok, sadece engelleri aşıp 
kendi hayatını ön plana tutmak 
lazım.”

Edanur Yılmaz, şiirlerini ya-
zarken doğayı gözlemleyerek 
ilham aldığına işaret ederek, 
çoğu gencin gerçek aşkı yanlış 
tanımladığını, somut bir güzellik 
peşinde koştukları için mutlu 
olamadıklarını söyledi.

İşitme engelli şairden engellilere 
“Hedefiniz için mücadele edin” çağrısı

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ali Zafer Topşir

Oy avcılarına kapı açılmaması 
nezaketsizlik değildir!..

Misafir veliminettir… 
Müslüman misafirperver-

dir…
*
Lâkin bugüne kadar (sizi 

tanıdığı halde) tanımamızdan 
gelen, hâl hatır sormayan, 
selâm dahi vermeye tenezzül 
etmeyen, kapınızı çalmayan 

(özellikle siyasî kimlik taşıyan) 
kişiler; bu saatten sonra 
(seçim süreci dolayısıyla) kapı 
çalacak olurlarsa, onlar misa-
fir değil OY AVCILARIDIR!..

*
‼OY AVCILARINA kapının 

açılmaması nezaketsizlik 
olmaz!..

35-40 bin üyesi olan partilerin oranlarını yüksek gösteren anket firmalarının Yeniden Refah Partisi’ne olan tarihi 
ilgiyi gizlediğini iddia eden Şenol Sala”Bu anket firmaları İstanbul seçimlerinde adeta dibe vurdu.1 tanesi bile 
İstanbul seçimlerinin sonucunu tahmin edemedi.Bizim Partimiz devlet desteği olmadan 84 bin kişi ile kurultay 

yapmış bir parti.Giresun’da 2 milletvekili çıkarırsak kimse şaşırmasın.Şimdiden söylüyoruz”dedi

Sala: Anket Firmaları, Yargıtay’daki 
269 Bin Üyeyi Niye Görmüyor?

Yeniden Refah Par-
tisi,seçimlere kadar 
500 bin üyeyi geçer 

ve tüm barajları ,aşar gider.
Fatih Erbakan hocamız iktidar 
,medya ve devlet desteği ol-
madan  84 bin kişi ile kurultay 
yaparak tüm barajları ezdi 
geçti.Bu saatten sonra güç-
lü projelerle ülkemizi ayağa 
kaldıracağız.Erbakan bey,İngil-
tere ve ABD’den icazet alıp da 
aday olmuyor”dedi.

Sala ,Ömer Duman ‘ın il 
başkanlığında Giresun’da 
sahaya indiklerini anlatarak”-
Partimizde taş gibi ekip var.
Sayın Duman kadar yapıcı bir 
siyasetçi az bulunur.Yine Fatih 
Çelebi gibi bir joker beyin ile 
çalışıyor.Başımızda Levent 
Tatar gibi duayen bir teşkilat-
çı olması fark yaratıyor.Arif 
Turan ile de partimiz özüne 
iniyor.Diğer arkadaşlarımızda 
birer beyin ve joker.Bu ekip 
başaracak.Hem Türkiye’de 

hem Giresun’da başaracağız.
Ekonomik sorunları bu ülkede 
çözecek tek lider Fatih Erba-
kan’dır.”dedi. 

Haber: Hakan Çelebi

DUDU; ‘AZİZ MİLLETİMİZ 
GEREKEN CEVABI 

SANDIKTA VERECEKTİR’

Milliyetçi Hareket 
Partisi Mer-
kez Yönetim 

Kurulu Üyesi Volkan Dudu, 
“Her daim, teşkilatımızla, 
esnafımızla ve vatandaş-
larımızla birlikteyiz. Mille-
timiz, inanıyoruz ki halen 
daha aday belirleyemeyen, 
değişik hesaplar peşinde 
koşan, genel başkanımız 
hakkında mesnetsiz ifade-
ler kullanarak siyaset yap-
maya çalışan 6’lı masaya 
gereken cevabı sandıkta 
verecektir.” dedi

Milliyetçi Hareket Partisi 
Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi Volkan Dudu, tek he-
deflerinin Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli’nin liderliğinde 
daha güçlü bir ‘Cumhur 
İttifakı’ ile 2023 seçimlerine 
girmek olduğunu söyledi.

Dudu, hem genel 
merkez hem de teşkilat 
bazlı olarak belirlenen çizgi 
doğrultusunda çalışmaya 
devam ettiklerini belirte-
rek, “Ülkemizin güvencesi 
istikrar. Bizler, liderimiz 
önderliğinde ‘Hak yok, 
vazife vardır’ düsturuyla 
durmaksızın çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Her daim, 
teşkilatımızla, esnafımız-
la ve vatandaşlarımızla 
birlikteyiz. Çünkü onların 
dertleriyle dertleniyor, 
sevinçleriyle seviniyoruz. 

Aziz Milletimiz için çok 
önem taşıyan 2023 Cum-
hurbaşkanlığı ve Millet-
vekilliği Seçimleri için tüm 
kadrolarımızla birlikte her 
an seçim olacakmış gibi 
sahadayız. Genel Merkezi-
mizin belirlediği programlar 
kapsamında çalışmalarımı-
zı aralıksız sürdürüyoruz.” 
dedi.

‘Milletimiz 6’lı masaya 
gereken cevabı sandıkta 
verecektir.’ diyen Dudu, 
açıklamalarını şöyle nokta-
ladı: “Çaylarını yudumladı-
ğımız, sofralarına konuk ol-
duğumuz vatandaşlarımıza 
Cumhurbaşkanı adayımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
Milliyetçi Hareket Partisi 
kadrolarımızdan bahsede-
rek, teveccühlerini istiyo-
ruz. Hamdolsun, vatandaş-
larımız da bizlere gereken 
ilgiyi gösteriyor. Milletimiz, 
inanıyoruz ki halen daha 
aday belirleyemeyen, 
değişik hesaplar peşinde 
koşan, genel başkanımız 
hakkında mesnetsiz ifade-
ler kullanarak siyaset yap-
maya çalışan 6’lı masaya 
gereken cevabı sandıkta 
verecektir. Bu noktada 
gerek Giresun’umuz, gerek 
Karadeniz Bölgemiz gerek-
se Türkiye’miz tercihlerini 
istikrardan yapacaktır.”diye 
konuştu.

Keşap Belediyesi Ocak Ayı 
Meclis Toplantısı Yapıldı
Keşap Belediyesi 

Ocak ayı 2023’nin 
ilk meclis toplantısı Keşap 
Belediye Başkanı Meh-
met Emür Başkanlığında 
gerçekleşti. Meclis üyeleri, 
komisyon ve meclis üye se-
çimleri, gündemde bulunan 
maddeleri görüşüp karara 
bağlamak üzere bir araya 
geldi. Toplantı yoklama ile 
başladı. 

“2023 YILININ 
OCAK AYI MECLİS 
TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTİR-
DİK”

Başkan Emür 
“Çeşitli komisyon ve 
encümen üyelerinin 

seçimleri yapıldı. Gün-
demde yer alan maddeler 
görüşüldü. Meclis üyele-
rimizle, belediye olarak 
yaptığımız ve yapacağımız 
çalışmalarla ilgili istişare-
lerde bulunduk. Yeni yılda 
da kaliteli hizmet, azimle 
çalışma ve gönül belediye-
ciliğini sürdürmeye devam 
edeceğiz.”dedi.

DOKAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanı Hakan Gül-
tekin: “Bu yıl toplamda 500 
milyon lira kaynak kullan-
mayı hedefliyoruz”

GİRESUN (AA) - GÜLTE-
KİN YETGİN - Karadeniz’de 
ziyaretçilerin doğa içerisin-
de ulaşım sağlaması için 
uygulanan Yeşil Yol Projesi 
kapsamında geçen yıl 87 kilomet-
relik yolun standardı yükseltildi.

Doğu Karadeniz Projesi 
(DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığınca sürdürülen proje 
ile Samsun, Tokat, Ordu, Gi-
resun, Trabzon, Gümüşhane, 
Bayburt, Rize ve Artvin’deki yayla 
yollarının birbirine bağlanması 
amaçlanıyor. Proje ile yerli ve 
yabancı turistlerin Samsun’dan 
Artvin’e kadar daha konforlu ve 
güvenli ulaşım sağlamaları da 
hedefleniyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İdare-
si Başkanlığınca kaynak aktarılan 
belediyeler ve il özel idareleri, 
toplam uzunluğu 4 bin 631 kilo-
metre olan yol ağında planlama 
dahilinde asfalt ve beton kaplama 
ile altyapı çalışmaları gerçekleş-
tiriyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanı Hakan Gültekin, AA 
muhabirine, Yeşil Yol Projesi’nde 
çalışmalara 2013 yılında başlan-
dığını söyledi.

Proje kapsamında geçen yıl 
belediye ve il özel idarelerine 266 
milyon lira aktarıldığını belirten 
Gültekin, kaynakla planlanan 

çalışmaların gerçekleştirildiğini 
ifade etti.

Gültekin, proje çalışmaları 
çerçevesinde 2013’ten 2022’ye 
kadar 1 milyar 150 milyon lira 
kaynak kullanıldığını belirterek, 
“2023 yılında da ilk etapta 200 
milyon liraya yakın kaynak kul-
lanılacak. Bu yıl toplamda 500 
milyon lira kaynak kullanmayı 
hedefliyoruz.” dedi.

Geçen yıl ayrılan kaynağın 
tamamının, yaylalardaki kar ya-
ğışı nedeniyle kullanılamadığına 
işaret eden Gültekin, şu değer-
lendirmede bulundu:

“Kar varken beton dökemez-
siniz, asfalt kaplayamazsınız, sa-
nat yapılarını yapamazsınız. Bu 
yıl 2022’den kalan kaynağı da 
kullandığımızda birinci öncelikli 
yollarımızda yüzde 65’leri yaka-
lamış olacağız. Birinci öncelikli 
yollarda işimizi kolaylaştıktan 
sonra, ikinci ve üçüncü öncelikli 
yollardaki etapları ekleyeceğiz. 
Şu anda toplamda tam bitmiş 
haliyle ilgili yüzde 50’ler seviye-
sindeyiz.”

- “1500-2 bin rakımlı bölgeler-
de nisana kadar mola verdik”

Gültekin, Yeşil Yol Projesi 

güzergahından yaz ayların-
da arazi şartlarına uygun 
araçla Samsun’dan Art-
vin’e kadar gittiğine dikkati 
çekerek, “Yollar yüzde 99 
bitti ancak standardının 
geliştirilebilmesi için kaynak 
aktarıyoruz. İlgili kurumla-
rımız da yolların altyapısını 
ve üstyapısını bitiriyor. ‘3-

3,5 yıl içerisinde Yeşil Yolu yüzde 
80-90 oranında tamamlayacağız’ 
diye kendimize hedef koyduk.” 
ifadelerini kullandı.

Düşük rakımlı bölgelerde 

çalışmaların kuzey ve güney 
akslarında devam ettiğini anlatan 
Gültekin, “Ağırlıklı çalışmalarımız 
yaylaların bulunduğu yüksek 
rakımlı bölgelerdeydi. 1500-2 
bin rakımlı bölgelerde nisana 
kadar mola verdik. İnşallah nisan 
ayından sonra kaldığımız yerden 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Hakan Gültekin, Yeşil Yol 
Projesi’ne destekleri dolayısıyla 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’a teşek-
kür etti.

Yeşil Yol Projesi’nde standardı 
yükseltilmiş yol ağı yüzde 50’ye ulaştı

Karadeniz’de yayla yollarını birbirine bağlayan Yeşil Yol Projesi kapsamında 
geçen yıl 266 milyon lira kaynak aktarılarak 87 kilometre imalat gerçekleştirildi
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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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Mitinglerde talep edilen 
istekler yerine getirilseydi; 

Bugün eğitim sistemimiz bu 
kadar yerlerde sürünmezdi... 

Miting yapan öğretmenlerin 
sesine kulak verilseydi; 

Bugün okul bahçelerinde öğ-
renci cinayetlere işlenmezdi... 

Sevgili dostlar,
Değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimiz; 
Üst başlıktan ve sohbetimize 

giriş kısmından da anlaşıla-
cağı üzere eğitim-öğretimin 
kepazeliği ve geçmişte yapılan 
öğretmen grevleri ve mitingleri 
üzerine olacak... 

Diyeceksiniz ki; 
Durup-dururken bu konuda 

şimdi nereden aklına geldi? 
Yanıtım; 
Hayır, durup-dururken aklı-

ma gelmedi... 
Sadece ve sadece son gün-

lerde okul kapılarında üst-üste 

işlenen öğrenci cinayetleriyle, 
önümüzdeki günlerde öğret-
menlerin ve kamu görevlilerinin 
yapmak istedikleri ‘eylemler’ 
çok-çok gerilerde kalan ve bel-
leklerimizden silinmeyen anıları 
tazeledi... 

Sizlerde duymuşsunuzdur 
diye düşünüyorum; 

Bundan iki-üç gün önce 
Samsun’da eşinden ayrılmış bir 
anne, vesayeti babasında olan 
iki çocuğunu okula görmeye 
geliyor... 

Ve bu haberi duyan, başka 
bir lisede okuyan 17 yaşındaki 
oğlu elini-kolunu sallayarak 
gelip annesini okul bahçesinde 
vurup öldürüyor... 

Ve yine bundan dört-beş gün 
önce; 

Elazığ-Palu ilçesinde Meslek 
ve Teknik Anadolu lisesinde bir 
öğrenci bilinmeyen nedenlerle 
bıçaklayarak öldürüyor... 

Yine unutulmamıştır 
diye düşünüyorum; 

2022 yılının son günle-
rinde de Mersin’de bir kız 
öğrenci sınavdan düşük 
not aldığı için kendisiyle 
alay eden arkadaşını önce 
hortumla dövüp ve daha 
sonra da bıçaklayarak 
öldürmüştü... 

Eeeee? 
E’si şu; 
Eğitim yuvası olarak 

bilinen okullarımızda bu 
tür öğrenci cinayetleri gün 
geçtikçe neden çoğalıyor? 

Öğrencilerin tek silahı ‘ka-
lem’ olması gerekirken; 

Bu ateşli silahlarla öğrenciler 
okullara nasıl silahlı girebiliyor? 

Belinde bıçak ve kamalarla 
okul bahçesinde nasıl dolaşa-
biliyor? 

Okullarda çocuğunuz veya 
torununuz olsun olmasın; 

Sizce bu soruların bir ‘yanıtı-
nın’ olması gerekmez mi? 

Hadi, bizler sıradan vatan-
daşlar olarak düşünme yetimizi 
kaybettik diyelim... 

Bu yaşanan sorunların 
üzerinde düşünmesi gereken 
ilgili ‘eğitim bakanlığı’ neden 
bu sorunlar üzerinde düşünüp 
çözüm getirmiyor? 

Şimdi sizde diyeceksiniz ki; 
“Yahu, adam bile bile boz-

duğu şeye niye tamir etmeye 

kalksın?” 
“Niye toplumun ortak mutlu-

luğunu öne çıkaracak bir ortam 
hazırlasın?” gibi sorularda 
aklınıza gelebilir... 

Bunu geçelim... 
Benim burada bir çift sözüm-

de ‘çağdaş, bilimsel eğitimi’ 
savunan öğretmen sendikaları-
na olacak... 

(İktidarın çıkarlarına eklem-
lenen sarı sendikalara sözüm 
yok) 

Çağdaş ve bilimsel eği-
timden yana olan öğretmen 
sendikaları; 

Neden aynı okul çatısı 
altında ve mesai birlikteliğinde 
bulunurlarda, eğitimin bozuk 
yanlarını dile getirmek için bir 
araya gelemezler? 

Gri renklerle sendikal 
farklılıkları olsa da, neden hep 
birlikte ve tek yumruk olup şu 

ortak değerleri haykıramazlar; 
-Emperyalizmin ülkemize 

montajlamak istediği bir eğitim 
sistemini istemiyoruz... 

-Çağdaş, bilimsel, demok-
ratik, laik, nitelikli bir eğitim 
sistemi talep ediyoruz... 

-Gün geçtikçe pompalanan 
gerici, dinci, ayrımcı ve yobaz 
eğitim sistemini reddediyoruz... 

-Eğitimde fırsat eşitliğinin her 
yurttaşın hakkı olmasa gerekti-
ğini savunuyoruz... 

-Eğitimden sorumlu ilgili 
‘bakanlığın’ sermaye sınıfından 
ve özel okullardan yana değil, 
toplumun çoğunluğunu oluştu-
ran halkın çocuklarının yanında 
olmasını istiyoruz... 

-Yaşadığımız bu çağda 
cinsel ayrımcılığı kökten redde-
diyoruz.. gibi talepleri dile getir-
meleri gerekmez mi öğretmen 
sendikalarının? 

Bence gerekir... 
Hem de hiç zaman 

kaybetmeden... 
Özetlersek; 
Bu öğrenci cinayetleri, 

öğretmen grev ve miting-
leri üzerine yaptığımız bu 
‘çoban salatası’ kıvamın-
daki sohbetimizi bundan 
54 yıl geriye giderek TÖS 
(Türkiye Öğretmenler 
Sendikasının) 15 Şu-
bat 1968 yılında yaptığı 
‘Büyük Yürüyüş’ sonrası 
öğretmenlerin hep bir 

ağıdan yaptığı ‘yemin metniyle’ 
bitirmek istiyorum... 

TÖS 2. Başkanı Safa Gü-
ner önden söylüyor ve alanı 
dolduran binlerce öğretmen şu 
‘yemin metnini’ tekrarlıyor; 

“Devrimci Türk öğretmeni 
olarak, ulusumuzu geri kalmış-
lıktan kurtarmak için hep birlikte 
var gücümüzle çalışacağız... 

Halkımızı, iç ve dış sömürü-
den kurtaracağız... 

Ülkemizi, Atatürk’ün göster-
diği yönde, ileri üretim ve yöne-
tim aşamalarına ulaştıracağız... 

Bütün karşı güçlere rağmen, 
tarihsel görevimizi başarıyla 
yapacağımıza ANT içeriz” diye 
haykırmışlardır... 

Son söz; 
Umarım bu ‘birlikteliğe’ daya-

nan mitingler günümüzü de ışık 
tutar...
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Cengiz Saydere : Memurlar 
Gün Gün Fakirleşiyor

2023 yılı ocak 
ayından itibaren 
vergilere, cezalara, 

harçlara yapılan ortalama 
%122’lik zamlar göster-
mektedir ki, Türkiye Cum-
huriyeti Devletini yöneten 
hükümetin reel enflasyonu 
tam olarak %122’dir.”şeklin-
de konuştu.Saydere şöyle 
devam etti

“Yaklaşık yirmi yıl önce 
TÜİK enflasyon rakamlarını 
açıkladığında, hiçbir kimse 
açıklanan enflasyon rakamı-
nı tartışmazdı.

Son zamanlarda ise 
maalesef TÜİK’in açıkladığı  
enflasyon rakamlarını dikka-
te alan yok.

Peki bizler vatandaşlar 
olarak hangi enflasyona 
inanacağız? TÜİK mi? 
Hükümet mi? Vatandaş mı? 
Öncelikle açıklanan enflas-
yon rakamlarını herkesin 
kabul etmesi ve çözümünü 
ise millet olarak hep birlikte 
aramamız gerekir.

TÜİK’in enflasyon hesapla-
malarının sahada gerçeklerle 
uyuşmamasının bedelini, 
maalesef öncelikle aylığından 
başka geliri olmayan memur, 
emekli, işçi ile dar gelirli vatan-
daşlarımız ödemektedir.

İçinde bulunduğumuz 2023 
yılı Ocak ayından itibaren 
memur ve emekliye yapılan 
%30’lik maaş zammı maale-
sef, bu kış gününde memur ve 
emekliyi sefalete sürüklemiştir. 
Pek çok memurun taban aylığı 
asgari ücret seviyesine inmiş, 

hatta asgari ücretin altında 
maaş ala pek çok memurda 
ortaya çıkmıştır.

 Diyoruz ki, bu durumu 
protesto etmek adına, kamu 
kurumlarımızın kapısına

“BU İŞ YERİNDE ASGARİ 
ÜCRET UYGULANMAKTA-
DIR” tabelaları asmakta fayda 
vardır.

 Sayın Maliye Bakanımızın 
deyimiyle, %30 maaş zammıy-
la memurlarımızın gözündeki 
ışıltı söndürdünüz.

Gerek ekonomik, gerek 
yapılan uygulamalarla, Soyut 
olan Devletin, somut varlıkları 

olan, memurun itibarını yok 
ettiniz.

Çok değil 6-7 yıl önce yak-
laşık üç asgari ücret alan me-
murun maaşını, bu gün asgari 
ücret seviyesine indirdiniz.

Ocak ayında tüm vergi ve 
harçlara, %122 zam yapanla-
rın, memur ve emekliye %30 
zam yapmasının kabul edilebi-
lir hiçbir tarafı yoktur.

En kötü ihtimalle asgari 
ücrete yapılan %55’lik zam 
memura da uygulanmalıydı.

%30maaş zammını ayakta 
alkışlayan, yetkili olup, etkili 
olmayan, sendika başkanları-

na sesleniyorum.
“tarihi(!) bir toplu sözleş-

me” diye imzalamış olduğu-
nuz, 2022 ve 2023 yıllarını 
kapsayan 6. Dönem toplu 
sözleşme yürürlüğe girdiği 
ilk aydan itibaren hükmünü 
yitirmiştir.

Yetkili olduğunuz süre-
de yaptığınız hiçbir toplu 
sözleşmede aldığınız zam 
oranı enflasyonun üzerinde 
olmamıştır.

Memurun güvencesi 
kaldırılmalı diyen eski genel 
başkanlarınızın dediği belki 
olmadı. Belki memurun gü-
vencesi kaldırılmadı. Ancak, 
memuru sefalete mahkûm 
ederek, memurun itibarını 
yok ettiniz.

 %30 maaş zammının 
kabul edilmesi mümkün 
değildir. Memur ve emekliye 
acilen ek zam şarttır.

Yıllar boyunca enflasyon 
altında alınan artışlar, kamu 
çalışanları ve emeklilerinin 

alım gücünü düşürmüş, kirası-
nı ve faturalarını ödeyememe 
noktasına getirmiştir.

Son bir yıllık sürede pek 
çok gıda ürününün %150 ile 
%300 arasında arttığı ve bu ay 
içerisinde pek çok ürünün yük-
sek oranlarda zamlanacağı bir 
ortamda memur ve emekliye 
%30 zam vermekte nedir.

Biz istiyoruz ki, vergi dilim-
leri %15 olarak sabitlensin. 
Maaşlar her ay enflasyona ve 
huzur payı eklenerek düzen-
lensin.”

Haber: Osman Yılmaz

“Hediyem Kitap Olsun” 
kampanyasıyla hayırseverler-
ce bağışlanan kitaplar öğren-
cilere ulaştırılmaya başlandı.  

Giresun İl Müftülüğü 
tarafından 23 Nisan İlko-
kulu’nda “Diyanet Yayınları 
Köşesi” oluşturuldu. Türkiye 
Diyanet Vakfı Kadın Kolları 
organizesinde gerçekleştirilen 
‘Hediyem Kitap Olsun’ projesi 
kapsamında Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı yayınlarından oluşan 
eserler okul kütüphanesine 
teslim edildi.  

İl Müftüsü ve TDV Giresun 
Şube Başkanı Ramazan Top-
can, 23 Nisan İlkokulu’nda 
sınıfları gezerek öğrencilerle 
bir süre sohbet etti, kitap ve 
dergi hediye etti.  

Kitap dağıtımı hakkında 
bilgi veren İl Müftüsü Topcan, 
“İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin 
mensupları olarak, bilginin, 
öğrenmenin, okumanın 
kaynağı olan kitapların daha 
geniş kitlelere ulaştırılması 
için faaliyetler gerçekleştiri-
yoruz. TDV Kadın Kollarımız 
tarafından ‘Hediyem Kitap 

Olsun’ kampanyasına destek 
olmak amacıyla açılan hayır 
çarşısından elde edilen gelirle 
temin edilen kitapları okul 
kütüphanelerine ulaştırmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.  

Projeyle geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımızın 
sahih dini bilgiye ulaşmasını 
ve kişisel gelişimlerine katkı 
sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.  

Vatandaşların ve öğrenci-
lerin bilgi birikiminin artması, 
okuma alışkanlığının kazandı-
rılması için çalıştıklarını ifade 
eden Müftü Topcan, “İlimizde-
ki ilkokul, ortaokul ve liselere, 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
bağlı 4-6 yaş Kur’an kursları-
na, Diyanet Gençlik merkez-
lerine, yatılı hafızlık Kur’an 
kurslarına, cezaevlerine, 
çocuk evlerine, çocuk destek 
merkezlerine ve hastane gibi 
kurumların kütüphanelerine 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı 
yayınlarından temin edilecek 
kitaplarla destek oluyoruz. 
Katkı sunan, emek veren tüm 
hayırsever vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.” diye 

konuştu.  
Kitap dağıtım 

programına 
TDV Giresun 
Şubesi Kadın 
Kolları Başkanı 
Nihal Kasap ve 
TDV gönüllüleri 
katıldı. 

Müftülükten okul 
kütüphanelerine 

hediye kitap 
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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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“Giresun 
Kümeye!”

Geçen sene olağanüstü iki 
penaltı kurtarışı yapan Okan’ın 
sayesinde beraberlikle yetindi-
ğimiz Trabzon deplasmanında 
bu sene hatalı gol yemesi-
ne rağmen olağanüstü üç 
pozisyon kurtaran Onurcan’ın 
çabası yetmedi ve Giresuns-
porumuz, Trabzon deplas-
manından eli boş döndü. 
Trabzonspor, ilk dakikalarda 
oyunu Giresunspor yarı alanı-
na yıkarak pozisyon bulmayı 
denedi. Henüz maçın başında 
Ramon’un markajından kurtu-
lan Bardhi çok net bir pozisyon 
harcadı ve bu mini kırılma nok-
tası oyunun Hakan Keleş’in 
planladığı gibi oynanmasını 
sağladı. Bardhi’nin kaçırdığı 
pozisyondan sonra kalemiz-
de gol görene kadar çok iyi 
kapanan ve geçiş hücumların-
da başarılı olan Giresunspor 
seyrettik. Son vuruş ve karar 
verme mekanizmalarındaki ek-
siklikler nedeniyle hızlı hücum 
fırsatlarını değerlendiremeyen 
takımımız Onurcan’ın hatalı 
çıkışı ve Bajic’in şanssızlığı 
neticesinde geriye düştü. Ka-
lemizde golü gördükten sonra 
dağılmayan takım ezberlenmiş 
oyununu oynamaya devam 
etti. Soyunma odasına, topla 
oynama oranı yüksek fakat ka-
panan rakibine karşı pozisyon 
üretmekte zorlanan Trabzons-
por, planlarını başarıyla sa-
haya yansıtan Giresunsporun 
önünde 1-0 galip girdi. 

İkinci yarıda çalışkanlıkla-
rını üretkenliğe dönüştürmeyi 
başaran Trabzonspor, ciddi 
pozisyonlar bularak başladı ve 
ilk yarının başında olduğu gibi 
takımımızı baskı altına almayı 
başardı. İkinci yarı ilk yarının 
aksine sanki sahada başka bir 
Giresunspor var gibiydi. Sanki 
önceki maçlarda rakiplerinin 
dominant oyun anlayışına ses 
yükseltmeden karşılık veren 
ve adı büyük takımlardan 
puanlar koparan takım sahada 
değildi. İkinci yarıda pozisyon 
bulmakta zorlanan takımımız, 
yakaladığı pozisyonları da 
harcayınca oyun disiplininden 

koptu ve mağlubiyet kaçınıl-
maz bir tokat gibi yüzümüze 
çarptı.

Oyunun geneline bakıl-
dığında Kuwas’ın harcadığı 
pozisyonlar eminim tüm 
taraftarlara saç baş yoldur-
muştur. İlmek ilmek işlenen 
pozisyonlar özellikle Kuwas 
topla buluştuğunda bir anda 
sonlanıverdi. Hakan hoca, bu 
saatten sonra futbolunun son 
demlerini yaşayan Kuwas’a bir 
şeyler öğretmeye uğraşmaya-
caktır eminim. Zannediyorum 
ki Kuwas, yakın gelecekte bir 
hatıra olarak anılacak. 

Dikkatimizi çeken konu-
lardan biri de oyunun son 
dakikalarında sahadaki takım-
ların herbirinde denk sayıda 
Trabzonlu oyuncu olmasıydı. 
Trabzon’un çocuklarına verdiği 
destekten ötürü Giresunspo-
rumuza çok teşekkür ederiz. 
Benzer desteği Giresun’un 
hızanlarına da gösterirlerse 
sevincimizin katlanacağına 
eminiz.

Pekâlâ, bizler teşekkür 
ederken Trabzonspor taraftarı 
ne yaptı? “Giresun Kümeye!” 
diye bağırdılar. Yakışmadı. 
Giresun’un hızanları bu teza-
hüratı unutmaz ama Giresunlu 
Trabzonsporlular da akılla-
rına not etsin bu düşmanca 
tavrı. Unutmayın bu tezahü-
ratı lütfen. Giresunlular hâlâ 
Trabzonspor aşkı taşıyorsa bu 
yükten kurtulsunlar. Biz mem-
leket sevgisinin tüm aşklardan 
önce geldiğini öğrendik. 

Giresunspor; bembeyaz, 
klasik Anadolu takımı kom-
biniyle çıktığı maçtan boynu 
bükük ayrıldı. Eminim ki bu 
mağlubiyet bir kaza kurşu-
nudur. Dünya kupası arası 
öncesinde ve sonrasında 
ivme yakalayan takımımız 
bu mağlubiyet sonrasın-
da hız kesmeyeceğine ve 
düşüşe geçmeyeceğine 
inanıyoruz. 

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

Spor Toto Süper Lig’de 
17. hafta geride ka-
lırken, futbolseverler 

gole doydu. Toplam 36 golün 
atıldığı hafta, 2022-2023 sezo-
nunun en gollü haftası olarak 
kayıtlara geçti. Süper Lig’de 
bir kez daha hafta içi mesaisi 
yapıldı. Zirvede kıyasıya müca-
dele yarışında olan Fenerbah-
çe ve Galatasaray, haftayı 3 
puanla kapatmayı başarırken, 
iki takım da galibiyete 2-1’lik 
sonuçla uzandı. Haftanın BAY 
geçen takımı Beşiktaş oldu. 
Bir maçı eksik siyah-beyazlılar 
ile lider arasında 10 puan fark 

bulunuyor. Oynanan 9 karşılaş-
mada toplam 36 gol atılırken, 
en golcü takımı Adana Demirs-
por oldu. Güney ekibi konuk 
ettiği İstanbulspor’u 6-0 mağlup 
etti. Kasımpaşa ve Karagümrük 
rakip filelere 4’er gol atarken, 
17. haftada golsüz müsabaka 
yaşanmadı.

Galatasaray’dan 
üst üste 6. Galibiyet 

MKE Ankaragücü’nü konuk 
ettiği ve 1-0 geriye düştüğü 
mücadeleyi 2-1 kazanan Gala-
tasaray, ligde liderliğini sürdü-
rürken galibiyet serisini de 6’ya 

çıkardı.  Galatasaray, benzer 
bir galibiyet serisini en son 2 
sezon önce yaşamıştı. 

Fenerbahçe, geriden 
gelerek kazandı 

Geçtiğimiz hafta evinde 
Hatayspor’u farklı yenen 
Fenerbahçe, Antalyaspor ile 
deplasmanda karşılaştı. İlk ya-
rıda 1-0 geriye düştüğü maçı 
Belçikalı golcüsü Batshuayi’nin 
ikinci yarıda attığı gollerle 
kazanan sarı-lacivertliler, derbi 
öncesi moral depoladı. 35 
puana yükselen Fenerbahçe, 
zirve yarışını sürdürdü.

Başakşehir 
90+7’de yıkıldı

Gaziantep’e üst üste aldığı 2 
galibiyetle giden Başakşehir, mü-
sabakada öne geçmesine rağ-
men skor avantajını koruyamadı 
ve uzatma dakikalarında yediği 
golle sahadan 1 puanla ayrıldı. 
31 puanlı turuncu-lacivertliler, 
zirve yarışında yara aldı.

Karadeniz derbisi 
Trabzonspor’un

Geçen hafta Fatih 
Karagümrük’e farklı mağlup 
olan Trabzonspor, Akyazı 
Stadyumu’nda Giresunspor 
ile karşılaştı. Mücadeleyi 
3-0 kazanan bordo-mavililer, 
29 puana ulaşırken Adana 
Demirspor’un 1 puan altında 
5. sırada yer alıyor.

Gol krallığında 
son durum

Sakatlığı nedeniyle for-
masından uzak kalan Enner 
Valencia, 13 golle gol krallığın-
da zirvedeki yerini haftalardır 
sürdürüyor. Fenerbahçe’ye 
karşı takımının tek golünü atan 
Haji Wright 10 gole ulaştı. Kay-
serispor maçında 2 gol atarak 
yıldızlaşan Mbaye Diagne 
takım arkadaşı Borini ile gol 
sayısını eşitledi, iki oyuncunun 
da 9 golü bulunuyor. Fener-
bahçeli yıldız Michy Batshuayi 
ise bu hafta attığı gollerle 8 
gole yükseldi.

Spor Toto Süper Lig’de 
17. Haftada Yaşananlar...

Görele 13 Şubat İlçe Stadının 
Son Hali İçler Acısı

Yaklaşık 50 yıla yakın 
Görele’ye hizmet veren 13 

Şubat İlçe stadının son hali gelen 
heyeti bile şaşkına çevirdi. 

Giresun Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Tesislerden Sorum-
lu Şube Müdürü Nazif Kılıç ve 
beraberindeki heyet tarafından 
Görele 13 Şubat İlçe Stadında 
incelemeler yapıldı. Kulüp Baş-
kanı ve yöneticilerinde eşlik ettiği 
heyet sahanın zemini, tribünler, 
ısıtma sistemi, soyunma odalarını 
yerinde inceleyerek notlar aldı. 

Tesislerden sorumlu Şube Mü-
dürü Nazif Kılıç yaptığı açıklama-

da “Stadın yapılış tarihi çok eski, 
saha zemini futbol oynamak için 
elverişli değil, soyunma odaları 
futbolcular için yeterli değil, sta-
dın iç ve dış kesimlerinde çatlak-
lar oluşmuş. Biz notlarımızı alıp 
gerekli makamlara stadın komple 
yapılması için başvurumuzu 
yapacağız. Amacımız Görele’ye 
yakışır bir stat yapmak”” dedi.

Avrupa Giresun Fede-
rasyonu öncülüğünde 

22 Şubat’ta Almanya’nın Köln 
kentinde, Amerika Kdz. Gire-
sunlular Derneği liderliğinde 
ise 30 Nisan’da New York’ta 
düzenlenecek gece ile ilgili 
çalışmalar sürdürülüyor.

KÖLN’DE GECE
Almanya’da ikamet eden 

Giresunspor Asbaşkanı Metin 
Çoban, Köln’de düzenlene-
cek gece ile ilgili hazırlıkların 
sürdürüldüğünü belirterek, 
“Bu dönem şahsımıza tevdi 
edilen görevle birlikte kulü-
bümüzün içinde bulunduğu 
maddi ve manevi sıkıntılara 
bir nebze ilaç olabilmek için 

Avrupa Giresun Federasyonu 
Başkanı olarak üye Giresun 
Derneklerimizin değerli baş-
kanları ile gece düzenlemeye 
karar verdik. Çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Gecemize katkı 
sağlayacak herkese şimdiden 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Köln’deki gece için Gire-
sunspor Store ürünleri gecenin 
yapılacağı salonda satışa 
sunulacak.

AMERİKA, NEW 
YORK’TA BULUŞACAK

Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ikamet eden 
Giresunspor Asbaşkanı Savaş 
Şahin, geçtiğimiz yıl tarihin-

de ilk kez yurtdışında geceyi 
New Jersey’de düzenledikle-
rini belirterek, “Geçen sezon 
gecemize katkıda bulunan 
hemşerilerimize sonsuz şük-
ranlarımızı sunuyoruz. Kulübü-
müze destek vermek amacıyla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Türklerin ve Giresunlu hem-
şerilerimizin yoğun olarak 
yaşadığı Delaware, Pensilvan-
ya, New Jersey, Connecticut, 
Massaucest eyaletlerini New 
York’ta bir araya getirerek 
Giresunspor’a destek sağla-
yacağız. Kulübümüzün içinde 
bulunduğu sıkıntılı durumu 
bertaraf etmek için var gü-
cümüzü ortaya koyacağız” 
ifadelerine yer verdi.

GiRESUNSPOR, GECE YAPACAK
Giresunspor’un Yurtdışı sorumluları Asbaşkanlar Metin Çoban ve Savaş Şahin öncülüğünde gece çalışmaları sürdürülüyor.

15 Şubat’a Kadar 
Transfer Yapılacak

2022- 2023 sezonunda amatör 
futbol müsabaka, tescil ve disiplin 
uygulamaları, amatör lisans işlem 
bedelleri, amatör liglerde yaş ve 
kategorilerin uygulama esasları, 
4 Ağustos 2022 tarihli TFF Yö-
netim Kurulu toplantısında kabul 
edilerek TFF internet sitesinde 
yayınlanmıştı.

8 Ağustos-14 Ekim 2022 tarih-

leri arasında birinci, 2 Ocak-15 
Şubat 2023 tarihleri arasında 
amatör futbolcuların ikinci trans-
fer tescil işlemleri gerçekleştiri-
lecek.

Kadrolarına takviye yapmak 
isteyen kulüpler için süreç 2 
Ocak’ta başlarken, 15 Şubat’a 
kadar 2.Transfer dönemi devam 
edecek.



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: 69 Ocak 2023 Pazartesi

 

 

 

GİRESUN (AA) - Spor Toto 
Süper Lig’in 18. haftasında Han-
giKredi Ümraniyespor, deplas-
manda Bitexen Giresunspor’u 
1-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 
biten maçta konuk ekip 83. daki-
kada attığı tek golle sahadan 3 
puan ile ayrılan taraf oldu.

14. dakikadaki Bitexen Gi-
resunspor atağında Hayrullah 
Bilazer, sağ çaprazdan ceza 
sahasına girdi. Bu oyuncunun 

yerden sert şutunda kaleci 
Serkan Kırıntılı topu köşeden kor-
nere çeldi.

17. dakikada Alper Uludağ’ın 
yerden ceza sahasına gönderdiği 
topu HangiKredi Ümraniyespor 
defansı uzaklaştırmak isterken, 
meşin yuvarlak Sergio’nun 
önünde kaldı. Uygun pozisyonda 
bulunan Sergio’nun sert şutunda 
top üstten az farkla auta gitti.

45. dakikada Kuwas’ın serbest 

vuruşta ceza sahasına yaptığı 
ortada Alper Uludağ’ın vurduğu 
top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz 
beraberlikle tamamlandı.

79. dakikada Bitexen Gir-
sunspor atağında Campuza-
no’nun ara pasında ceza sahası 
ön çizgisinde topla bulşan Bajic’in 
sert şutunda, meşin yuvarlak Ser-
kan Kırıntılı’da kaldı.

83. dakikada Kartal Kayra 

Yılmaz’ın kullandığı korner 
atışında ceza sahası içerisinde 
oluşan karambolde topa en son 
Mrsic dokundu ve meşin yuvarlak 
ağlara gitti: 0-1.

89. dakikada Savicevic’in yap-
tığı ortada ceza sahası içerisinde 
oluşan karambolde topa en son 
Arias vurdu, kaleci Serkan Kırıntı-
lı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 
üstünlüğüyle sona erdi.

COTANAKLAR EViNDE KAYIP
Süper Lig’in 18. Haftasında Ümraniyespor’u konuk eden Giresunspor seyircisi önünde varlık gösteremedi ve mağlup oldu

STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir
BITEXEN GIRESUNSPOR: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper 

Uludağ (Dk. 84 Savicevic), Campuzano (Dk.90 +4 Doğan Can Davas), Mejia, Sergio, 
Borja Sainz (Dk. 90+4 Mert Kurt), Kuwas (Dk. 61 Görkem Sağlam), Bajic

HANGIKREDI ÜMRANIYESPOR: Serkan Kırıntılı, Popov, Glumac, Sackey, Onur 
Atasaray, Oğuz Gürbulak (Dk. 64 Mrsic), Kartal Kayra Yılmaz, Avounou (Dk. 87 Mus-
tafa Eser), Geraldo (Dk. 65 Onur Ayık), Gheorghe (Dk. 64 Del Valle), Umut Nayir (Dk. 
88 Bettaieb)

GOL: Dk. 83 Mrsic (HangiKredi Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 45+1 Gheorghe, Dk. 54 Oğuz Gürbulak (HangiKredi Ümra-

niyespor), Dk. 88 Perez, Dk. 90+6 Savicevic (Bitexen Giresunspor)

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.
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