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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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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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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK
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SIFIR ÇEKMİŞ 
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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SİZCE NE DEMEK 
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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Palyatif Bakım

Faiz belâsından 
kurtuluş yok 

mu?..
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“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
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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
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DİN VE 
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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.  
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SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

TOPARLAMAK 
GEREKİRSE (2)

(Yazısı Sayfa 4’te)

Şükrü ÇOBAN

‘ARAC VE YAYA GUVENLiGi 
ONCELiGiMiZ’ Giresun Belediyesi şehir genelinde tüm yaya 

geçitlerini yenileme çalışmalarına başladı.

Zabıta Müdürlü-
ğü trafik ekiplerinin 
başlatmış olduğu 
çalışmayla birlikte, 
yatay işaretleme 
ve yaya geçitleri 
yenileme çalışma-
ları devam ediyor.

n 2’DE

İstanbul’da kurulu bulu-
nan Giresun Federas-

yonu tarafından düzenle-
nen 14. Giresun Günleri 
başladı. 18–21 Kasım ta-
rihlerinde Yenikapı etkinlik 
alanında gerçekleşecek 
olan Giresun Günleri’nin 
teması müzik olarak belir-
lendi.   n 3’TE

n 2’DE

Müdür Bulut’tan 
Aşı Çağrısı

Giresun İl Sağlık Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Muhammet 

Bulut, aşılama çalışmalarındaki 
yüksek oranın eğitime olumlu 
yansıdığını belirtti.            n 3’TE 14. GiRESUN GUNLERi BASLADI

GiRESUN BELEDiYESi
GiRESUN GUNLERi’NDE

YOK BASKANI OZVAR, UNi-DOKAP
TOPLANTISI’NA KATILDI
“Yükseköğretim Kurulunun yeni vizyonuna göre, üniversite-
lerin istihdama sağlayacağı katkı Başkanlığımızın izleyeceği 

önemli performans kriterlerinden birisi olacaktır”

Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Erol 

Özvar, “Yükseköğretim 
Kurulunun yeni vizyonuna 
göre, üniversitelerin istih-
dama sağlayacağı katkı 
Başkanlığımızın izleyeceği 
önemli performans kriterle-
rinden birisi olacaktır.” dedi.

Giresun 
Üniversitesi Şehit 
Ömer Halisdemir 
Konferans Salo-
nu’nda düzenle-
nen ÜNİ-DOKAP 
Toplantısı’nda 
konuşan Özvar, 
üniversite birlikle-

rinin, yükseköğretim kurumla-
rının misyonları çerçevesinde 
güçlerini birleştiren önemli 
oluşumlar olduğunu söyledi.

Özvar, bu oluşumların, iş 
birliği ve başarılı uygulama 
örneklerinin paylaşımı yoluyla 
üyelerinin eğitim öğretim 
kalitesini ve araştırma kapa-

sitelerini artırmakla 
kalmadığını, aynı 
zamanda ulusal 
ve uluslararası 
rekabette başarılı 
olabilmeleri için 
benzersiz fırsatlar 
sunduğunu kaydetti.

n SAYFA 5’TE

Cici Pizza’da konuşan 
Sarıgül sistem tar-
tışmalarına değine-

rek “Bu ülkede Cumhurbaşka-
nı  herkesin sığındığı bir liman 
olmalıdır. Başbakanın Partisi 
olur ama Cumhurbaşkanının 
olamaz. Bu sorun çözülmeden 
ülkede problemler bitmez. Biz 
partisiz Cumhurbaşkanı ama 
güçlü parlamento ve güçlü 
TBMM istiyoruz” dedi.

Sarıgül, Batlama ilçesi 
tartışmalarına da değindi. İl 
başkanı Selim Çilesiz’den 
Batlama ile ilgili bilgi alan Sa-
rıgül, Komite sözcüsü Hakan 
Cenger’in taleplerini dinledi. 

Sarıgül  “Türkiye, kurulmuş 
belde belediyelerini kapata-

rak göçü bilmeden tetikledi. 
Ben eski bir belediyeci olarak 
belde belediyelerinin tekrar 
açılması taraftarıyım. Batla-
ma yöresi halkı ilçe istiyorsa 
önce o yöreyi görmek lazım.
Bundan sonra Giresun’a 
gelince size söz veriyorum, 
Batlama’ya gidip halk ile tanı-
şacağım. İlçe olacak potansi-
yeli olup olmadığını yerinde 
göreceğim. İl başkanım Selim 
Çilesiz zaten bu talep üzerine 
kamuoyuna sunumda buluna-
cak .” dedi. 

Çilesiz ise konunun olgun-
laşmasını beklediğini ifade 
ederek “Parti olarak yakında 
Batlama ilçesi konusunda biz-
de görüş sunacağız” dedi.

GiRESUN’DA SARIGUL RUZGARI
Giresun’a gelen Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, erken seçim, 

ittifak, dolar artışı, başkanlık sistemi konularında şok açıklamalar yaptı...



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

320 Kasım 
2021 Cumartesi www.giresungundem.com

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık  ihale usulü  ile  ihale edilecektir.    İhaleye  ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/750158
1-İdarenin
a) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 28100 MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 4542602055
c) Elektronik Posta Adresi : giresun.idariis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Giresun Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu - Osmaniye Mah. Yüzbaşı Suyu Cd. 
Hastane Sok. No:11 Merkez / GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 03.12.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklinin işyerine ait ihale tarihi itibari ile geçerli olan  “İşletme Kayıt Belgesi’nin aslı, noter onaylı 
sureti veya aslı idarece görülmüş suretini ihale teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli  imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde;  isteklilerin yönetimindeki görevliler  ile  ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a 
kayıtlı  olmayan  yabancı  istekliler  tarafından  ise,  ilgili  ülke  mevzuatı  dikkate  alınarak,  belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu - Osmaniye Mah. 
Yüzbaşı Suyu Cd. Hastane Sok. No:11 Merkez / GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.  İstekliler  tekliflerini,  Birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale  sonucu  üzerine  ihale  yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,82
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01494380)

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI

20 kasım ilan 

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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lerinde bir ana tema 
belirlenmiş ve bu 

temaya uygun içerikler oluştu-
rulmuştu. 10. Giresun 
Günleri’nin ana teması 
Giresun tarihi ve milli 
mücadelede rolü olarak 
belirlenmişti. 11. Giresun 
Günleri edebiyat tema-
sıyla 12. Giresun Günleri 
ise Giresun mutfağı ana 
temasıyla yapılmıştı. 
13. Giresun Günleri ise 
Giresun Kalite Tanıtım 
Günleri sloganı ve fındık 

ana temasıyla gerçekleşmişti. 
14. Giresun Günleri’nde ise ana 
tema olan müzik ile ilgili de bir 
dizi içerik planlandı. Bu kapsam-

da oluşturulan ve kemençe, da-
vul, zurna ile bağlama figürlerinin 
yer aldığı tema logosu, afişlere 
ve davetiyelere konuldu. 

Bu kapsamda ilk gün 
programında; Ramazan 
Yanık (Kemençe), Aydın 
Afşar (Bağlama),Ra-
mazan Kaya (Klavye) 
Giresun Enstrümanları, 
Kemençe Belgeseli, 
Fatih Usta Konseri, 
Yavuz Gökçe Konseri, 
Mustafa Çınar Konseri, 
Ümit Yılmaz Konseri 
etkinlikleri yer aldı.

Diğer yandan, Giresun Beledi-
yesi’nin açtığı stant ise büyük be-
ğeni topladı ve ziyaretçilerin ilgi 
odağı oldu. Stantta Giresun’un 
tarihi ve turistik yerleri başta 
olmak üzere tanıtıcı broşürler, 
Giresun Kadın Kooperatifi’nin 
ürettiği yöresel organik ürünler 
yer aldı.

Öte yandan 14. Giresun 
Günleri’nde yoğun sahne prog-
ramları da Giresunluları bekliyor. 
Etkinliğin ilk günü olan 18 Kasım 
Perşembe günü başlayan etkin-
likler 21 Kasım Pazar gecesine 
kadar sürecek. Açılış ve protokol 

töreni ise Feshane gelene-
ğinde olduğu gibi 19 Kasım 
Cuma günü saat 17:00’de 
yapılacak.

GiRESUN BELEDiYESi
GiRESUN GUNLERi’NDE…

Müdür Bulut’tan 
Aşı Çağrısı!...

Bulut, Giresun Uygulama Oteli’ndeki sağlık hizmetleri 
bilgilendirme toplantısında, kentteki Kovid-19 vaka 

sayıları ve aşılama oranlarını değerlendirdi.

Vatandaşlara aşı ol-
maları çağrısı yapan 

Bulut, “Özellikle eksik aşıları 
olan vatandaşlarımızı aşı 
olmaya davet ediyoruz. 
Bunlarla ilgili çeşitli yerlerde 
kurduğumuz stantlar, aşı 
çadırlarımız, yine hastaneye 
gelemeyecek durumda olan-
lar için de yerinde aşılama 
hizmetlerimiz devam ediyor.” 
dedi.

Bulut, aylık Kovid-19 vaka 
sayılarıyla ilgili şu bilgileri 
aktardı:

“Ağustos ayında 6 bin 
767’yi bulan vaka sayımız 
var. Burada tabii il dışın-
dan gelen fındık işçileri ve 
tatil için gelen nüfusumuzun 
etkisi yadsınamaz. Ekim 
ayındaki 6 bin 331 sayısı da 
bildiğiniz üzere hem üniver-
sitelerin açılması hem de 
okulların açılması... Eğiti-
me başlamamızla beraber 
vakalarda bir artış oldu ama 
bu durum özellikle Bakanlığı-
mızın, Milli Eğitim Bakanlığı 
ile değerlendirdiği ölçüde, 
eğitimde aksamaya neden 

olmadı. Aşılama hizmetinin 
iyi olmasıyla beraber hem 
eğitimimize hem tedbirlerimi-
ze devam ediyoruz. Açıkçası 
kasım ayındaki azalma da 
bunun işareti. Eğitim öğ-
retimin devam etmesine 
rağmen vaka sayılarımız 
azalma eğilimine girdi.”

Ailelere 12 yaş üstü ço-
cukları için aşı tavsiyesinde 
bulunan Bulut, “Özellikle 
çocuk yaş grubunda hafif 
geçiriliyor ya da nezle gibi 
geçiriliyor algısını bir yana 
bırakıp diğer hastalıklarda 
olduğu gibi bu hastalığa da 
çözüm bulabilmenin, net 
çözüm bulabilmenin tek ara-
cının aşı olduğunu belirtmek 
istiyorum.” diye konuştu.

Bulut, bir gazetecinin 
Giresun’da aşılama oranının 
yüksekliğine rağmen 100 bin 
nüfusta görülen Kovid-19 
vaka oranlarının neden 
yüksek olduğu sorusuna, 
“Karadeniz’de dikkat ederse-
niz hem aşılama hem vaka 
oranlarımız yüksek. Bunlar 
tabii aşılamada önceliğimiz 

şu; hem vaka sayılarımızı 
azaltalım ama hastaneye 
yatan hasta sayısını azalt-
mak, yoğun bakıma yatan 
hasta sayısını azaltmak ve 
ölüm vakalarını azaltmak. 
Aşının yapılma nedeni ya da 
aşının etki mekanizması bu 
şekilde.” cevabını verdi.

Aşılama öncesi ve sonra-
sındaki yoğun bakım doluluk 
oranlarına işaret eden Bulut, 
şunları kaydetti:

“Eskiden de vaka sayı-
mız 300’dü, şimdi de 300, 
‘o zaman aşı ne işe yaradı’ 
gibi bir şey söyleyebilirsiniz 
ama eskiden vaka sayısı 
300 olduğunda bunların 
100’ü hastanede yatıyordu, 
şu an vaka sayısı 250-300 
olabilir ama hastanede yatan 
hasta sayısı 5-10, bu net 
ayrımı görmek gerekiyor. 
Buradaki özellikli şey aşının 
etkisi. Bu tedbirlerin etkisi 
daha çok hastaneye yatan, 
yoğun bakıma yatan ve ölüm 
oranlarını azaltma şeklinde 
karşımıza çıkıyor.”
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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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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 
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Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 
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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.
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Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…
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“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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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.
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GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
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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
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Valilikten yapılan yazılı açıklama-
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gönderilecek insani yardım malze-
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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    
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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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Faiz belâsından kurtuluş yok mu?..
Faiz belâsı kimlerin ese-

ri?... 
Bu belânın sorumluları ve 

suçluları kimler?..
*
Cumhurbaşkanı Sn. 

Erdoğan’ın 19 yıllık iktidar 
döneminde (gerek Başbakan-
lığı gerek Cumhurbaşkanlığı 
dönemlerinde) faiz belâsından 
kurtulmak için verdiği mü-
cadelede esnasında yaptığı 
açıklamalar umumun malu-
mu…

Özellikle “faiz sebep, enf-
lasyon neticedir” söylemi yeni 
değil…

Faizin indirilmesi husu-
sunda laf dinlemiyorlar diye-
rek Merkez Bankası Baş-
kanları değiştirilmiş, lakin 19 
yıllık iktidar döneminde faiz 
belâsından bir türlü kurtula-
mamışız!.. 

*
‼️ Ancak görülen o ki, faiz 

belâsı laf dinlemiyor, laftan da 
anlamıyor…

Dahası, Tayyip Bey son 
günlerde sanki faiz belâsının 
sorumlularının etrafındaki 
yakın çalışma arkadaşları ol-
duğuna vurgu yapıyor, onlarla 
birlikte yürüyemeyeceklerine 
dikkat çekiyor…

*
⁉️ İyi de vatandaşlar da 

haklı olarak bu durumda 
Başkan Tayyip Bey’e sormaz-
lar mı:

 - Efendim, şikâyetçi oldu-
ğunuz, bugüne kadar birlikte 

yürüdüğünüz bu çalışma 
arkadaşlarınızı kimler seçti?..

- Sizler en güçlü olduğunuz 
(halkın %52 desteği arkanız-
da olduğu) dönemlerde bu 
faiz belasından kurtulamadı-
ğınıza göre; halkın geçmişteki 
desteğinin kalmadığı görülür-
ken, eski birlikte çalıştığınız 
yakın mesai arkadaşlarınızın 
yanınızdan ayrıldığı bilinir-
ken, mevcutlardan da sizler 
şikâyetçi olduktan sonra nasıl 
olacakta bu faiz belasından 
kurtulacaksınız?.. Elinizde 
henüz bilinmeyen sihirli bir 
formül mü var?... Eğer böyle 
bir sihirli formül vardı ise 
şimdiye kadar neden uygula-
madınız?..

*
‼️ Enteresan!.. Bugün 

Merkez Bankası faizleri indirdi 
ama dolar ve altın yükselme-
ye yine devam etti!..

⁉️ Ee... Faizin indirilmesi ve 
yükseltilmesi enflasyona artık 
çare olmuyorsa, o zaman 
buradaki bit yeniği ne?.. 

*
Ümitsiz değiliz… 
Bizim kitabımızda ye’se 

düşmek yok…
*
‼️ “Sakın kader deme kade-

rin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden 

gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi 

onaran bir mimar vardır”
(Sezai Karakoç)
Vesselam…

AYDINLANMA için KALKIŞMA
ruhunda ve bedeninde 

yaşadığı değişimler nasıl da 
gerçek anlatılmış… Kitabı 
ders çalışır gibi okudum, 
yudumladım… Bir kez oku-
mak asla yetmez…

HHHHHH

Nurullah Ataç;
Cengiz Gündoğdu; 

İNSANCIL  Yayınları, Özgür 
Üniversite, İnsancıl Atölye-
leri…

Aydınlanma yolunda 
uzun bir yolculuk…

‘İnsancıl’a’ dokunduğum-
da ‘Varlık’ kokusunu almış-
tım derindennn…

“Ben yıllarca Homo 
sapiense karşı savaşım 
verdim.”  Diyorsunuz. Homo 
sapiense karşı savaşım 
KENDİ olma savaşımıdır. 
Dünyanın en zor savaşıdır 
(e.e.cummings)

Ne mutlu; dayanılmaz 
acılarla Homo sapiens sa-
piense geçişi başaranlara…

“Ben kapitalist olmamayı 
seçmiştim.” diyorsunuz. 
İyileşme sürecinde Dergi ve 
Atölyede yıllarca verdiğiniz 
Aydınlanma çabanızın çö-
küntüye uğradığını görüyor, 
ACI çekiyorsunuz. Berrin 
Taş dokunuyor yüreğinize 
ve size güç veriyor. Bu tür 
çöküşlerde verilen Güç’e 
öyle gereksinim duyulur ki… 
Yeniden DOĞUŞ başlar…

8. ve 12. yüzyıllarda altın 
devrini yaşayan İslam Uy-
garlığının çöküş nedenlerini 
yalın bir şekilde açıklamış-
sınız….

“Meşale 12. yüzyılda 

söndü.” “Bilim geleneğini 
sürdüremeyen Doğu, Homo 
sapiens noktasında kaldı.” 
demişsiniz… Ne büyük bir 
uçurum…

Bu uçurumu kapatmaya 
çalışan bir çılgın, bir deha, 
bir evren; MUSTAFA KE-
MAL ATATÜRK…

Hiç anlaşılamadı… 
Yapayalnızdı… Oysa O bir 
ARMAĞANDI… O’nu eleş-
tiren gerçek aydınlar bile 
yıllar sonra yanıldıklarını 
dile getirdiler. Artık her şey 
ÇOK GEÇ…

Kitabınız bir Sözlük ve 
Ansiklopedi oldu bana. 
Yazılacak ve de anlatılacak 
muhteşem öğretiler dans 
ediyorlar içeriğinde… Say-
falar katlandı, satırlar çizildi. 
Belki bir gün karşılaşırım ve 
imzalatırım.

Thales ile başlayan BİL-
GELİK yolculuğunuz hep 
sürgün versin…

Sevgili Gülay Hanım;
Ödevimi yapmaya çalış-

tım. Ölçme ve değerlendir-
menizi bekliyorum. Yetersiz-
liğimi hoş göreceğinizden 
eminim.

Umarım bir gün kurumuş 
sarı bir yaprak, incilerle 
süslenmiş bir mücevherden 
daha değerli sayılacak ve 
özlediğimiz ESTETİK  DÜN-
YA  kurulacak …

Bu Aydınlanma yolculu-
ğunda, Vedat Günyol’un, 
Talat Sait Halman’ın, sizlere 
sevgi ile

gülümsediklerinden 
eminim…
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Müyesser
KARAİBRAHİM

Trafiğin yoğun olduğu 
bölgelerde araç ve yaya 
güvenliğini sağlamak 

amacıyla yaya çizgileri boya-
narak belirgin hale getiriliyor. 
Trafikte, yaya ve sürücüler 
açısından büyük önem taşıyan 
yaya geçitleri daha görünür 
hale getirilerek, araç ve yaya 
trafiğinin daha sağlıklı işleme-
si, oluşabilecek kazaların da 

önüne geçilmesi amaçlanıyor. 
Zabıta Müdürlüğü’nden 

yapılan açıklamada; “Sarı renk 
yaya geçidi çizgilerini ise yeni-
den boyayarak belirgin hale 
getiriyoruz. Sürücülerimiz 
kadar yayalarımızın da can 
güvenliği oldukça önem taşı-
dığı için yaya geçidi çizgile-
rine önem veriyoruz. Yapılan 
çalışma ile trafikte yaya ve 

sürücüler açısından büyük 
önem arz eden yaya geçitleri 
daha görünür hale getirilerek, 
araç ve yaya trafiğinin daha 

sağlıklı işlemesi ve oluşabile-
cek kazaların önüne geçilmesi 
amaçlanıyor” ifadelerine yer 
verildi.

‘ARAC VE YAYA GUVENLiGi 
ONCELiGiMiZ’ Giresun Belediyesi şehir genelinde tüm yaya 

geçitlerini yenileme çalışmalarına başladı.

İlçe Kaymakamlığı, İlçe 
Belediye Başkanlığı ve 

ilçe STK’larının ortak stantları 
yanında bazı İstanbul bele-
diyeleri ve Giresun Valiliği, 
Giresun Belediyesi ve Giresun 
Üniversitesi de ayrı stantlarda 
tanıtım faaliyetleri yapacaklar.

Giresun Medya Platformu 
ise bu sene Giresun ilinin 
İstiklal Savaşında yaptığı 
kahramanlıklar nedeniyle il 
ismine yiğit ünvanının ek-
lenmesi için imza kampan-
yası başlatacak.

Giresun İstiklal 
Madalyasını 
Hak Ediyor 

Konuyla ilgili olarak 
Giresun Medya Platformu 
Başkan Vekili Sadi Toygar 
“Giresunlular, Osmanlı 
Devleti ve Türkiye Cum-
huriyeti tarihinde, tarihin 
yapılması ve yazılmasında 
önemli görevler üstlenmiş-
lerdir. Giresunlu uşaklar 

Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, 
Kafkaslar’da, Bakü’de büyük 
yararlılıklar göstermiştir. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün de 
söylemlerinde vurguladığı gibi; 
Sakarya’da, Afyon’da Dum-
lupınar’da, Polatlı’da, Hay-
mana’da, Mangal Dağı’nda 
canlarını, kanlarını vermişler, 
kahramanca savaşmışlar, des-

tan yazmışlardır. Giresun ilinin 
manevi şahsiyetine İstiklal 
madalyasıyla taltifi gerekliliği-
nin daha fazla geciktirilmeden 
yerine getirilmesi, Giresun 
halkını son derece memnun 
edecektir. Giresun isminin 
önüne yiğit ünvanının getiril-
mesi için gereğinin yapılmasını 
istiyoruz. Bu nedenle Giresun 

Günleri’nde imza kampanyası 
başlatıyoruz” dedi. 

Toygar ayrıca Giresun’un 
acil sorunlarını gündeme 
getireceklerini bunların da 
Giresun Limanının nasıl 
kullanılacağı, Giresun Çevre 
Yolunun bir an öce yapıl-
masını, Eğribel Tüneli ve 
bağlantı yollarının durumu 

ve Çavuşlu Beldesinde 
yaşanan çevre sorununu 
ilk elde çözülmesi gere-
ken acil sorunlar olarak 
tespit ettiklerini ve bu ko-
nuda gelecek siyasilerin 
görüş ve düşüncelerini 
soracaklarını belirtti. 

Toygar devamla 
geçen yıl vefat eden 
kurucu ve yönetim ku-
rulu üyelerinden Metin 
Ruşen ve Ünal Akkuş 
bu yıl vefat eden Zeki Al 
ile önceki yıllarda vefat 
eden gazeteci Hüseyin 
Yavuz’u anacaklarını ve 
hiç unutmayacaklarını 
hatırlattı. 

14. GiRESUN GUNLERi BASLADI
Giresun Federasyonu tarafından geleneksel hale getirilen 14.Giresun Günleri, İBB Yenikapı Etkinlik Alanında başladı. Bugün 
öğleden sonra başlayan etkinliğin açılışı Cuma günü öğleden sonra yapılacak ve Cumartesi Pazar günleri devam edecek.
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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

320 Kasım 
2021 Cumartesi www.giresungundem.com

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık  ihale usulü  ile  ihale edilecektir.    İhaleye  ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/750158
1-İdarenin
a) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 28100 MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 4542602055
c) Elektronik Posta Adresi : giresun.idariis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Giresun Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu - Osmaniye Mah. Yüzbaşı Suyu Cd. 
Hastane Sok. No:11 Merkez / GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 03.12.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklinin işyerine ait ihale tarihi itibari ile geçerli olan  “İşletme Kayıt Belgesi’nin aslı, noter onaylı 
sureti veya aslı idarece görülmüş suretini ihale teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli  imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde;  isteklilerin yönetimindeki görevliler  ile  ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a 
kayıtlı  olmayan  yabancı  istekliler  tarafından  ise,  ilgili  ülke  mevzuatı  dikkate  alınarak,  belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu - Osmaniye Mah. 
Yüzbaşı Suyu Cd. Hastane Sok. No:11 Merkez / GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.  İstekliler  tekliflerini,  Birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale  sonucu  üzerine  ihale  yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,82
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01494380)

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI

20 kasım ilan 

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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lerinde bir ana tema 
belirlenmiş ve bu 

temaya uygun içerikler oluştu-
rulmuştu. 10. Giresun 
Günleri’nin ana teması 
Giresun tarihi ve milli 
mücadelede rolü olarak 
belirlenmişti. 11. Giresun 
Günleri edebiyat tema-
sıyla 12. Giresun Günleri 
ise Giresun mutfağı ana 
temasıyla yapılmıştı. 
13. Giresun Günleri ise 
Giresun Kalite Tanıtım 
Günleri sloganı ve fındık 

ana temasıyla gerçekleşmişti. 
14. Giresun Günleri’nde ise ana 
tema olan müzik ile ilgili de bir 
dizi içerik planlandı. Bu kapsam-

da oluşturulan ve kemençe, da-
vul, zurna ile bağlama figürlerinin 
yer aldığı tema logosu, afişlere 
ve davetiyelere konuldu. 

Bu kapsamda ilk gün 
programında; Ramazan 
Yanık (Kemençe), Aydın 
Afşar (Bağlama),Ra-
mazan Kaya (Klavye) 
Giresun Enstrümanları, 
Kemençe Belgeseli, 
Fatih Usta Konseri, 
Yavuz Gökçe Konseri, 
Mustafa Çınar Konseri, 
Ümit Yılmaz Konseri 
etkinlikleri yer aldı.

Diğer yandan, Giresun Beledi-
yesi’nin açtığı stant ise büyük be-
ğeni topladı ve ziyaretçilerin ilgi 
odağı oldu. Stantta Giresun’un 
tarihi ve turistik yerleri başta 
olmak üzere tanıtıcı broşürler, 
Giresun Kadın Kooperatifi’nin 
ürettiği yöresel organik ürünler 
yer aldı.

Öte yandan 14. Giresun 
Günleri’nde yoğun sahne prog-
ramları da Giresunluları bekliyor. 
Etkinliğin ilk günü olan 18 Kasım 
Perşembe günü başlayan etkin-
likler 21 Kasım Pazar gecesine 
kadar sürecek. Açılış ve protokol 

töreni ise Feshane gelene-
ğinde olduğu gibi 19 Kasım 
Cuma günü saat 17:00’de 
yapılacak.

GiRESUN BELEDiYESi
GiRESUN GUNLERi’NDE…

Müdür Bulut’tan 
Aşı Çağrısı!...

Bulut, Giresun Uygulama Oteli’ndeki sağlık hizmetleri 
bilgilendirme toplantısında, kentteki Kovid-19 vaka 

sayıları ve aşılama oranlarını değerlendirdi.

Vatandaşlara aşı ol-
maları çağrısı yapan 

Bulut, “Özellikle eksik aşıları 
olan vatandaşlarımızı aşı 
olmaya davet ediyoruz. 
Bunlarla ilgili çeşitli yerlerde 
kurduğumuz stantlar, aşı 
çadırlarımız, yine hastaneye 
gelemeyecek durumda olan-
lar için de yerinde aşılama 
hizmetlerimiz devam ediyor.” 
dedi.

Bulut, aylık Kovid-19 vaka 
sayılarıyla ilgili şu bilgileri 
aktardı:

“Ağustos ayında 6 bin 
767’yi bulan vaka sayımız 
var. Burada tabii il dışın-
dan gelen fındık işçileri ve 
tatil için gelen nüfusumuzun 
etkisi yadsınamaz. Ekim 
ayındaki 6 bin 331 sayısı da 
bildiğiniz üzere hem üniver-
sitelerin açılması hem de 
okulların açılması... Eğiti-
me başlamamızla beraber 
vakalarda bir artış oldu ama 
bu durum özellikle Bakanlığı-
mızın, Milli Eğitim Bakanlığı 
ile değerlendirdiği ölçüde, 
eğitimde aksamaya neden 

olmadı. Aşılama hizmetinin 
iyi olmasıyla beraber hem 
eğitimimize hem tedbirlerimi-
ze devam ediyoruz. Açıkçası 
kasım ayındaki azalma da 
bunun işareti. Eğitim öğ-
retimin devam etmesine 
rağmen vaka sayılarımız 
azalma eğilimine girdi.”

Ailelere 12 yaş üstü ço-
cukları için aşı tavsiyesinde 
bulunan Bulut, “Özellikle 
çocuk yaş grubunda hafif 
geçiriliyor ya da nezle gibi 
geçiriliyor algısını bir yana 
bırakıp diğer hastalıklarda 
olduğu gibi bu hastalığa da 
çözüm bulabilmenin, net 
çözüm bulabilmenin tek ara-
cının aşı olduğunu belirtmek 
istiyorum.” diye konuştu.

Bulut, bir gazetecinin 
Giresun’da aşılama oranının 
yüksekliğine rağmen 100 bin 
nüfusta görülen Kovid-19 
vaka oranlarının neden 
yüksek olduğu sorusuna, 
“Karadeniz’de dikkat ederse-
niz hem aşılama hem vaka 
oranlarımız yüksek. Bunlar 
tabii aşılamada önceliğimiz 

şu; hem vaka sayılarımızı 
azaltalım ama hastaneye 
yatan hasta sayısını azalt-
mak, yoğun bakıma yatan 
hasta sayısını azaltmak ve 
ölüm vakalarını azaltmak. 
Aşının yapılma nedeni ya da 
aşının etki mekanizması bu 
şekilde.” cevabını verdi.

Aşılama öncesi ve sonra-
sındaki yoğun bakım doluluk 
oranlarına işaret eden Bulut, 
şunları kaydetti:

“Eskiden de vaka sayı-
mız 300’dü, şimdi de 300, 
‘o zaman aşı ne işe yaradı’ 
gibi bir şey söyleyebilirsiniz 
ama eskiden vaka sayısı 
300 olduğunda bunların 
100’ü hastanede yatıyordu, 
şu an vaka sayısı 250-300 
olabilir ama hastanede yatan 
hasta sayısı 5-10, bu net 
ayrımı görmek gerekiyor. 
Buradaki özellikli şey aşının 
etkisi. Bu tedbirlerin etkisi 
daha çok hastaneye yatan, 
yoğun bakıma yatan ve ölüm 
oranlarını azaltma şeklinde 
karşımıza çıkıyor.”

GİRESUN (AA)

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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Faiz belâsından kurtuluş yok mu?..
Faiz belâsı kimlerin ese-

ri?... 
Bu belânın sorumluları ve 

suçluları kimler?..
*
Cumhurbaşkanı Sn. 

Erdoğan’ın 19 yıllık iktidar 
döneminde (gerek Başbakan-
lığı gerek Cumhurbaşkanlığı 
dönemlerinde) faiz belâsından 
kurtulmak için verdiği mü-
cadelede esnasında yaptığı 
açıklamalar umumun malu-
mu…

Özellikle “faiz sebep, enf-
lasyon neticedir” söylemi yeni 
değil…

Faizin indirilmesi husu-
sunda laf dinlemiyorlar diye-
rek Merkez Bankası Baş-
kanları değiştirilmiş, lakin 19 
yıllık iktidar döneminde faiz 
belâsından bir türlü kurtula-
mamışız!.. 

*
‼️ Ancak görülen o ki, faiz 

belâsı laf dinlemiyor, laftan da 
anlamıyor…

Dahası, Tayyip Bey son 
günlerde sanki faiz belâsının 
sorumlularının etrafındaki 
yakın çalışma arkadaşları ol-
duğuna vurgu yapıyor, onlarla 
birlikte yürüyemeyeceklerine 
dikkat çekiyor…

*
⁉️ İyi de vatandaşlar da 

haklı olarak bu durumda 
Başkan Tayyip Bey’e sormaz-
lar mı:

 - Efendim, şikâyetçi oldu-
ğunuz, bugüne kadar birlikte 

yürüdüğünüz bu çalışma 
arkadaşlarınızı kimler seçti?..

- Sizler en güçlü olduğunuz 
(halkın %52 desteği arkanız-
da olduğu) dönemlerde bu 
faiz belasından kurtulamadı-
ğınıza göre; halkın geçmişteki 
desteğinin kalmadığı görülür-
ken, eski birlikte çalıştığınız 
yakın mesai arkadaşlarınızın 
yanınızdan ayrıldığı bilinir-
ken, mevcutlardan da sizler 
şikâyetçi olduktan sonra nasıl 
olacakta bu faiz belasından 
kurtulacaksınız?.. Elinizde 
henüz bilinmeyen sihirli bir 
formül mü var?... Eğer böyle 
bir sihirli formül vardı ise 
şimdiye kadar neden uygula-
madınız?..

*
‼️ Enteresan!.. Bugün 

Merkez Bankası faizleri indirdi 
ama dolar ve altın yükselme-
ye yine devam etti!..

⁉️ Ee... Faizin indirilmesi ve 
yükseltilmesi enflasyona artık 
çare olmuyorsa, o zaman 
buradaki bit yeniği ne?.. 

*
Ümitsiz değiliz… 
Bizim kitabımızda ye’se 

düşmek yok…
*
‼️ “Sakın kader deme kade-

rin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden 

gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi 

onaran bir mimar vardır”
(Sezai Karakoç)
Vesselam…

AYDINLANMA için KALKIŞMA
ruhunda ve bedeninde 

yaşadığı değişimler nasıl da 
gerçek anlatılmış… Kitabı 
ders çalışır gibi okudum, 
yudumladım… Bir kez oku-
mak asla yetmez…

HHHHHH

Nurullah Ataç;
Cengiz Gündoğdu; 

İNSANCIL  Yayınları, Özgür 
Üniversite, İnsancıl Atölye-
leri…

Aydınlanma yolunda 
uzun bir yolculuk…

‘İnsancıl’a’ dokunduğum-
da ‘Varlık’ kokusunu almış-
tım derindennn…

“Ben yıllarca Homo 
sapiense karşı savaşım 
verdim.”  Diyorsunuz. Homo 
sapiense karşı savaşım 
KENDİ olma savaşımıdır. 
Dünyanın en zor savaşıdır 
(e.e.cummings)

Ne mutlu; dayanılmaz 
acılarla Homo sapiens sa-
piense geçişi başaranlara…

“Ben kapitalist olmamayı 
seçmiştim.” diyorsunuz. 
İyileşme sürecinde Dergi ve 
Atölyede yıllarca verdiğiniz 
Aydınlanma çabanızın çö-
küntüye uğradığını görüyor, 
ACI çekiyorsunuz. Berrin 
Taş dokunuyor yüreğinize 
ve size güç veriyor. Bu tür 
çöküşlerde verilen Güç’e 
öyle gereksinim duyulur ki… 
Yeniden DOĞUŞ başlar…

8. ve 12. yüzyıllarda altın 
devrini yaşayan İslam Uy-
garlığının çöküş nedenlerini 
yalın bir şekilde açıklamış-
sınız….

“Meşale 12. yüzyılda 

söndü.” “Bilim geleneğini 
sürdüremeyen Doğu, Homo 
sapiens noktasında kaldı.” 
demişsiniz… Ne büyük bir 
uçurum…

Bu uçurumu kapatmaya 
çalışan bir çılgın, bir deha, 
bir evren; MUSTAFA KE-
MAL ATATÜRK…

Hiç anlaşılamadı… 
Yapayalnızdı… Oysa O bir 
ARMAĞANDI… O’nu eleş-
tiren gerçek aydınlar bile 
yıllar sonra yanıldıklarını 
dile getirdiler. Artık her şey 
ÇOK GEÇ…

Kitabınız bir Sözlük ve 
Ansiklopedi oldu bana. 
Yazılacak ve de anlatılacak 
muhteşem öğretiler dans 
ediyorlar içeriğinde… Say-
falar katlandı, satırlar çizildi. 
Belki bir gün karşılaşırım ve 
imzalatırım.

Thales ile başlayan BİL-
GELİK yolculuğunuz hep 
sürgün versin…

Sevgili Gülay Hanım;
Ödevimi yapmaya çalış-

tım. Ölçme ve değerlendir-
menizi bekliyorum. Yetersiz-
liğimi hoş göreceğinizden 
eminim.

Umarım bir gün kurumuş 
sarı bir yaprak, incilerle 
süslenmiş bir mücevherden 
daha değerli sayılacak ve 
özlediğimiz ESTETİK  DÜN-
YA  kurulacak …

Bu Aydınlanma yolculu-
ğunda, Vedat Günyol’un, 
Talat Sait Halman’ın, sizlere 
sevgi ile

gülümsediklerinden 
eminim…
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Müyesser
KARAİBRAHİM

Trafiğin yoğun olduğu 
bölgelerde araç ve yaya 
güvenliğini sağlamak 

amacıyla yaya çizgileri boya-
narak belirgin hale getiriliyor. 
Trafikte, yaya ve sürücüler 
açısından büyük önem taşıyan 
yaya geçitleri daha görünür 
hale getirilerek, araç ve yaya 
trafiğinin daha sağlıklı işleme-
si, oluşabilecek kazaların da 

önüne geçilmesi amaçlanıyor. 
Zabıta Müdürlüğü’nden 

yapılan açıklamada; “Sarı renk 
yaya geçidi çizgilerini ise yeni-
den boyayarak belirgin hale 
getiriyoruz. Sürücülerimiz 
kadar yayalarımızın da can 
güvenliği oldukça önem taşı-
dığı için yaya geçidi çizgile-
rine önem veriyoruz. Yapılan 
çalışma ile trafikte yaya ve 

sürücüler açısından büyük 
önem arz eden yaya geçitleri 
daha görünür hale getirilerek, 
araç ve yaya trafiğinin daha 

sağlıklı işlemesi ve oluşabile-
cek kazaların önüne geçilmesi 
amaçlanıyor” ifadelerine yer 
verildi.

‘ARAC VE YAYA GUVENLiGi 
ONCELiGiMiZ’ Giresun Belediyesi şehir genelinde tüm yaya 

geçitlerini yenileme çalışmalarına başladı.

İlçe Kaymakamlığı, İlçe 
Belediye Başkanlığı ve 

ilçe STK’larının ortak stantları 
yanında bazı İstanbul bele-
diyeleri ve Giresun Valiliği, 
Giresun Belediyesi ve Giresun 
Üniversitesi de ayrı stantlarda 
tanıtım faaliyetleri yapacaklar.

Giresun Medya Platformu 
ise bu sene Giresun ilinin 
İstiklal Savaşında yaptığı 
kahramanlıklar nedeniyle il 
ismine yiğit ünvanının ek-
lenmesi için imza kampan-
yası başlatacak.

Giresun İstiklal 
Madalyasını 
Hak Ediyor 

Konuyla ilgili olarak 
Giresun Medya Platformu 
Başkan Vekili Sadi Toygar 
“Giresunlular, Osmanlı 
Devleti ve Türkiye Cum-
huriyeti tarihinde, tarihin 
yapılması ve yazılmasında 
önemli görevler üstlenmiş-
lerdir. Giresunlu uşaklar 

Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, 
Kafkaslar’da, Bakü’de büyük 
yararlılıklar göstermiştir. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün de 
söylemlerinde vurguladığı gibi; 
Sakarya’da, Afyon’da Dum-
lupınar’da, Polatlı’da, Hay-
mana’da, Mangal Dağı’nda 
canlarını, kanlarını vermişler, 
kahramanca savaşmışlar, des-

tan yazmışlardır. Giresun ilinin 
manevi şahsiyetine İstiklal 
madalyasıyla taltifi gerekliliği-
nin daha fazla geciktirilmeden 
yerine getirilmesi, Giresun 
halkını son derece memnun 
edecektir. Giresun isminin 
önüne yiğit ünvanının getiril-
mesi için gereğinin yapılmasını 
istiyoruz. Bu nedenle Giresun 

Günleri’nde imza kampanyası 
başlatıyoruz” dedi. 

Toygar ayrıca Giresun’un 
acil sorunlarını gündeme 
getireceklerini bunların da 
Giresun Limanının nasıl 
kullanılacağı, Giresun Çevre 
Yolunun bir an öce yapıl-
masını, Eğribel Tüneli ve 
bağlantı yollarının durumu 

ve Çavuşlu Beldesinde 
yaşanan çevre sorununu 
ilk elde çözülmesi gere-
ken acil sorunlar olarak 
tespit ettiklerini ve bu ko-
nuda gelecek siyasilerin 
görüş ve düşüncelerini 
soracaklarını belirtti. 

Toygar devamla 
geçen yıl vefat eden 
kurucu ve yönetim ku-
rulu üyelerinden Metin 
Ruşen ve Ünal Akkuş 
bu yıl vefat eden Zeki Al 
ile önceki yıllarda vefat 
eden gazeteci Hüseyin 
Yavuz’u anacaklarını ve 
hiç unutmayacaklarını 
hatırlattı. 

14. GiRESUN GUNLERi BASLADI
Giresun Federasyonu tarafından geleneksel hale getirilen 14.Giresun Günleri, İBB Yenikapı Etkinlik Alanında başladı. Bugün 
öğleden sonra başlayan etkinliğin açılışı Cuma günü öğleden sonra yapılacak ve Cumartesi Pazar günleri devam edecek.



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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Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Günaydın sevgili dostlar, 
Günaydın değerli canlar, 
‘24 Kasım Öğretmenler Gü-

nünü’ beklemeden; 
Eğitim-Öğretim ve Eğit-

men-Öğretmen konulu sohbeti-
mize kaldığımız yerden devam 
ediyoruz... 

Bugünkü sohbetimiz; 
Bir ‘eğitmenin’ Atatürk’ün 

yaşamını ve mücadelesini 
anlatırken gözyaşlarına hakim 
olamadığını anlatmak istiyo-
rum... 

Ancak izniniz olursa; 
Önce bu ‘eğitmen okulunun’ 

hangi köyde olduğunu... 
Ve bu tasvire bağlantılı 

olarak da, anlatmak istediğim 
‘eğitmenin’ kısaca niteliklerin-

den söz edeceğim... 
Yıl; 1955-56 filan... 
Nahiye: Dereli (o tarihlerde 

ilçe değil) 
Köy: Nahiye merkezine 3-4 

kilometre uzaklıkta olan Taşlıca 
köyü... 

O tarihlerde Giresun-Dereli 
bağlantı yolu Taşlıca köyü üze-
rinden geçiyor... 

Köyde 5 sınıflı ilkokul yok... 
Sadece bir ‘eğitmen’ ta-

rafından ve 3 yıl üzerinden 
okuma-yazma öğreten ‘eğitmen’ 
okulu var... 

Yaşı kaç olursa olsun; 
Okuma-yazma öğrenmek 

isteyenler ‘Eğitmen’ okuluna 
geliyor.. 

5 yıl üzerinden okuyup ‘diplo-

ma’ almak isteyenler, köye 3-4 
kilometre uzaklıkta olan Dereli 
Nahiye merkezine gidiyorlar... 

Köyde okuma-yazma öğre-
ten ‘eğitmen’ ise aynı köyden 
olup; 

Askerden sonra ‘Eğitmenlik 
Kursuna’ katıldıktan sonra eğit-
menlik yapan; Mustafa YİĞİT... 

Aynı zamanda köyün ileri 
gelen din adamlarından birisi... 

(Ancak, eğitmenlik yaptığı 
sıralarda sakal bırakmazdı) 

Ve bu ‘eğitmenimiz’ aynı 
zamanda yörenin en iyi saat 
tamircisiydi... 

‘Eğitmenimiz’ diyorum... 
Çünkü 5 yıllık okula gitme-

den önce okuma-yazma öğren-
mek için bende devam ettim bu 
3 yıllık eğitmen okuluna... 

Ve hem yaşım, hem de bo-
yum çok küçük olduğu için; 

En ön sıraya oturtmuştu 
bana ‘Alfabe’ yoluyla oku-
ma-yazma öğretecek olan 
Mustafa YİĞİT eğitmenimiz... 

Ki, hakkını teslim etmem 
gerekirse güzelde öğretiyordu... 

Dış kapağı ‘Atatürk’ resimli 
‘Alfabemizin’ içinde yazılı olan; 

‘D’ harfinin önünde bastonlu 
dede... 

‘Ü’ harfinin önünde üzüm... 
‘U’ harfinin önünde uyuyan 

adam.. 
‘H’ harfinin önünde horuz... 
Vesaire, vesaire... 
Kısacası 29 harfin önünde 

harfleri -resim yoluyla- belleği-
mize kazıyacak olan resimlerle 
süslüydü ‘Atatürk Resimli’ 
alfabemiz... 

Yazı defterimiz bitince çoğu 
kez baştan aşağı siler ve yeni-
den kullanırdık ‘yazı’ defterimi-
zi... 

Ancak şunu özellikle belirt-
meliyim ki; ‘defterimizi siliyor-
duk’ diyorsam, bu normal bir 
silgiyle ‘sildiğimizi’ filan sanma-
yın... 

Bizim ‘silgimiz’ şehirde satı-
lan silgilerden olmayıp, giydiği-
miz eski kara lastiklerin tabanın-
dan keserek ‘silgi’ yapardık... 

Eh, silgi kara lastik tabanın-
dan olunca da, haliyle sildiğimiz 
defterin sayfaları da ‘kapkara’ 
olurdu... 

Aritmetik defterleri ‘saman 
yaprak’ denilen sarı yapraklı 
olurdu... 

Ki, bu defteri de ancak yine 
ekonomik durumu iyi olanlar 
alırdı... 

Eğitmenimiz ‘Yazı Tahtasının’ 
önünde asla tebeşir bırakmaz-
dı... 

Ders anlatacağı zaman 
cebinden çıkarır, öğreteceklerini 
tebeşirle yazarak anlatır... 

Ders bitiminde de tebeşirleri 
tekrar cebine atardı... 

Hatta tebeşir hepten tükenin-
ce de; 

Ya beyaz kireç taşları tebeşir 
olarak kullanılırdı... 

Ya da beyaz çamurlar ‘te-
beşir’ haline getirilip kurutulup 
tebeşir yapılırdı... 

Ve tebeşir yokluğundan 
olacak ki; 

Öğrencilerin en büyük suçu 
tebeşir hırsızlığıydı... 

Hiç unutmam... 
Eğitmeniz bir gün bize Mus-

tafa Kemal Atatürk’ü anlatıyor-
du... 

Anlatıyordu anlatmasına da... 
Ancak bizim dünyamızın 

büyüklüğü; 
Gezip-gördüğümüz köy ve 

yayla büyüklüğü kadardı... 
Tanıdığımız insan sayısı da; 
Köyümüzde ve yolda-izde 

kimleri gördükse sadece onlar-
dı... 

Yani kısaca demem o ki; 
Eğitmenimiz Mustafa Yiğit, 

Atatürk’ü anlatırken niye gözleri 
yaşarıyor? 

Gözyaşlarını bizlere göster-
meden niye silmeye çalışıyor? 

Tamam; 
“Mustafa Kemal Atatürk, 

şöyle kahramandı, böyle kah-
ramandı ‘kahraman’ olmasına 
da...

O, olmasaydı ülkemiz düş-
manlardan kurtulmazdı” diye 
anlatıyordu anlatmasına da.... 

Bizim küçük dünyamızda 
dolaşan soru; 

Eğitmenimiz Mustafa Yiğit’in 
anlatırken ağladığı bu adam 
kimdi? 

Küçükte olsak, şunu çok iyi 
biliyoruz ki; 

Bir kere bizim köyden değil-
di... 

Belki karşımızdaki ‘Köknarlı’ 
köyündendir.. 

Belki Hisar köyü veya yan 
komşumuz Çalca köyündendir 
diye çocukça tahmini hükümler 
yürütüyorduk... 

O yaşlarda ‘savaş’ denilen 
şeyin ne olduğunu bilmediğimiz 
içinde, çocuk aklımızla; 

“Ağladığı bu kahraman kişi 
ya akrabasıdır veya da asker 
arkadaşıdır” düşüncesini beyni-
mizde dolaştırıp duruyorduk! 

Kısacası, o zamanlarda 
düşünemediğimi şimdi düşünü-
yorum da; 

Dini donanımı olan... 
Her yıl Kuranı Kerimi hatme-

dip ezbere okuyan... 
Köyünde ‘Eğitmenlik’ yapmak 

için ‘Eğitmenlik Kurslarına’ 
katılan... 

Ve tepeden-tırnağa dini 
inancı olan bir adam o günlerde 
Atatürk’ü anlatırken duygusallı-
ğına engel olamayıp ağlıyor... 

Bugün en üst düzeyde eğitim 
görmüş... 

Ve yine en üst düzeyde, en 
yetkili koltuklara gömülmüş 
olanlar, değil geçmişine saygı 
duymak; Atatürk’e küfredi-
yor... 

Yalan mı? 
Sizce de öyle değil mi? 
NOT; 
Sohbetini yaptığımız ve 

sözünü ettiğimiz ‘Eğitmen’ 
görselde paylaştığım saygıların 
en büyüğüne laik olan Mustafa 
Yiğit’tir...

EĞİTMENİMİZ BİR DİN ADAMIYDI 
ATATÜRK’Ü ANLATIRKEN AĞLARDI

TOPARLAMAK 
GEREKİRSE (2)

Şaziye ana hakkında ver-
diğimiz kısa bilgilerden sonra 
dönelim Rüsumat-4’e:

Gemi komutanı Yüzbaşı 
Mahmut Bey’in karaya çıktık-
tan sonra Görele’den Trabzon 
Deniz Taşıma Komutanlığı’na 
çektiği telgrafta, Eynesil mahaalli 
hükümeti ve mahalli ahalisinin 
fevkalade  yardımları ile ağırlan-
dıklarını belirtiyor.

Bu bilgi çok önemli, çünkü; 
Osmanlı Hükümeti tarafından, 
Mustafa Kemal ve Ankara Hükü-
meti aleyhinde hazılanıp, İngiliz 
uçakları tarafından atılan bildi-
rilerin Eynesil halkı tarafından 
zerre kadar gaileye alınmadığını 
göstermektedir.

Yöre halkı için, öğünç kayna-
ğıdır...

Bu söylediklerimiz Ordu halkı 
için de geçerlidir.

Rüsumat-4 Gemisi’nin, Or-
du’da başından geçenleri Turgut 
Özakman’ın “Şu Çılgın Türkler” 
ve Erol Mütercimler’in “Bu Vatan 
Böyle Kurtuldu” kitabından oku-
yabilirsiniz...

Turgut Özakman’ın “Şu 
Çılgın Türkler” kitabını okurken 
göz yaşlarımı tutamadığım için, 
okuyacak olanlara, yanlarında 
bol kağıt mendil bulundurmalarını 
öneririm. 

Bu arada, önceden uyarılma-
dığım için, kitabı okurken göz 
yaşlarımı pijamanın kollarını 
silmek zorunda kaldığımı da 

belirteyim. 
Unutmadan bir not düşeyim: 

Gemi komutanı Mahmut’un Trab-
zon’a çektiği telgrafta, Eynesil’in 
mahalli hükümetinden söz ediyor.

Telgrafta geçen “Mahalli hü-
kümet” ifadesi tam olarak hangi 
idari birimin karşılığıydı acaba?

Bilmediğim için, soruyorum; 
bilen biri açıklama yaparsa, çok 
makbule geçer... 

Trabzon Deniz Taşıma Komu-
tanlığı, birkaç gün sonr, kurtar-
ma çalışmaları için , Tecrübe 
Römorkörü ile Eynesil’e yardım 
malzemeleri gönderiyor.

Mahalli halkın da katkısıyla, 
ağır deniz ve hava koşullarına 
karşın geminin kurtarılması yö-
nünde  oldukça mesafe alınıyor. 

Ancak 14 Ekim 1921 günü 
kurtarma çalışmaları sürerken 
Yunan savaş gemileri panter 
sınıfı bir muhrip ve Dafni adlı 
torbitobotu attıkları mermilerle, 
hem kurtarma tesislerini hem de 
gemiye isabet ettirdikleri mer-
milerle gemiyi kurtarılması zor 
duruma soktular.

Geminin kurtarılması için 
umut kalmayınca, gemideki tüm 
kullanabilecek cihazlar sökülerek 
Trabzon’a nakledildi.

Bazı arkadaşlar, Rüsumat-4 
Gemisi’nin Yunan savaş gemileri 
tarafından nasıl topa tutulduğu-
nu, Topallı Deresi ağzında nasıl 
sığındığını, olaya tanık olan 
büyüklerinin ağzından anlatsa-

lar da sanırım hiç biri gerçeği 
yansıtmıyor.

Olayı ninesiden dinlediğini 
söyleyen arkadaşlardan biri, 
“Ninem olayı, sahile dut dökmeye 
giderken görmüş...” diye anlatıyor 
ki, olay eylülün sonuyla ekimin 
ortalarında olduğu için, anlatı-
lanların doğru olması mümkün 
değil...

Bir başka arkadaş ise, olayı 
dedesinden aktarırken, “Kom-
şu kadın biri, ‘Görele önlerinde 
geminin biri öbürünü Eynesil’e 
doğru kovalıyordu...’ diyordu ki 
bu da gerçeğe uygun olamaz. 
Çünkü; olayın yaşandığı gün, 
gemi Tirebolu’dan Eynesil önle-
rine gelene kadar, aşırı yağışın 
oluşturduğu sisten dolayı önlerini 
göremiyorlarmış. Sis Eynesil 
önlerinde aniden kalkınca Yunan 
savaş gemilerini karşılarında 
bulmuşlar...

Mürettebat da, bir kotra ile 
Trabzon’a geri döndüler.

Rüsumat-4 batırılıncaya kadar 
yaptığı on seferde 2070 tüfek, 
7459 sandık fişek, 993 kastura, 8 
top ve 2244 sandık top mermisi 
taşıdı. Anısı Türk Devrim Tarihi 
ile birlikte sonsuza dek yaşaya-
caktır.

   Not: 14 Ekim 2021 perşem-
be günü  baktığın bulunduğu 
yerde 3. anmayı yapacağız.

   Unutmayın, tarihine sahip 
çıkmayan toplumların geleceğine 
başkaları ipotek koyarlar!
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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

420 Kasım 
2021 Cumartesi www.giresungundem.com
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Günaydın sevgili dostlar, 
Günaydın değerli canlar, 
‘24 Kasım Öğretmenler Gü-

nünü’ beklemeden; 
Eğitim-Öğretim ve Eğit-

men-Öğretmen konulu sohbeti-
mize kaldığımız yerden devam 
ediyoruz... 

Bugünkü sohbetimiz; 
Bir ‘eğitmenin’ Atatürk’ün 

yaşamını ve mücadelesini 
anlatırken gözyaşlarına hakim 
olamadığını anlatmak istiyo-
rum... 

Ancak izniniz olursa; 
Önce bu ‘eğitmen okulunun’ 

hangi köyde olduğunu... 
Ve bu tasvire bağlantılı 

olarak da, anlatmak istediğim 
‘eğitmenin’ kısaca niteliklerin-

den söz edeceğim... 
Yıl; 1955-56 filan... 
Nahiye: Dereli (o tarihlerde 

ilçe değil) 
Köy: Nahiye merkezine 3-4 

kilometre uzaklıkta olan Taşlıca 
köyü... 

O tarihlerde Giresun-Dereli 
bağlantı yolu Taşlıca köyü üze-
rinden geçiyor... 

Köyde 5 sınıflı ilkokul yok... 
Sadece bir ‘eğitmen’ ta-

rafından ve 3 yıl üzerinden 
okuma-yazma öğreten ‘eğitmen’ 
okulu var... 

Yaşı kaç olursa olsun; 
Okuma-yazma öğrenmek 

isteyenler ‘Eğitmen’ okuluna 
geliyor.. 

5 yıl üzerinden okuyup ‘diplo-

ma’ almak isteyenler, köye 3-4 
kilometre uzaklıkta olan Dereli 
Nahiye merkezine gidiyorlar... 

Köyde okuma-yazma öğre-
ten ‘eğitmen’ ise aynı köyden 
olup; 

Askerden sonra ‘Eğitmenlik 
Kursuna’ katıldıktan sonra eğit-
menlik yapan; Mustafa YİĞİT... 

Aynı zamanda köyün ileri 
gelen din adamlarından birisi... 

(Ancak, eğitmenlik yaptığı 
sıralarda sakal bırakmazdı) 

Ve bu ‘eğitmenimiz’ aynı 
zamanda yörenin en iyi saat 
tamircisiydi... 

‘Eğitmenimiz’ diyorum... 
Çünkü 5 yıllık okula gitme-

den önce okuma-yazma öğren-
mek için bende devam ettim bu 
3 yıllık eğitmen okuluna... 

Ve hem yaşım, hem de bo-
yum çok küçük olduğu için; 

En ön sıraya oturtmuştu 
bana ‘Alfabe’ yoluyla oku-
ma-yazma öğretecek olan 
Mustafa YİĞİT eğitmenimiz... 

Ki, hakkını teslim etmem 
gerekirse güzelde öğretiyordu... 

Dış kapağı ‘Atatürk’ resimli 
‘Alfabemizin’ içinde yazılı olan; 

‘D’ harfinin önünde bastonlu 
dede... 

‘Ü’ harfinin önünde üzüm... 
‘U’ harfinin önünde uyuyan 

adam.. 
‘H’ harfinin önünde horuz... 
Vesaire, vesaire... 
Kısacası 29 harfin önünde 

harfleri -resim yoluyla- belleği-
mize kazıyacak olan resimlerle 
süslüydü ‘Atatürk Resimli’ 
alfabemiz... 

Yazı defterimiz bitince çoğu 
kez baştan aşağı siler ve yeni-
den kullanırdık ‘yazı’ defterimi-
zi... 

Ancak şunu özellikle belirt-
meliyim ki; ‘defterimizi siliyor-
duk’ diyorsam, bu normal bir 
silgiyle ‘sildiğimizi’ filan sanma-
yın... 

Bizim ‘silgimiz’ şehirde satı-
lan silgilerden olmayıp, giydiği-
miz eski kara lastiklerin tabanın-
dan keserek ‘silgi’ yapardık... 

Eh, silgi kara lastik tabanın-
dan olunca da, haliyle sildiğimiz 
defterin sayfaları da ‘kapkara’ 
olurdu... 

Aritmetik defterleri ‘saman 
yaprak’ denilen sarı yapraklı 
olurdu... 

Ki, bu defteri de ancak yine 
ekonomik durumu iyi olanlar 
alırdı... 

Eğitmenimiz ‘Yazı Tahtasının’ 
önünde asla tebeşir bırakmaz-
dı... 

Ders anlatacağı zaman 
cebinden çıkarır, öğreteceklerini 
tebeşirle yazarak anlatır... 

Ders bitiminde de tebeşirleri 
tekrar cebine atardı... 

Hatta tebeşir hepten tükenin-
ce de; 

Ya beyaz kireç taşları tebeşir 
olarak kullanılırdı... 

Ya da beyaz çamurlar ‘te-
beşir’ haline getirilip kurutulup 
tebeşir yapılırdı... 

Ve tebeşir yokluğundan 
olacak ki; 

Öğrencilerin en büyük suçu 
tebeşir hırsızlığıydı... 

Hiç unutmam... 
Eğitmeniz bir gün bize Mus-

tafa Kemal Atatürk’ü anlatıyor-
du... 

Anlatıyordu anlatmasına da... 
Ancak bizim dünyamızın 

büyüklüğü; 
Gezip-gördüğümüz köy ve 

yayla büyüklüğü kadardı... 
Tanıdığımız insan sayısı da; 
Köyümüzde ve yolda-izde 

kimleri gördükse sadece onlar-
dı... 

Yani kısaca demem o ki; 
Eğitmenimiz Mustafa Yiğit, 

Atatürk’ü anlatırken niye gözleri 
yaşarıyor? 

Gözyaşlarını bizlere göster-
meden niye silmeye çalışıyor? 

Tamam; 
“Mustafa Kemal Atatürk, 

şöyle kahramandı, böyle kah-
ramandı ‘kahraman’ olmasına 
da...

O, olmasaydı ülkemiz düş-
manlardan kurtulmazdı” diye 
anlatıyordu anlatmasına da.... 

Bizim küçük dünyamızda 
dolaşan soru; 

Eğitmenimiz Mustafa Yiğit’in 
anlatırken ağladığı bu adam 
kimdi? 

Küçükte olsak, şunu çok iyi 
biliyoruz ki; 

Bir kere bizim köyden değil-
di... 

Belki karşımızdaki ‘Köknarlı’ 
köyündendir.. 

Belki Hisar köyü veya yan 
komşumuz Çalca köyündendir 
diye çocukça tahmini hükümler 
yürütüyorduk... 

O yaşlarda ‘savaş’ denilen 
şeyin ne olduğunu bilmediğimiz 
içinde, çocuk aklımızla; 

“Ağladığı bu kahraman kişi 
ya akrabasıdır veya da asker 
arkadaşıdır” düşüncesini beyni-
mizde dolaştırıp duruyorduk! 

Kısacası, o zamanlarda 
düşünemediğimi şimdi düşünü-
yorum da; 

Dini donanımı olan... 
Her yıl Kuranı Kerimi hatme-

dip ezbere okuyan... 
Köyünde ‘Eğitmenlik’ yapmak 

için ‘Eğitmenlik Kurslarına’ 
katılan... 

Ve tepeden-tırnağa dini 
inancı olan bir adam o günlerde 
Atatürk’ü anlatırken duygusallı-
ğına engel olamayıp ağlıyor... 

Bugün en üst düzeyde eğitim 
görmüş... 

Ve yine en üst düzeyde, en 
yetkili koltuklara gömülmüş 
olanlar, değil geçmişine saygı 
duymak; Atatürk’e küfredi-
yor... 

Yalan mı? 
Sizce de öyle değil mi? 
NOT; 
Sohbetini yaptığımız ve 

sözünü ettiğimiz ‘Eğitmen’ 
görselde paylaştığım saygıların 
en büyüğüne laik olan Mustafa 
Yiğit’tir...

EĞİTMENİMİZ BİR DİN ADAMIYDI 
ATATÜRK’Ü ANLATIRKEN AĞLARDI

TOPARLAMAK 
GEREKİRSE (2)

Şaziye ana hakkında ver-
diğimiz kısa bilgilerden sonra 
dönelim Rüsumat-4’e:

Gemi komutanı Yüzbaşı 
Mahmut Bey’in karaya çıktık-
tan sonra Görele’den Trabzon 
Deniz Taşıma Komutanlığı’na 
çektiği telgrafta, Eynesil mahaalli 
hükümeti ve mahalli ahalisinin 
fevkalade  yardımları ile ağırlan-
dıklarını belirtiyor.

Bu bilgi çok önemli, çünkü; 
Osmanlı Hükümeti tarafından, 
Mustafa Kemal ve Ankara Hükü-
meti aleyhinde hazılanıp, İngiliz 
uçakları tarafından atılan bildi-
rilerin Eynesil halkı tarafından 
zerre kadar gaileye alınmadığını 
göstermektedir.

Yöre halkı için, öğünç kayna-
ğıdır...

Bu söylediklerimiz Ordu halkı 
için de geçerlidir.

Rüsumat-4 Gemisi’nin, Or-
du’da başından geçenleri Turgut 
Özakman’ın “Şu Çılgın Türkler” 
ve Erol Mütercimler’in “Bu Vatan 
Böyle Kurtuldu” kitabından oku-
yabilirsiniz...

Turgut Özakman’ın “Şu 
Çılgın Türkler” kitabını okurken 
göz yaşlarımı tutamadığım için, 
okuyacak olanlara, yanlarında 
bol kağıt mendil bulundurmalarını 
öneririm. 

Bu arada, önceden uyarılma-
dığım için, kitabı okurken göz 
yaşlarımı pijamanın kollarını 
silmek zorunda kaldığımı da 

belirteyim. 
Unutmadan bir not düşeyim: 

Gemi komutanı Mahmut’un Trab-
zon’a çektiği telgrafta, Eynesil’in 
mahalli hükümetinden söz ediyor.

Telgrafta geçen “Mahalli hü-
kümet” ifadesi tam olarak hangi 
idari birimin karşılığıydı acaba?

Bilmediğim için, soruyorum; 
bilen biri açıklama yaparsa, çok 
makbule geçer... 

Trabzon Deniz Taşıma Komu-
tanlığı, birkaç gün sonr, kurtar-
ma çalışmaları için , Tecrübe 
Römorkörü ile Eynesil’e yardım 
malzemeleri gönderiyor.

Mahalli halkın da katkısıyla, 
ağır deniz ve hava koşullarına 
karşın geminin kurtarılması yö-
nünde  oldukça mesafe alınıyor. 

Ancak 14 Ekim 1921 günü 
kurtarma çalışmaları sürerken 
Yunan savaş gemileri panter 
sınıfı bir muhrip ve Dafni adlı 
torbitobotu attıkları mermilerle, 
hem kurtarma tesislerini hem de 
gemiye isabet ettirdikleri mer-
milerle gemiyi kurtarılması zor 
duruma soktular.

Geminin kurtarılması için 
umut kalmayınca, gemideki tüm 
kullanabilecek cihazlar sökülerek 
Trabzon’a nakledildi.

Bazı arkadaşlar, Rüsumat-4 
Gemisi’nin Yunan savaş gemileri 
tarafından nasıl topa tutulduğu-
nu, Topallı Deresi ağzında nasıl 
sığındığını, olaya tanık olan 
büyüklerinin ağzından anlatsa-

lar da sanırım hiç biri gerçeği 
yansıtmıyor.

Olayı ninesiden dinlediğini 
söyleyen arkadaşlardan biri, 
“Ninem olayı, sahile dut dökmeye 
giderken görmüş...” diye anlatıyor 
ki, olay eylülün sonuyla ekimin 
ortalarında olduğu için, anlatı-
lanların doğru olması mümkün 
değil...

Bir başka arkadaş ise, olayı 
dedesinden aktarırken, “Kom-
şu kadın biri, ‘Görele önlerinde 
geminin biri öbürünü Eynesil’e 
doğru kovalıyordu...’ diyordu ki 
bu da gerçeğe uygun olamaz. 
Çünkü; olayın yaşandığı gün, 
gemi Tirebolu’dan Eynesil önle-
rine gelene kadar, aşırı yağışın 
oluşturduğu sisten dolayı önlerini 
göremiyorlarmış. Sis Eynesil 
önlerinde aniden kalkınca Yunan 
savaş gemilerini karşılarında 
bulmuşlar...

Mürettebat da, bir kotra ile 
Trabzon’a geri döndüler.

Rüsumat-4 batırılıncaya kadar 
yaptığı on seferde 2070 tüfek, 
7459 sandık fişek, 993 kastura, 8 
top ve 2244 sandık top mermisi 
taşıdı. Anısı Türk Devrim Tarihi 
ile birlikte sonsuza dek yaşaya-
caktır.

   Not: 14 Ekim 2021 perşem-
be günü  baktığın bulunduğu 
yerde 3. anmayı yapacağız.

   Unutmayın, tarihine sahip 
çıkmayan toplumların geleceğine 
başkaları ipotek koyarlar!

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

520 Kasım 
2021 Cumartesi www.giresungundem.com

“Yükseköğretim Kurulunun yeni vizyonuna göre, üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkı 
Başkanlığımızın izleyeceği önemli performans kriterlerinden birisi olacaktır”

YOK BASKANI OZVAR, UNi-DOKAP
TOPLANTISI’NA KATILDI

Doğu Karadeniz Projesi’nin 
(DOKAP) önemini vurgu-

layan Özvar, bu proje içerisin-
de üniversitelerin üstleneceği 
rollerin bölgenin kalkınmasına 
doğrudan önemli katkı sağla-
yacağına inandığını belirtti.

YÖK olarak yükseköğreti-
min eğitim, öğretim, araştırma 
ve topluma hizmeti kapsayan 
tüm süreçlerde, kalite, çeşit-
lilik, farklılık içeren bölgesel 
gelişme odaklı bir planlama 
anlayışını ve yaklaşımını 
önemsediklerini dile getiren 
Özvar, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Yapısal değişim niteliğinde-
ki en önemli girişimlerimizden 
birisi olan üniversitelerimizin 
misyon farklılaşması odaklı 
ihtisaslaşmasına yönelik ça-
lışmalarımızı da bu kapsamda 
değerlendiriyor ve bu alandaki 
faaliyetlerimizi üniversiteleri-
miz ve tüm paydaşlarımızla 
birlikte bundan sonra da 
güçlendirerek devam ettirmeyi 

düşünüyoruz. Bu konudaki 
azimli duruşumuzu ve kararlı-
lığımızı da sizlerle paylaşmak 
isterim.”

Özvar, bölgesel kalkınma 
odaklı misyon farklılaşması 
ve ihtisaslaşma programı 
kapsamında mevcutlara 7 
üniversiteyi dahil ederek 22 
üniversiteye bölgesel kalkınma 
odaklı misyon yüklediklerini 
anlatarak, “Yükseköğretim Ku-
rulunun yeni vizyonuna göre, 
üniversitelerin istihdama sağ-
layacağı katkı Başkanlığımızın 
izleyeceği önemli performans 
kriterlerinden birisi olacak-
tır. Ulusal ve uluslararası iş 
gücü piyasasını takip eden ve 
kendi mezunlarının istihdamını 
izleyen bir üniversite yönetim 
anlayışının hakim kılınmasını 
önceleyeceğimizi buradan bir 
kez daha ifade etmek isterim.” 
diye konuştu.

“Burada istihdama katkı 
sağlamaktan kastımız, üniver-
sitelerin elbette mezunlarına iş 

bulması anlamına gelmemek-
tedir.” ifadelerini kullanan Öz-
var, “Üniversitelerin istihdama 
katkısı yetiştirdiği öğrencilere 
daha fazla bilgi, daha fazla 
beceri, daha fazla yetkinlik 
kazandırmak suretiyle iş gücü 
piyasalarında mezunlarına bir 
rekabet üstünlüğü veya gücü 
kazandırmaktır. İstihdama kat-
kıdan anladığımız, üniversite-
lerimizin istihdama katkısından 
anladığımız şey, mezunlarına 
öncelikle bu nitelikleri elbette 
kazandırmaktır.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Prof. Dr. Özvar, üniversite-
lerin üzerine düşenin, Türki-
ye’deki iş gücü piyasalarına 
sadece beşeri sermayenin 
niteliğini artırmak suretiyle 
katkıda bulunmak değil aynı 
zamanda iş gücü piyasalarını 
genişletecek araştırma geliş-
tirme veya yüksek teknoloji 
ürünlerinin ortaya çıkmasına 
vesile olacak çalışmaları da 
sağlamak olduğuna işaret etti.

Üretimde çeşitliliği sağ-
lamak suretiyle de üniver-
sitelerin bu bakımdan ilgili 
piyasalara katkıda bulunabile-
ceğini belirten Özvar, şunları 
kaydetti:

“Bunun yanı sıra iş gücü-
nü zenginleştirecek, iş gücü 
niteliğini artıracak da çok 
önemli çalışmalar yaptığımızı, 
önümüzdeki birkaç hafta içeri-
sinde de bu konuda aldığımız, 
yerine getireceğimiz mevzuat 
çalışmalarının bitmek üzere 
olduğunu da buradan sizlerle 
paylaşmak isteriz. İnşallah 
niteliğini formel eğitim süre-
ciyle ispat edemeyen iş gücü 
sahiplerinin en formel elde 
ettikleri nitelikleri belgelendi-
rebilecekleri bir sistemin de 
bugünden müjdesini, haberini 
sizlerle paylaşmak isterim.”

Özvar, Yükseköğretim 
Kurulu olarak gelecek yıllar-
da yükseköğretim alanının 
sadece Türkiye’de değil tüm 
dünyada genişlemeye devam 

edeceğini öngördüklerini dile 
getirerek, Türkiye Cumhuriyeti 
ve yükseköğretimden sorumlu 
tüm kurul ve kurumlar olarak 
tüm kesimlerin şimdiden tedbir 
alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de yükseköğretim 
kurumları tarihine bakıldığında 
bu gelişmenin de yakından 
görüldüğünü aktaran Özvar, 
1923 ile 1973 yılları arasında 
12 üniversite kurulduğunu 
söyledi.

Özvar, 1923’ten 2021 yılına 
kadar üniversite sayısının 18-
19 kat artarak 207’ye çıktığına 
işaret ederek, Türkiye’nin de-
mografik büyümesi ile iktisadi 
gelişmesine paralel olarak 
yükseköğretim kurumlarının 
da gelişme kaydettiğini, bunun 
önem taşıdığını dile getirdi.

Yükseköğretimde Cumhu-
riyet tarihi boyunca iki önemli 
dönem olduğunu anlatan Öz-
var, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biri 1950’lerin ortaların-
daki büyük şehirlerin dışına 

taşan kurumlarımız, diğeriyse 
2000’li yılların ortasında diğer 
illere açılan üniversitelerimiz. 
Bu 207 aktif üniversitemiz 
önümüzdeki yıllarda bölgesel 
kalkınma hedeflerine ulaşmak 
bakımından önemli roller oy-
namakla kalmayacaklar, belki 
en az onun kadar bölgeler 
arası iktisadi eşitsizliklerin ge-
lişme farklılıklarının da büyük 
ölçüde giderilmesinde önemli 
roller oynayacaklardır. Ben 
üniversitelere biraz zaman 
verilmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Yeni kurulan üniver-
sitelerimizin biraz serpilebil-
mesi, biraz olgunlaşabilmesi, 
kendilerini ispat edecek bir 
zamanın verilmesi hususunda 
buradan saygıdeğer konuklara 
bir mesaj vermek istedim. Üni-
versitelerimize gerekli zaman 
tanındığında göreceksiniz 
önümüzdeki yıllarda ülkemize 
fevkalade önemli hizmetler su-
nacaktır diye düşünüyorum.”

GİRESUN (AA)

Bu sezon forma giydiği 
11 maçta takımına 3 
gollük katkı sağlayan 

Diabate, GZT Giresunspor’da 
oynadığı için büyük mutluluk 
duyduğunu, futbolcusundan 
kulüp çalışanına çok iyi bir uyum 
içerisinde olduklarını belirtti.

Takım olarak çok yoğun çalış-
tıklarını dile getiren 26 yaşındaki 
futbolcu, son dönemde çıkış ya-
kaladıklarını, performanslarının 
arttığını aktardı.Diabate, ligde 
geride kalan haftalarda futbol 
şansının Giresunspor’dan yana 
olmadığını kaydederek, “Şu an 
daha iyi hissediyoruz ve daha iyi-
yiz, daha üst sıralarda olacağız. 
Eğer her maç sıkı çalışırsak, her 
maça iyi hazırlanırsak şans bize 
dönecek.” diye konuştu.

Rakiplerine karşı her zaman 
iyi oyun sergilemelerine rağmen 
kaçan puanların olduğunu be-
lirten Diabate, “Hayat bu şekil-
dedir, bazen çok çalışırsın ama 

işler senin için yolunda gitmez 
ama biz bir şekilde devam edip 
işler bizim için iyi gittiğinde hiç 
kimse konuşamayacak.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Taraftarlara seslenen Fo-
usseni Diabate, “Ligde tutu-
narak önümüzdeki sezon da 
Süper Lig’de mücadele etmeye 
devam edeceğiz, bunun size 
sözünü veriyorum.” ifadesini 
kullandı.Diabate, sözlerini şöyle 
tamamladı:”Büyük taraftarları-
mıza şunu da söylemek isterim, 
maçlarımıza gelip bize destek 
olmaya devam edin. Çünkü bu 
atmosfer bize yardımcı oluyor ve 
kafamızı kaldırıp devam etmemi-
zi sağlıyor. Taraftarları çok sevi-
yoruz, hepimiz onlar için sahada 
savaşıyoruz. Biz sürekli deniyo-
ruz, başarılı olmaya çalışıyoruz, 
bazen sonuçlar istediğimiz gibi 
olmuyor ama biz elimizden gelen 
her şeyi taraftarlar için vermeye 
çalışıyoruz.”

‘SANS BiZE DONECEK’
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor’un Malili futbolcu-
su Fousseni Diabate, bu sezon ligde kalacaklarına inandığını söyledi.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bi-
texen, Giresunspor’un GRS Token’ını 

arz etti.Dijital Varlık Alım-Satım Platformu 
Bitexen, GRS token ön satışını başlattı. 
Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token 
GRS Token’ın ön satışı, 9 ay kilitli ve kilitsiz 
seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Plat-
formu Bitexen’de gerçekleştirilecek.

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren 
Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başka-

nı Kemal Cenk Erdem, “Giresunspor ile 
GRS Token’ı arz etmekten mutluyuz. Bite-
xen olarak Giresunspor taraftarlarının ve 
Giresunspor Kulübü’nün taraftar token’la-
ra gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri 
için teşekkür ederiz. Türkiye’nin en geniş 
ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine 
sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dün-
yasını birleştirmeye ve gelişmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Giresunspor’un Token arzı Bitexen’de başladı

Türkiye Basketbol 
Kadınlar Bölgesel 

Ligi başlıyor.
Ligde boy gösterecek 

olan temsilcimiz Giresun 
Belediye Gençlik Spor 
ise Cumartesi günü saat 
15.00’da 19 Eylül Kapalı 
Spor Salonu’nda Baş-
kent Kartalları ile karşıla-
şacak.

Yeşil Beyazlı takımın 
antrenmanını ziyaret 
eden Giresun Belediye 
Gençlik Spor Kulübü 
Başkanı Alaattin Hafı-
zoğlu ve yönetim kurulu 
üyeleri ise basketbolcu-
lara zorlu maç öncesi 
başarılar dilerken, ken-
dilerine güvenlerinin tam 
olduğunu ifade etti.

Hafızoğlu, “Belediye 
Başkanımız Aytekin 
Şenlikoğlu’nun siz-

lere çok selamı var. 
Şuan kendisi İstanbul 
Yenikapı’da bulunan 
Giresun Günleri’nde. İlk 
maçta sizlere yürekten 
başarılar diliyor. Sizlere 
güveniyor. Bizler de gü-
veniyoruz. İnşallah güzel 
bir sezon olur. Giresun 
basketbola aşık bir şehir. 
Bu kıvılcımı yeniden ate-
şe dönüştürmek sizlerin 
elinde. Başarılar sizinle 
olsun.” dedi.

Başkan Hafızoğlu ve 
yönetimi, oyunculara 
baklava ikramında bulu-
nurken, tüm Giresunlular 
maça davet edildi.

Öte yandan antren-
manı, NBA’de Houston 
Rockets forması giyen 
Giresunlu Alperen 
Şengün’ün babası Kemal 
Şengün de takip etti.

Bayanlar Basketbol
YENiDEN PARKEDE
TEMSİLCİMİZ, BAŞKENT 

KARTALLARI’NI AĞIRLIYOR

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...
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(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

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: 620 Kasım 2021 Cumartesi

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 12 ..... 9 ...... 3 ..... 0 ...... 24 .....11 ....13 .....30
2.ATAKAŞ HATAYSPOR ..... 12 ..... 7 ...... 2 ..... 3 ...... 20 .....9 ......11......23
3.İ. H. KONYASPOR ............ 12 ..... 6 ...... 5 ..... 1 ...... 18 .....10 ....8 .......23
4.GALATASARAY A.Ş......... 12 ..... 6 ...... 3 ..... 3 ...... 18 .....15 ....3 .......21
5.A. ALANYASPOR ............. 12 ..... 6 ...... 3 ..... 3 ...... 18 .....19 ....-1 ......21
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 12 ..... 6 ...... 2 ..... 4 ...... 21 .....15 ....6 .......20
7.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 12 ..... 6 ...... 2 ..... 4 ...... 17 .....15 ....2 .......20
8.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 12 ..... 5 ...... 4 ..... 3 ...... 18 .....15 ....3 .......19
9.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 12 ..... 6 ...... 0 ..... 6 ...... 18 .....15 ....3 .......18
10.A. DEMİRSPOR A.Ş. ...... 12 ..... 4 ...... 4 ..... 4 ...... 17 .....17 ....0 .......16
11.ALTAY .............................. 12 ..... 5 ...... 1 ..... 6 ...... 17 .....18 ....-1 ......16
12.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 12 ..... 4 ...... 3 ..... 5 ...... 14 .....16 ....-2 ......15
13.Y. KAYSERİSPOR ........... 12 ..... 4 ...... 3 ..... 5 ...... 17 .....20 ....-3 ......15
14.F. TAV ANTALYASPOR .. 12 ..... 4 ...... 3 ..... 5 ...... 14 .....17 ....-3 ......15
15.D. GRUP SİVASSPOR ..... 12 ..... 2 ...... 7 ..... 3 ...... 15 .....13 ....2 .......13
16.Ö. K. Y. MALATYASPOR 12 ..... 4 ...... 0 ..... 8 ...... 12 .....22 ....-10 ....12
17.GZT GİRESUNSPOR ...... 12 ..... 2 ...... 4 ..... 6 ...... 7 .......12 ....-5 ......10
18.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 12 ..... 2 ...... 3 ..... 7 ...... 12 .....18 ....-6 ........9
19.GÖZTEPE A.Ş. ................. 12 ..... 2 ...... 3 ..... 7 ...... 11 .....18 ....-7 ........9
20.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 12 ..... 2 ...... 1 ..... 9 ...... 11 .....24 ....-13 ......7

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
UEFA Konferans Ligi Ön Eleme
Alt Lig

12. HAFTANIN SONUÇLARI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. .....2 - 0 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. .........................2 - 0 ........................ AYTEMİZ ALANYASPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ...............1 - 0 .........................................................ALTAY
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................0 - 0 ................................. GZT GİRESUNSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................1 - 2 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 1 - 3 ................... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GÖZTEPE A.Ş. ............................................0 - 2 ..........İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......1 - 1 .................................GALATASARAY A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.........................1 - 0 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................2 - 2 .......................YUKATEL KAYSERİSPOR

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenli-
koğlu’nun talimatıyla 

kurulan ve yeni sezonda Türki-
ye Kadınlar Bölgesel Basketbol 
Ligi’nde mücadele edecek olan 
Giresun Belediye Gençlik Spor 
Kulübü, yeni sezonun ilk maçı-
nı Cumartesi günü oynayacak.

19 Eylül Kapalı Spor Sa-
lonu’nda saat 15.00’da Baş-
kent Kartalları’nı ağırlayacak 
Giresun Belediye Gençlik Spor 
Kulübü, bu maçın hazırlıklarını  
tamamladı ve müsabaka saati-

ni beklemeye başladı.
Hafta içerisinde Samsun 

Zorlu Okulları ile hazırlık maçı 
oynayan ve mücadelede parke-
den 70-41’lik galibiyetle ayrılan 
Yeşil Beyazlılar, Cumartesi 
günü oynayacağı sezonun ilk 
maçını da kazanarak, 2021-
2022 basketbol sezonuna 
galibiyetle ‘Merhaba’ demeyi 
hedefliyor.

Giresun’daki basketbol 
ateşinin yeniden yanması için 
mücadele edecek Giresun Be-
lediye Gençlik Spor Kulübü’nün 

kadrosunda Merve Usal, Emine 
Adani, Merve Şahin, Beyzanur 
Uruç, Dilara Göçmen, Ayfer 
Dalkılıç, Gizem Sakallı, Cansu 
Güneysu, Nilsu Akbayrak, Sıla 
Ilgın Kaya, Ayça Kap ve Yaren 
Çavuş yer alıyor.

Yeşil Beyazlı ekibin teknik 
kadrosunda ise İdari Koordi-
natör ve Genel Menajer Salim 
Taslı, Baş Antrenör Abdullah 
Mert Erdemir, Yardımcı antre-
nör Oğulcan Uzun, Yardımcı 
antrenör Erdal Alaca ile masör 
Gökhan Bekdemir yer alıyor.

OZLEM SON BULUYOR
Giresun Belediye Gençlikspor Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde (KBBL) sezonun ilk maçında 

bugün, 19 Eylül Spor Salonunda Ankara temsilcisi Başkent Kartalları ile saat 15.00’de karşılaşacak.

Amatörler Evi 
müjdesi!

Giresun Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu,Amatöre desteğe 

biraz daha yoğunlaşacaklarını söyledi.
Şenlikoğlu; “Encümenden kara-

rı çıktı, kulüplerimize yakıt desteği 
vereceğiz. Forma desteği de sağlaya-
cağız. Spor Toto’nun da desteğiyle dört 
noktada spor tesisleri oluşturuyoruz. 
Dört mahallemizde çalışmalar bitmek 
üzere. 10 tane spor tesisi yapıyoruz. 
Spor ilimizde kültürel bir olay, çok ciddi 
bir tarihi var. Bu bölgede Giresun ön 
plana çıkıyor. Tesisleşme anlamında 
ve amatöre desteğe biraz daha yo-
ğunlaşacağız. Amatörler Evi ile ilgili 
çalışmalarımız devam ediyor. Proje ve 
yer kısmı netleşince ilan edeceğiz. Bu 
projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim 
dönemimize rastlaması da bizi ayrıca 
memnun edecek” diye konuştu.

YABANCILAR SIRTLIYOR!

Trabzonspor, yabancı 
oyuncularından verim 

aldığı en iyi sezonu yaşıyor. 
Süper Lig’de 24 gole ulaşan 
bordo-mavililerde 21 gol 
yabancı oyunculardan geldi. 
Bakasetas, Nwakaeme, Cor-
nelius, Hamsik, Gervinho ve 
Djaniny toplam 21 gole imza 
attı. Karadeniz temsilcisinde 
yerli oyunculardan Yusuf 
Sarı ve Abdulkadir Ömür tek 
gol atarken, 1 gol ise rakip 
oyuncunun kendi kalesine 

atmasıyla elde edildi.
Süper Lig’de 30 puanla li-

derlik koltuğunda oturan Trab-
zonspor’da yabancı oyuncular 
takımını sırtlıyor. Attığı 24 
golle ligde en çok gol atan 
takım olan bordo-mavililerde 
yabancı oyuncular attıkları 21 
golle 18 takımdan daha fazla 
gol attı.

Goller ve asistlerde aynı 
isimlerdenKaradeniz ekibinde 
Bakasetas attığı 7 golle takı-
mın en skorel oyuncusu oldu. 

Bu oyuncuyu 5 golle Nwaka-
me, 4 golle Cornelius, 2’şer 
golle Gervinho ve Djaniny, 1 
gol ile de Hamsik takip etti. 
Yerli oyunculardan ise Yusuf 
Sarı ve Abdulkadir Ömür 1’er 
gol attı. En çok asist yapan 
oyuncular listesinde ise 4 
asist ile Hamsik yer alırken, 
Bakasetas ve Nwakaeme 3, 
Cornelius, Djaniny, Gervinho 
ve Abdulkadir Ömür’den ise 
birer kez golü hazırlayan isim 
oldu.

Giresunspor’da 2 oyuncu forma giyemeyecek
Ligin alt sıralarını yakın-

dan  ilgilendiren bugün 
saat 16.00 da başlayacak 
olan karşılaşmada Malat-
yaspor’u konuk edecek 
olan  Çotanaklarda iki 
eksik var. Giresunspor’da 
Douglas sakatlığı, Traore 
ise kırmızı kart cezalısı 
olması nedeniyle forma 

giyemeyecek.
Douglas Bacelar’ın 

yapılan muayene ve çe-

kilen film sonucuna göre 
4. ayak (metatars) tarak 
kemiğinde kırık oluştuğu 
belirlenmişti.

Malatya sınavında 
stoper ikilisinde A. Pe-
rez-Diarra’nın, Traore’nin 
yokluğunda ise Pelupessy 
veya Erol Can’dan birisinin 
şans bulması bekleniyor.


