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“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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Türkiye’de son yıllarda 
artan SMA hastalarının 
sayısı, dikkatleri bu has-

talıkla mücadele eden çocukla-
rımıza ve ailelerine çekti. Kısaca 
SMA olarak adlandırılan Spinal 
Musküler Atrofi; kas kaybı ve 
zayıflığa sebep olan ve çok sık 
rastlanmayan bir hastalıktır. Te-
davi edilmezse maalesef ölümle 
sonuçlanan bu hastalığın çaresi 
sadece yurtdışında ve istenen 
ücretler oldukça yüksek.

Ülkemizde kesin tedavisinin 
olmadığı, sadece yaşanan sıkın-
tıları geciktiren tedavi yöntemleri 
hastaların derdine çare olmuyor. 
Kesin çarenin yurtdışında oldu-
ğunu söyleyen hasta yakınları, 
istenen ücretin yaklaşık 2 milyon 
300 bin Dolar civarında olduğunu 
ifade ediyorlar. Bu tedavi ücreti, 
SMA hastası çocuklarımızın aile-
lerinin bütçesini zora sokuyor.

YARDIMLAR SOSYAL 
MEDYA ÜZERİNDEN VE 
YARDIM KUMBARALARI 
İLE TOPLANIYOR

Hasta çocuklarımızın ailelerin 
hiçbirinin bu ücreti kendi bütçesi 

ile karşılama imkânı yok. SMA 
hastası çocuklarımızın aileleri 
sosyal medya aracılığı ile yaptık-
ları canlı yayın ve bireysel bağış 
kampanyaları ile kamuoyunun 
gündemine oturdu. Yapılan bu 
yardım kampanyaları aylarca 
sürdüğü halde gerekli tedavi üc-
retinin yarısını bile toplayamayan 
aileler, çocuklarını her an kaybet-
menin endişesini taşıyorlar.

Yardım kampanyasının bir di-
ğer ayağı ise yardım kumbaraları. 
Giresun’daki şehir içi dolmuşla-
rında ve esnafların dükkanında 
bulunan yardım kumbaralarına 
ilgi gösteren Giresunlular, bu 
sayede Fatma Zehra’ya umut 
olmaya çalışıyorlar.

5 Aralık 2021 tarihinde 

Giresun’da ebediyete uğurladı-
ğımız Güneş bebekten sonra, 
Giresunlular bu sefer de SMA 
hastası Fatma Zehra bebeğin 
sağlığına kavuşması için el ele 
verdi. Yaklaşık 10 aydır devam 
eden yardım kampanyasında 
ihtiyaç duyulan tedavi ücretinin 
şu anda yaklaşık %26’lık bölümü 
toplanabildi.

İstenen tedavi ücreti çok yük-
sek olduğu için 10 ayda 2 milyon 
300 bin Dolar’ın sadece %26’lık 
bölümü toplanabilirken, bu arada 
Fatma Zehra’nın sağlığı olumsuz 
yönde etkileniyor, çünkü vakit 
kaybediliyor. Fatma Zehra’nın 
çok az zamanı kaldığı söylenir-
ken; 1 buçuk kilo daha almaması 
gerekiyor. Ayrıca sadece 2 aylık 

zamanı kaldığı belirtilirken, za-
man hızla daralıyor.

CANAN EKEN: “SİZ 
VARSANIZ, FATMA 
ZEHRA’NIN 
GELECEĞİ VAR”

Giresun Göreleli SMA hasta-
sı bebeğimiz Fatma Zehra’nın 
annesi Canan Eken, yürütülen 
yardım kampanyası hakkında şu 
düşünceleri paylaştı:

“Evladımızı yaşatabilmemiz 
için bir umudumuz var. Çare var-
ken, çaresiz kalmak istemiyoruz. 
Bütün duyarlı vatandaşlarımız, iş 
insanlarımız ve siyasi parti men-
suplarından sesimizin duyulması 
adına maddi ve manevi destek 
bekliyoruz. Siz varsanız, Fatma 
Zehra’nın geleceği var.”

1 TL İLE SMA HASTA-
LARINA UMUT OL!

Bu çocuklarımızın vakit 
kaybetmeden tedaviye erkenden 
gidebilmesi için tüm Türkiye’deki 
elektrik, su, doğalgaz, telefon, 
internet vs. faturalara 1 TL’lik 
SMA hastalarına destek için ücret 
eklenmesi ve bu sayede SMA 
hastaları için oluşturulacak fonda 

birikecek parayla istenen yüksek 
tedavi ücretinin toplanmasına 
büyük bir hız katacak ve çocuk-
larımızı göz göre göre kaybetme-
miş olacağız.

Giresun yerelinde Milletvekil-
lerimize büyük görev düşüyor. Bu 
konunun TBMM’nin gündemine 
gelmesi ve faturalara 1 TL SMA 
desteği ücreti eklenmesi, çocuk-
larımızın hayatını kurtaracaktır.

SMA HASTALIĞINA 
TÜRKİYE’DE ÇARE 
BEKLENİYOR

Bir başka konu da SMA 
hastalığının kesin tedavisinin 

henüz Türkiye’de yapılmamış 
olması ve yurtdışı tedavi ücret-
lerinin çok yüksek olmasından 
dolayı hasta çocuklarımızın 
ailelerinin umutlarını kaybetme-
sine sebep oluyor. Bu aşamada 
Türkiye’de öncelikle Sağlık 
Bakanlığı ve tıp dünyamızın 
bilim adamlarına büyük görev 
düşüyor. Madem ki; bu hasta-
lığın tedavisi mümkün, neden 
Türkiye’de sağlık sistemimiz 
bu hastalık karşısında çaresiz 
kalıyor ve bizi yurtdışındaki 
çok yüksek tedavi ücretlerine 
mahkûm ediyor?

Haber: Fatma 
BULDUK UĞURLU 

SMA HASTALARININ UMUDU ‘1 TL’DE
Giresun Gündem Gazetesi muhabiri Fatma BULDUK UĞURLU, SMA hastası olan 
çocuklarımızın tedavi edilebilmesi için Giresun Milletvekillerine çağrıda bulundu

Banka: Ziraat Bankası
Hesap Sahibi: Tufan Eken
IBAN TL: TR87 0001 0024 5866 0795 0450 10
IBAN Euro: TR33 0001 0024 5866 0795 0450 12
IBAN USD: TR: 60 0001 0024 5866 0795 0450 11
IBAN’a para yardımı gönderirken açıklama kısmına ‘FAT-

MAYA UMUT’ yazılması gerekiyor.
Instagram canlı yayınında Fatma Zehra bebeğe yardım 

etmek için https://www.instagram.com/sma_fatma adresine 
girip yardım edebilirsiniz.

Fatma Zehra bebek için tahsis edilen Valilik 
izinli IBAN numaraları ise şu şekilde

Gelecek Partisi Giresun 
İl Başkanı Murat Kılı-

çaslan, örnek çalışmalarıyla 
dikkat çekiyor. Engelliler Der-
neği’ni ziyaret ederek Başkan 
Nihat Yayla ve ekibiyle hasret 
gideren Kılıçaslan, “Gelecek 

Partisi iktidarında emin olun 
sorunlarınızı çözeceğiz. Umu-
dunuzu kaybetmeyin. Partimiz 
kadrolarıyla Giresun ve ülkeyi 
yönetecek düzeyde.” dedi. 
Yayla ise Kılıçaslan’a sorunları 
anlattı ve destek istedi.

KILICASLAN’IN HIZINA
YETiSiLEMiYOR...

Giresun Belediye 
eski Başkanı Kerim 
Aksu, Batlama Va-

disi’nin ilçe olması için imza 
verdi... Kerim Aksu‘dan, 
Batlama Vadisi’nin ilçe olma-
sı için tarihi bir imza geldi. 
Aksu, “Sadece Batlama’ya 
ilçe kurmak yeterli olmaz. 
Duroğlu da altyapı olarak 
ilçe olmayı hak ediyor. Ben 
2 yeni ilçe kurulmasını 
öneriyorum. AB ülkelerinde 
uzaktan yönetme kalktı. 
Her hizmeti yerelde hızlıca 
üretmek lazım. Batlama 
İlçesi daha önce kurulmuş 

olsaydı, Batlama yolu 20 
yıldır yerinde saymazdı ve 
yol çoktan bitirilirdi. Uzaktan 
idare zihniyeti yüzünden bu 
yol 20 yıldır bitmiyor.“ dedi. 

Aksu, Batlama ilçe kurma 
komitesine her konuda tam 
destek sözü verdi. Komite 
sözcüsü Hakan Cenger, Ko-
mite üyeleri Hasan Öztürk, 
Tuba Demir’i kabul eden ve 

yaklaşık 1,5 saat yöre hak-
kında rapor alan Aksu, CHP 
iktidarında Giresun’un Bü-
yükşehir olması için Duroğlu 
ve Batlama gibi bölgelerde 
ilçe kuracaklarını ifade 
etti... Aksu, “Mevcut iktidar 
Batlama ve Duroğlu’nu ilçe 
yapmazsa, biz CHP iktida-
rında imzamıza sahip çıkıp 
sözümüzü tutacağız” dedi.

KERiM AKSU’DAN BATLAMA
iLCESi iCiN TARiHi iMZA...
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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‘Öğrencilerimizin 
Her Daim 

Yanındayız’

Keşap Belediye Başkanı Meh-
met Emür üniversite öğrencile-

rini yalnız bırakmıyor. Başkan Emür, 
güz final sınavları öncesi Keşap 
Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerle 
bir araya gelerek başarılar diledi.

 Başkan Emür, “Keşap Meslek 
Yüksekokulunda gençlerimizin görüş 
ve taleplerini diledik. İmkanlarımız 
dahilinde ilçemizde üniversite okuyan 
gençlerimizin hem maddi hem mane-
vi her daim yanınındayız .Tüm öğren-
cilerimize güz final sınavları öncesin-
de bir araya gelerek başarılar diledik. 
Her gencimiz bizim için kıymetli. 
İlçemize gelen tüm öğrencilerimiz ta-
nıtımımız adına birer elçi. Biz onlara 
ne kadar sahip çıkarsak memleketle-
rine döndüklerinde bizleri ve Keşap’ı 
daha çok anlatacaklar. Bizim için birer 
rehber olacaklar. Gençlerimiz bizim 
geleceğimiz” dedi.

Espiye Belediyesi tarafından 
kent genelindeki mezarlıklar-

da çevre düzenleme çalışmalarının 
sürdürüldüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Kara-
dere, AA muhabirine, vatandaşların 
rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini 
yapabilmeleri için çevre düzenleme 
çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Son olarak Çam Mahallesi mezar-
lığında peyzaj çalışmaları ve çevre 
düzenlemesi gerçekleştirildiğini akta-
ran Karadere, şöyle konuştu:

“Mezarlık ziyareti yaparak vefat 
edenlerimize dualar etmek, dinimi-
zin bize vermiş olduğu önemli bir 
vecibedir. Halkımızın rahat bir şekilde 
mezarlıkları ziyaret etmesi için çevre 
düzenleme çalışması gerçekleştirdik. 
Mezarlıklarda çevre düzenleme, ya-
bani ot temizleme, ilaçlama ve bakım 
çalışmaları yapıldı.” GİRESUN (AA)

17 ocak ilan
T.C. GİRESUN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE 

ARAŞTIRMA HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI
Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşağıda bilgileri bulunan taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
45. maddesi uyarınca  “Açık Teklif Usulü ”  ile 25.02.2022 tarihinde kiralanacaktır. İdare, ihale gününe kadar ilanı yapılan işlemin ihalesinden vazgeçme 
hak ve yetkisine sahiptir. 
MADDE 1- İhale Konusu olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:      

MADDE 2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
Açık Teklifte Şartname Bedeli 100,00- TL.’e olup, Şartname bedeli TR470001200937600005000059 Halk Bankası Giresun Şubesi’ne yatırılacaktır.
Şartname bedeli yatırıldıktan sonra Şartname ve ekleri hastane  satınalma biriminden  alınacaktır. Şartname ve varsa ekleri  satınalma biriminden  
ücretsiz olarak yerinde görülebilir. 
MADDE 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 
Söz konusu İhale Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastane Toplantı Salonunda, 01.02.2022 tarihinde salı günü, 
saat:10:30 da başlayacak olup, 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü ”ile yapılacaktır. 
Taşınmazın kira süresi yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 3(üç) yıldır.
 MADDE 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:
1- Muhammen Bedeli         :1(bir) yıllık 240.000,00 TL.                  
    Geçici Teminat Miktarı  : 1(bir) yıllık  72.000,00 TL.            
İhaleye Katılabilme Şartları: 
2886 Sayılı D.İ.K.’e göre yapılacak ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunmak, istenilen teminat 
ve belgeleri vermek zorunludur. 
İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler:
İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar idarenin satınalma birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı devlet 
ihale kanununun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi 
komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif 
olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. Belirtilen saat den sonra ihale doyası teslim alınmayacaktır.
Geçici Teminat; Kantin ticari alanı için belirlenen tahmini bedelin en az %30 u oranında 72.000,00 TL, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hesabı olan TR470001200937600005000059 Halk Bankası Giresun Şubesi’ne veya 2286 sayılı Kanunun 26.ve 27. 
maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu (Teminat mektubu üzerinde idarenin adı, işin adı, mektup sahibi, ihalenin tabi olduğu 
yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde banka teyit yazısı mutlaka olmalıdır.)
Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin taşınmazlarının kiralanması veya kullanılması nedeni ile oluşmuş, vadesi geçmiş kira borcunun  bulunmaması 
ve bundan dolayı dava sürecinin devam etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Doküman alındığına dair makbuz ; ihaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabullenmiş 
sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir.
Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı sureti ve fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ilse vergi kimlik numarasını gösterir belge.
Tebligat için son 3 ay içerisinde alınmış ikametgah belgesi (nüfus müdürlüğü veya muhtarlıktan) e-devlet üzerinden alınan belgede kabul edilecektir.
Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odası veya İlgili Meslek Odası belgesi
Teklif vermeye yetkiliği olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
Gerçek kişi olması durumunda , noter tasdikli imza beyannamesi
-tüzel kişi olması durumda, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza 
Beyannamesi.
Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına 
yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine kaşı suçlar, anayasal  düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına dair son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği.
Özel hukuk tüzel kişilerin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmenin yayınladığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak.
İlk ilan tarihi itibari ile Vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge. (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere 
herhangi bir gün) Vergi Dairesinden veya Resmi internet sitesinden alınabilir.
İlk ilan tarihi itibari ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge. (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi 
bir gün) SGK veya Resmi internet sitesinden alınabilir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olmasa ihale dışı 
bırakılacaktır.
Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç, vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın alması zorunludur.
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01533521)

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE VASFI ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
 (M2)

İHALE 
TARİHİ

İHALE 
SAATİ

1 GİRESUN MERKEZ TEYYARE DÜZÜ 
MAH.

KANTİN 
YERİ 1303 5 128 M2 01.02.2022 10:30

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

Daraltılmış Danış-
ma Meclisi Top-
lantıları, yoğun 

katılımın gözlemlendiği,  
İlçelerin sorunları, yapılan 
yatırımların, yapılacak 
çalışmaların istişareleri 
ve değerlendirmeleriyle 
gerçekleşti.

Toplantılara, Milletvekili 
Kadir Aydın, Milletvekili 

Sabri Öztürk ve İl Baş-
kanı Kenan Tatlı da yer 
aldı. Teşkilat Mensupla-
rının Milletvekillerine ve 
İl Başkanına sorularıyla 
ilimizin ve ilçemize dair 
bütün çalışmaların teşkilat 
mensuplarına aktarıldığı 
görüldü.

İl Başkanı Kenan Tatlı, 
yerel ve genel gündemi 

değerlendirerek toplantıla-
rımızın tamamen şeffaf ve 
doğal ortamlarda ger-
çekleştiğini, bu danışma 
meclisi toplantılarımız sa-
yesiyle teşkilatlarımızla bir 
araya geldiklerini, ilçelerin 
sorunlarını ve gelişimleri 
konusunda daha hızlı ve 
doğru şekilde ilerleyebile-
ceklerini belirtti. 

AK PARTi’DE TOPLANTILAR
ARALIKSIZ DEVAM EDiYOR
Giresun’ da AK Parti 16 ilçeleriyle Ocak Ayı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi toplantıları ger-
çekleşmeye devam ediyor.  Geçen hafta itibariyle 14 ilçenin yaptığı, bu hafta da Espiye İlçe 
Başkanlığının ve Şebinkarahisar İlçe Başkanlığının yapacakları toplantılar ile tamamlanacak.

Mezarlıklarda 
çevre düzenleme 

çalışmaları sürüyor

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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“Yaşayan İnsan Hazinesi” ödüllü 
Mustafa Civelek, “ıslık dili”nin 
kaybolmayacağına inanıyor

Islık dili 
markalaşıyor

Yaşadığı Kuşköy’de 
çevresindekiler-

le “ıslık dili” ile 75 yıldır 
iletişim sağlayan Civelek: 
“Çocuklarımıza, torunları-
mıza, gelecek nesillerimize 
ıslık dilini aktaracağız, 
onlara ıslık dilini konuşmayı 
öğreteceğiz. Nesiller bunu 
konuşacak”

“Yaşayan İnsan Hazi-
neleri Ulusal Envanteri”ne 
kaydedilen ve ödülünü 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden 
alan “ıslık dili icracısı” Mus-
tafa Civelek, yörede “kuş 
dili” olarak da bilinen dili 
gelecek nesillere aktarma-
ya devam ediyor.

Giresun’un Çanakçı 
ilçesine bağlı Kuşköy’de 
yaşayan 82 yaşındaki 
Mustafa Civelek, komşu-
larıyla telefon yerine halen 
ıslık dili ile haberleşmeyi 
tercih ediyor. UNESCO Acil 
Koruma Gerektiren Somut 
Olmayan Kültürel Miras 
Listesi’ne alınan ıslık diline 
büyük önem veren Civelek, 
sık sık ıslık dili konuşarak 
gençlere ve çocuklara bu 
kültürü aşılıyor.

“Islık dili”ni kullanarak 
çevresindekilerle 75 yıldır 
iletişim sağlayan Civelek, 
AA muhabirine, bölgenin 
dağlık, evlerin de dağınık 
şekilde olması dolayısıyla 
yöre sakinlerinin 500 yıldır 
ıslık dilini kullandığını söy-
ledi. Geçmişte fındık ve çay 
bahçelerinde imece usulü 
çalışmak için köylülerin bir-
birlerini ıslıkla davet ettiğini 
anlatan Civelek, kendisinin 
büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanları otlatırken de 
ıslık dili kullandığını belirtti.

Civelek, ıslık dilini 
babasından öğrendiğini 
dile getirerek, “Babam 115 
yaşında öldü, o da kendi 
annesinden, babasından 
öğrenmiş. Ben 7 yaşımda 
ıslık dilini kendi kendime 
öğrendim. Şu anda benim 
torunum da ben ıslık dili 
konuşurken kendi kendine 
beni taklit ederek öğreniyor. 
Ben de ona yardımcı oluyo-
rum.” dedi.

Telefonla iletişimin yay-

gınlaşmasının ardından ıslık 
dili konuşanların azaldığını 
aktaran Civelek, “Yine de biz 
ıslık dilini devam ettirmek-
teyiz, ettireceğiz de. Ço-
cuklarımıza, torunlarımıza, 
gelecek nesillerimize ıslık 
dilini aktaracağız, onlara 
ıslık dilini konuşmayı öğrete-
ceğiz. Nesiller bunu konuşa-
cak.” ifadelerini kullandı.

“Islık dili bana 
telefondan daha 
basit geliyor”

Civelek, ıslık dilinin 
kaybolmayacağının altını 
çizerek, şöyle devam etti:

“Çünkü bu bize tarihten 
kalan bir miras, bu bizim bir 
geleneğimiz. Günümüzde 
benim de telefonum var 
ancak ıslık dili benim için 
daha önemli. Islık dilinin te-
lefon gibi şarjı bitti, çekmedi 
gibi bir sıkıntısı yok. Kom-
şularımla konuşmak için 
ıslık dili bana telefondan 
daha basit geliyor. Kom-
şumu ismiyle çağırırım, o 
da bana ıslık diliyle cevap 
verir. Islık dili Allah’ın izniyle 
kaybolmayacak, nesiller 
boyunca devam edecek.”

Geçmişte ıslık dilinin 
eğlenceli taraftarlarının da 
olduğuna işaret eden Cive-
lek, “Yaylalarda ıslık dili ile 
horon teptik. Yaz mevsi-
minde yaylaya çıktığımızda 
oralarda çayırlarda ıslık 
dili ile uzak mesafelerde 
muhabbetler ettik.” dedi.

Mustafa Civelek, ödülünü 
11 Ocak’ta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden aldığı için mutlu ve 
gururlu olduğunu belirte-
rek, “Bu yaşta ödüle layık 
olduk, Cumhurbaşkanımızın 
huzuruna çıktım. Çanakçı 
halkı adına Cumhurbaşka-
nımızdan ilçeye gelmesi için 
istekte bulundum. O da söz 
verdi ya kendisinin ya da 
Binali Yıldırım’ın geleceğini 
söyledi. Cumhurbaşkanımı-
zın ilçemize gelmesi bizleri 
çok ama çok mutlu edecektir. 
Cumhurbaşkanımızı ilçemize 
bekliyoruz.” diye konuştu. 

GİRESUN (AA) -
 GÜLTEKİN YETGİN

Kısa adı FİSKOBİRLİK 
olan Fındık Tarım 
Satış Kooperatifleri 

Birliğinden fındık üreticilerine 
don tehlikesine karşı uyarı ya-
pıldı. Yapılan yazılı açıklamada 
geçtiğimiz haftalarda mevsim 
normallerinin üzerinde seyre-
den hava sıcaklıklarının ardın-
dan bazı bölgelerde fındıkta 
erken uyanma gerçekleştiği, 
yaşanan ani sıcaklık düşüşü ve 
kar yağışı nedeniyle özellikle 
orta ve yüksek kesimde don 
olaylarının yaşanabileceği, 
fındık üreticilerinin bu doğrultu-
da tedbirlerini alması gerektiği 
vurgulandı.

Özellikle Karadeniz bölge-
sinde küresel ısınma ile birlikte 
iklim ve ani sıcaklık değişimle-
rinin fındık üzerinde olumsuz 
etkilerinin olduğunun belirtildiği 
açıklamada; ‘’fındıkta don ris-
kinin en fazla görüldüğü aylar 
Ocak, Şubat ve Mart aylarıdır. 
Bu yıl Ocak ayı başında sı-
caklıklar mevsim normallerinin 
üzerinde seyretti. Bu durum 
bazı bölgelerde fındıkta erken 

uyanmayı tetikledi. Ancak 
geçtiğimiz haftadan itibaren 
yaşanan ani sıcaklık düşüş-
leri ile birlikte orta ve yüksek 
kesimlerde kar yağışı görüldü. 
Kış aylarında çiçeklenen fındık 
bitkisinde ortalama -2 ile -8 
derecelerde hasar tehdidi ile 
karşı karşıya kalıyor. Hasarın 
etkisi yaşanan sıcaklık düşüşü 
ve süresine bağlı olarak da de-
ğişkenlik gösteriyor. Bu neden-
le yağan kar esasında fındık 
için faydalı olarak görülse de 
sonrasında yaşanabilecek don 
olayları rekolte üzerinde önemli 
bir tehdide neden oluyor. Bu 
noktada üreticilerimiz gerekli 
önlemleri alarak riski minimize 
edebilir.’’ Denildi.

ALINABİLECEK 
ÖNLEMLER SIRALANDI

Fındık üreticilerinin don riskine 
karşı alabileceği önlemlere de 
yer verilen açıklamada üreticilerin 
tarım sigortası yaptırması gerekti-
ğine dikkat çekildi. Fındık üretici-
lerin don riskine karşı alabileceği 
önlemler şu şekilde belirtildi.

• Su donarken toprak yüze-
yinin de ısısını düşürür. Bunun 
önüne geçebilmek adına yağ-
murla sulama sistemiyle sulama 
yapılabilir.

• Toprağın üzeri çeşitli ma-
teryaller yardımıyla örtülerek ısı 
kaybı engellenebilir.

• Çalı-çırpı gibi sis ve duman 
veren çeşitli yanıcı materyaller 
hakim rüzgar yönünde bahçelerin 
uygun yerlerinde yakılabilir.

• Fındık bitkisinin soğuğa karşı 
daha duyarlı olmasına yol açan 
fazla azotlu gübrelerin kullanı-
mından kaçınılabilir.

SİGORTA YAPTIRILDIKTAN 
7 GÜN SONRA DEVREDE

Tüm bu önlemlerin yanı sıra 
fındık üreticilerinin gelir kaybı 
yaşamamaları adına Tarım Sigor-
taları Havuzu (TARSİM) kapsa-
mında ‘’Bitkisel Ürün Sigortası’’ 
yaptırması gerektiği uyarısında 
bulunuldu.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün 
Sigortası kapsamında yer alan 
fındık mahsulü sigortası başvu-
rularının başladığının belirtildiği 
açıklamada 28 Şubat 2022 
tarihine kadar başvuru işlemle-
rinin yapılması gerektiği belir-
tildi. Üreticilerin yaptıracakları 
“Bitkisel Ürün Sigortalarında“, 
poliçede belirtilen primin %50’si 
Devlet tarafından karşılanaca-
ğı, don olayı teminatında ise 
primin 2/3 devlet tarafından 
yatırılacağı dile getirildi. Ayrıca 
Üreticilerin yaptıracakları 
sigorta işlemlerinin 7 gün sonra 
devreye gireceği bu nedenle 
geç kalınmadan sigortalarını 
yaptırması gerektiği uyarısında 
bulunuldu.

BAŞVURULAR FİSKO-
BİRLİK KOOPERATİFLE-
RİNDEN YAPILABİLECEK

Bitkisel Ürünlerin Sigorta 
yaptırılması konusunda çok fazla 
değişkenin olduğu belirtilen açık-
lamada, “Üreticilerimize sigorta 
kapsamında danışmanlık hizmeti 
de sağlıyoruz. Sigorta yaptırı-
lırken dikkat edilmesi gereken bir-
çok parametre var. Bitkisel Ürün 
Sigortası yaptırılırken, ürünün 
yetiştirildiği bahçenin konumu, 
yükselti, ürünün çeşidi, ürünün 
verimi, fındık için ocak sayısı ve 
bahçenin yaşı, son hasat tarihi 
vb. gibi detaylara dikkat ediliyor. 
Yapılan sigorta işlemi sırasında, 
ilgili parametrelerden birine dahi 
dikkat edilmediği ya da yanlış ter-
cih edildiği takdirde üreticilerimiz 
maddi kayıplar yaşayabilmekte. 
Bu durumun önüne geçmek ve 
üreticilerimize daha iyi hizmet 
sağlayabilmek adına Fiskobirlik 
Sigorta ve 50 Kooperatifimiz-
deki personellerimiz aracılığıyla 
üreticilerimize aralıksız destek 
vererek danışmanlık hizmeti 
vermeyi sürdürüyoruz.” Açıklama-
sında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, sigorta 
yaptırmak isteyen üreticilerin 2022 
yılı Çiftçi Kayıt Sistemini yenileme-
leri gerektiği uyarısında bulunu-
lurken, üreticilerin, Devlet Destekli 
Bitkisel Ürün Sigortası ile ilgili 
daha detaylı bilgi alması, başvuru 
işlemleri ve sigorta kapsamında 
2022 yılı değişiklikleri hakkında 
haberdar olmaları amacıyla, 
bulundukları bölgedeki en yakın 
Fiskobirlik Kooperatifine başvur-
malarının yeterli olacağı belirtildi.

FiSKOBiRLiKTEN FINDIK
URETiCiLERiNE DON UYARISI

Sokak hayvanlarına beslen-
me, tedavi ve sağlıklı barı-

nak teminine kadar her alanda 
sahip çıkan Giresun Beledi-
yesi sevimli dostlara besleme 
çalışmaları kapsamında mama 
dağıtımında bulundu. 

Gönüllü hayvan severlerin de 
katılımı ile çalışmalarını sadece 
besleme ile sınırlı tutmayan Ve-
teriner İşleri Müdürlüğü sahipsiz 
sokak hayvanlarına yönelik 
olarak tedavi ve kısırlaştırma 
işlemlerini düzenli olarak gerçek-
leştirirken, kedi evleri ve kulübe 

desteğini de sürdürüyor. 
Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu, sokak 
hayvanlarının yaşam koşulları 
ve tedavi desteğine büyük 
önem verdiklerini belirterek: 
“Görevde olduğumuz sürece 
her zaman can dostlarımızın 
ve hayvan severlerin yanın-
da olmaya devam edeceğiz. 
Can dostlar için çalışan, 
onların sağlığı, beslenmesi ve 
güvenliği için mücadele eden 
herkese teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

‘CAN DOSTLARIN HER 
ZAMAN YANINDAYIZ’

‘Her Can Bize Emanet’ anlayışı ile sokak hayvanları için öteden beri birçok çalışma gerçekleştiren ve sevimli dostları hiçbir 
zaman yalnız bırakmayan Giresun Belediyesi hayata geçirdiği birçok hayvan dostu uygulama ile de öncü ve örnek oldu
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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‘Öğrencilerimizin 
Her Daim 

Yanındayız’

Keşap Belediye Başkanı Meh-
met Emür üniversite öğrencile-

rini yalnız bırakmıyor. Başkan Emür, 
güz final sınavları öncesi Keşap 
Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerle 
bir araya gelerek başarılar diledi.

 Başkan Emür, “Keşap Meslek 
Yüksekokulunda gençlerimizin görüş 
ve taleplerini diledik. İmkanlarımız 
dahilinde ilçemizde üniversite okuyan 
gençlerimizin hem maddi hem mane-
vi her daim yanınındayız .Tüm öğren-
cilerimize güz final sınavları öncesin-
de bir araya gelerek başarılar diledik. 
Her gencimiz bizim için kıymetli. 
İlçemize gelen tüm öğrencilerimiz ta-
nıtımımız adına birer elçi. Biz onlara 
ne kadar sahip çıkarsak memleketle-
rine döndüklerinde bizleri ve Keşap’ı 
daha çok anlatacaklar. Bizim için birer 
rehber olacaklar. Gençlerimiz bizim 
geleceğimiz” dedi.

Espiye Belediyesi tarafından 
kent genelindeki mezarlıklar-

da çevre düzenleme çalışmalarının 
sürdürüldüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Kara-
dere, AA muhabirine, vatandaşların 
rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini 
yapabilmeleri için çevre düzenleme 
çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Son olarak Çam Mahallesi mezar-
lığında peyzaj çalışmaları ve çevre 
düzenlemesi gerçekleştirildiğini akta-
ran Karadere, şöyle konuştu:

“Mezarlık ziyareti yaparak vefat 
edenlerimize dualar etmek, dinimi-
zin bize vermiş olduğu önemli bir 
vecibedir. Halkımızın rahat bir şekilde 
mezarlıkları ziyaret etmesi için çevre 
düzenleme çalışması gerçekleştirdik. 
Mezarlıklarda çevre düzenleme, ya-
bani ot temizleme, ilaçlama ve bakım 
çalışmaları yapıldı.” GİRESUN (AA)

17 ocak ilan
T.C. GİRESUN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE 

ARAŞTIRMA HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI
Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşağıda bilgileri bulunan taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
45. maddesi uyarınca  “Açık Teklif Usulü ”  ile 25.02.2022 tarihinde kiralanacaktır. İdare, ihale gününe kadar ilanı yapılan işlemin ihalesinden vazgeçme 
hak ve yetkisine sahiptir. 
MADDE 1- İhale Konusu olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:      

MADDE 2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
Açık Teklifte Şartname Bedeli 100,00- TL.’e olup, Şartname bedeli TR470001200937600005000059 Halk Bankası Giresun Şubesi’ne yatırılacaktır.
Şartname bedeli yatırıldıktan sonra Şartname ve ekleri hastane  satınalma biriminden  alınacaktır. Şartname ve varsa ekleri  satınalma biriminden  
ücretsiz olarak yerinde görülebilir. 
MADDE 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 
Söz konusu İhale Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastane Toplantı Salonunda, 01.02.2022 tarihinde salı günü, 
saat:10:30 da başlayacak olup, 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü ”ile yapılacaktır. 
Taşınmazın kira süresi yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 3(üç) yıldır.
 MADDE 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:
1- Muhammen Bedeli         :1(bir) yıllık 240.000,00 TL.                  
    Geçici Teminat Miktarı  : 1(bir) yıllık  72.000,00 TL.            
İhaleye Katılabilme Şartları: 
2886 Sayılı D.İ.K.’e göre yapılacak ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunmak, istenilen teminat 
ve belgeleri vermek zorunludur. 
İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler:
İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar idarenin satınalma birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı devlet 
ihale kanununun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi 
komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif 
olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. Belirtilen saat den sonra ihale doyası teslim alınmayacaktır.
Geçici Teminat; Kantin ticari alanı için belirlenen tahmini bedelin en az %30 u oranında 72.000,00 TL, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hesabı olan TR470001200937600005000059 Halk Bankası Giresun Şubesi’ne veya 2286 sayılı Kanunun 26.ve 27. 
maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu (Teminat mektubu üzerinde idarenin adı, işin adı, mektup sahibi, ihalenin tabi olduğu 
yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde banka teyit yazısı mutlaka olmalıdır.)
Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin taşınmazlarının kiralanması veya kullanılması nedeni ile oluşmuş, vadesi geçmiş kira borcunun  bulunmaması 
ve bundan dolayı dava sürecinin devam etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Doküman alındığına dair makbuz ; ihaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabullenmiş 
sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir.
Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı sureti ve fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ilse vergi kimlik numarasını gösterir belge.
Tebligat için son 3 ay içerisinde alınmış ikametgah belgesi (nüfus müdürlüğü veya muhtarlıktan) e-devlet üzerinden alınan belgede kabul edilecektir.
Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odası veya İlgili Meslek Odası belgesi
Teklif vermeye yetkiliği olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
Gerçek kişi olması durumunda , noter tasdikli imza beyannamesi
-tüzel kişi olması durumda, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza 
Beyannamesi.
Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına 
yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine kaşı suçlar, anayasal  düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına dair son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği.
Özel hukuk tüzel kişilerin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmenin yayınladığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak.
İlk ilan tarihi itibari ile Vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge. (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere 
herhangi bir gün) Vergi Dairesinden veya Resmi internet sitesinden alınabilir.
İlk ilan tarihi itibari ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge. (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi 
bir gün) SGK veya Resmi internet sitesinden alınabilir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olmasa ihale dışı 
bırakılacaktır.
Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç, vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın alması zorunludur.
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01533521)
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Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

Daraltılmış Danış-
ma Meclisi Top-
lantıları, yoğun 

katılımın gözlemlendiği,  
İlçelerin sorunları, yapılan 
yatırımların, yapılacak 
çalışmaların istişareleri 
ve değerlendirmeleriyle 
gerçekleşti.

Toplantılara, Milletvekili 
Kadir Aydın, Milletvekili 

Sabri Öztürk ve İl Baş-
kanı Kenan Tatlı da yer 
aldı. Teşkilat Mensupla-
rının Milletvekillerine ve 
İl Başkanına sorularıyla 
ilimizin ve ilçemize dair 
bütün çalışmaların teşkilat 
mensuplarına aktarıldığı 
görüldü.

İl Başkanı Kenan Tatlı, 
yerel ve genel gündemi 

değerlendirerek toplantıla-
rımızın tamamen şeffaf ve 
doğal ortamlarda ger-
çekleştiğini, bu danışma 
meclisi toplantılarımız sa-
yesiyle teşkilatlarımızla bir 
araya geldiklerini, ilçelerin 
sorunlarını ve gelişimleri 
konusunda daha hızlı ve 
doğru şekilde ilerleyebile-
ceklerini belirtti. 

AK PARTi’DE TOPLANTILAR
ARALIKSIZ DEVAM EDiYOR
Giresun’ da AK Parti 16 ilçeleriyle Ocak Ayı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi toplantıları ger-
çekleşmeye devam ediyor.  Geçen hafta itibariyle 14 ilçenin yaptığı, bu hafta da Espiye İlçe 
Başkanlığının ve Şebinkarahisar İlçe Başkanlığının yapacakları toplantılar ile tamamlanacak.

Mezarlıklarda 
çevre düzenleme 

çalışmaları sürüyor

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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“Yaşayan İnsan Hazinesi” ödüllü 
Mustafa Civelek, “ıslık dili”nin 
kaybolmayacağına inanıyor

Islık dili 
markalaşıyor

Yaşadığı Kuşköy’de 
çevresindekiler-

le “ıslık dili” ile 75 yıldır 
iletişim sağlayan Civelek: 
“Çocuklarımıza, torunları-
mıza, gelecek nesillerimize 
ıslık dilini aktaracağız, 
onlara ıslık dilini konuşmayı 
öğreteceğiz. Nesiller bunu 
konuşacak”

“Yaşayan İnsan Hazi-
neleri Ulusal Envanteri”ne 
kaydedilen ve ödülünü 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden 
alan “ıslık dili icracısı” Mus-
tafa Civelek, yörede “kuş 
dili” olarak da bilinen dili 
gelecek nesillere aktarma-
ya devam ediyor.

Giresun’un Çanakçı 
ilçesine bağlı Kuşköy’de 
yaşayan 82 yaşındaki 
Mustafa Civelek, komşu-
larıyla telefon yerine halen 
ıslık dili ile haberleşmeyi 
tercih ediyor. UNESCO Acil 
Koruma Gerektiren Somut 
Olmayan Kültürel Miras 
Listesi’ne alınan ıslık diline 
büyük önem veren Civelek, 
sık sık ıslık dili konuşarak 
gençlere ve çocuklara bu 
kültürü aşılıyor.

“Islık dili”ni kullanarak 
çevresindekilerle 75 yıldır 
iletişim sağlayan Civelek, 
AA muhabirine, bölgenin 
dağlık, evlerin de dağınık 
şekilde olması dolayısıyla 
yöre sakinlerinin 500 yıldır 
ıslık dilini kullandığını söy-
ledi. Geçmişte fındık ve çay 
bahçelerinde imece usulü 
çalışmak için köylülerin bir-
birlerini ıslıkla davet ettiğini 
anlatan Civelek, kendisinin 
büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanları otlatırken de 
ıslık dili kullandığını belirtti.

Civelek, ıslık dilini 
babasından öğrendiğini 
dile getirerek, “Babam 115 
yaşında öldü, o da kendi 
annesinden, babasından 
öğrenmiş. Ben 7 yaşımda 
ıslık dilini kendi kendime 
öğrendim. Şu anda benim 
torunum da ben ıslık dili 
konuşurken kendi kendine 
beni taklit ederek öğreniyor. 
Ben de ona yardımcı oluyo-
rum.” dedi.

Telefonla iletişimin yay-

gınlaşmasının ardından ıslık 
dili konuşanların azaldığını 
aktaran Civelek, “Yine de biz 
ıslık dilini devam ettirmek-
teyiz, ettireceğiz de. Ço-
cuklarımıza, torunlarımıza, 
gelecek nesillerimize ıslık 
dilini aktaracağız, onlara 
ıslık dilini konuşmayı öğrete-
ceğiz. Nesiller bunu konuşa-
cak.” ifadelerini kullandı.

“Islık dili bana 
telefondan daha 
basit geliyor”

Civelek, ıslık dilinin 
kaybolmayacağının altını 
çizerek, şöyle devam etti:

“Çünkü bu bize tarihten 
kalan bir miras, bu bizim bir 
geleneğimiz. Günümüzde 
benim de telefonum var 
ancak ıslık dili benim için 
daha önemli. Islık dilinin te-
lefon gibi şarjı bitti, çekmedi 
gibi bir sıkıntısı yok. Kom-
şularımla konuşmak için 
ıslık dili bana telefondan 
daha basit geliyor. Kom-
şumu ismiyle çağırırım, o 
da bana ıslık diliyle cevap 
verir. Islık dili Allah’ın izniyle 
kaybolmayacak, nesiller 
boyunca devam edecek.”

Geçmişte ıslık dilinin 
eğlenceli taraftarlarının da 
olduğuna işaret eden Cive-
lek, “Yaylalarda ıslık dili ile 
horon teptik. Yaz mevsi-
minde yaylaya çıktığımızda 
oralarda çayırlarda ıslık 
dili ile uzak mesafelerde 
muhabbetler ettik.” dedi.

Mustafa Civelek, ödülünü 
11 Ocak’ta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden aldığı için mutlu ve 
gururlu olduğunu belirte-
rek, “Bu yaşta ödüle layık 
olduk, Cumhurbaşkanımızın 
huzuruna çıktım. Çanakçı 
halkı adına Cumhurbaşka-
nımızdan ilçeye gelmesi için 
istekte bulundum. O da söz 
verdi ya kendisinin ya da 
Binali Yıldırım’ın geleceğini 
söyledi. Cumhurbaşkanımı-
zın ilçemize gelmesi bizleri 
çok ama çok mutlu edecektir. 
Cumhurbaşkanımızı ilçemize 
bekliyoruz.” diye konuştu. 

GİRESUN (AA) -
 GÜLTEKİN YETGİN

Kısa adı FİSKOBİRLİK 
olan Fındık Tarım 
Satış Kooperatifleri 

Birliğinden fındık üreticilerine 
don tehlikesine karşı uyarı ya-
pıldı. Yapılan yazılı açıklamada 
geçtiğimiz haftalarda mevsim 
normallerinin üzerinde seyre-
den hava sıcaklıklarının ardın-
dan bazı bölgelerde fındıkta 
erken uyanma gerçekleştiği, 
yaşanan ani sıcaklık düşüşü ve 
kar yağışı nedeniyle özellikle 
orta ve yüksek kesimde don 
olaylarının yaşanabileceği, 
fındık üreticilerinin bu doğrultu-
da tedbirlerini alması gerektiği 
vurgulandı.

Özellikle Karadeniz bölge-
sinde küresel ısınma ile birlikte 
iklim ve ani sıcaklık değişimle-
rinin fındık üzerinde olumsuz 
etkilerinin olduğunun belirtildiği 
açıklamada; ‘’fındıkta don ris-
kinin en fazla görüldüğü aylar 
Ocak, Şubat ve Mart aylarıdır. 
Bu yıl Ocak ayı başında sı-
caklıklar mevsim normallerinin 
üzerinde seyretti. Bu durum 
bazı bölgelerde fındıkta erken 

uyanmayı tetikledi. Ancak 
geçtiğimiz haftadan itibaren 
yaşanan ani sıcaklık düşüş-
leri ile birlikte orta ve yüksek 
kesimlerde kar yağışı görüldü. 
Kış aylarında çiçeklenen fındık 
bitkisinde ortalama -2 ile -8 
derecelerde hasar tehdidi ile 
karşı karşıya kalıyor. Hasarın 
etkisi yaşanan sıcaklık düşüşü 
ve süresine bağlı olarak da de-
ğişkenlik gösteriyor. Bu neden-
le yağan kar esasında fındık 
için faydalı olarak görülse de 
sonrasında yaşanabilecek don 
olayları rekolte üzerinde önemli 
bir tehdide neden oluyor. Bu 
noktada üreticilerimiz gerekli 
önlemleri alarak riski minimize 
edebilir.’’ Denildi.

ALINABİLECEK 
ÖNLEMLER SIRALANDI

Fındık üreticilerinin don riskine 
karşı alabileceği önlemlere de 
yer verilen açıklamada üreticilerin 
tarım sigortası yaptırması gerekti-
ğine dikkat çekildi. Fındık üretici-
lerin don riskine karşı alabileceği 
önlemler şu şekilde belirtildi.

• Su donarken toprak yüze-
yinin de ısısını düşürür. Bunun 
önüne geçebilmek adına yağ-
murla sulama sistemiyle sulama 
yapılabilir.

• Toprağın üzeri çeşitli ma-
teryaller yardımıyla örtülerek ısı 
kaybı engellenebilir.

• Çalı-çırpı gibi sis ve duman 
veren çeşitli yanıcı materyaller 
hakim rüzgar yönünde bahçelerin 
uygun yerlerinde yakılabilir.

• Fındık bitkisinin soğuğa karşı 
daha duyarlı olmasına yol açan 
fazla azotlu gübrelerin kullanı-
mından kaçınılabilir.

SİGORTA YAPTIRILDIKTAN 
7 GÜN SONRA DEVREDE

Tüm bu önlemlerin yanı sıra 
fındık üreticilerinin gelir kaybı 
yaşamamaları adına Tarım Sigor-
taları Havuzu (TARSİM) kapsa-
mında ‘’Bitkisel Ürün Sigortası’’ 
yaptırması gerektiği uyarısında 
bulunuldu.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün 
Sigortası kapsamında yer alan 
fındık mahsulü sigortası başvu-
rularının başladığının belirtildiği 
açıklamada 28 Şubat 2022 
tarihine kadar başvuru işlemle-
rinin yapılması gerektiği belir-
tildi. Üreticilerin yaptıracakları 
“Bitkisel Ürün Sigortalarında“, 
poliçede belirtilen primin %50’si 
Devlet tarafından karşılanaca-
ğı, don olayı teminatında ise 
primin 2/3 devlet tarafından 
yatırılacağı dile getirildi. Ayrıca 
Üreticilerin yaptıracakları 
sigorta işlemlerinin 7 gün sonra 
devreye gireceği bu nedenle 
geç kalınmadan sigortalarını 
yaptırması gerektiği uyarısında 
bulunuldu.

BAŞVURULAR FİSKO-
BİRLİK KOOPERATİFLE-
RİNDEN YAPILABİLECEK

Bitkisel Ürünlerin Sigorta 
yaptırılması konusunda çok fazla 
değişkenin olduğu belirtilen açık-
lamada, “Üreticilerimize sigorta 
kapsamında danışmanlık hizmeti 
de sağlıyoruz. Sigorta yaptırı-
lırken dikkat edilmesi gereken bir-
çok parametre var. Bitkisel Ürün 
Sigortası yaptırılırken, ürünün 
yetiştirildiği bahçenin konumu, 
yükselti, ürünün çeşidi, ürünün 
verimi, fındık için ocak sayısı ve 
bahçenin yaşı, son hasat tarihi 
vb. gibi detaylara dikkat ediliyor. 
Yapılan sigorta işlemi sırasında, 
ilgili parametrelerden birine dahi 
dikkat edilmediği ya da yanlış ter-
cih edildiği takdirde üreticilerimiz 
maddi kayıplar yaşayabilmekte. 
Bu durumun önüne geçmek ve 
üreticilerimize daha iyi hizmet 
sağlayabilmek adına Fiskobirlik 
Sigorta ve 50 Kooperatifimiz-
deki personellerimiz aracılığıyla 
üreticilerimize aralıksız destek 
vererek danışmanlık hizmeti 
vermeyi sürdürüyoruz.” Açıklama-
sında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, sigorta 
yaptırmak isteyen üreticilerin 2022 
yılı Çiftçi Kayıt Sistemini yenileme-
leri gerektiği uyarısında bulunu-
lurken, üreticilerin, Devlet Destekli 
Bitkisel Ürün Sigortası ile ilgili 
daha detaylı bilgi alması, başvuru 
işlemleri ve sigorta kapsamında 
2022 yılı değişiklikleri hakkında 
haberdar olmaları amacıyla, 
bulundukları bölgedeki en yakın 
Fiskobirlik Kooperatifine başvur-
malarının yeterli olacağı belirtildi.

FiSKOBiRLiKTEN FINDIK
URETiCiLERiNE DON UYARISI

Sokak hayvanlarına beslen-
me, tedavi ve sağlıklı barı-

nak teminine kadar her alanda 
sahip çıkan Giresun Beledi-
yesi sevimli dostlara besleme 
çalışmaları kapsamında mama 
dağıtımında bulundu. 

Gönüllü hayvan severlerin de 
katılımı ile çalışmalarını sadece 
besleme ile sınırlı tutmayan Ve-
teriner İşleri Müdürlüğü sahipsiz 
sokak hayvanlarına yönelik 
olarak tedavi ve kısırlaştırma 
işlemlerini düzenli olarak gerçek-
leştirirken, kedi evleri ve kulübe 

desteğini de sürdürüyor. 
Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu, sokak 
hayvanlarının yaşam koşulları 
ve tedavi desteğine büyük 
önem verdiklerini belirterek: 
“Görevde olduğumuz sürece 
her zaman can dostlarımızın 
ve hayvan severlerin yanın-
da olmaya devam edeceğiz. 
Can dostlar için çalışan, 
onların sağlığı, beslenmesi ve 
güvenliği için mücadele eden 
herkese teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

‘CAN DOSTLARIN HER 
ZAMAN YANINDAYIZ’

‘Her Can Bize Emanet’ anlayışı ile sokak hayvanları için öteden beri birçok çalışma gerçekleştiren ve sevimli dostları hiçbir 
zaman yalnız bırakmayan Giresun Belediyesi hayata geçirdiği birçok hayvan dostu uygulama ile de öncü ve örnek oldu
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimizde; 
Sizleri birçoğumuzun o 

günleri görmediği 88 yıl geri-
ye götürmek istiyorum... 

Tabi zorla değil.. 
Tarihi yolculukları seven-

lerle birlikte yol almak istiyo-
rum.. 

Ve sözü daha fazla uzat-
madan da konuya giriyorum... 

Ancak şunu da hemen siz 
sormadan söyleyeyim; 

Bundan 88 yıl önce kulla-
nılan ve o günlerde anlaşılan 
sözcükleri, daha iyi anlaşılsın 
diye -güncelleyip- mümkün 
olduğu kadar günümüz diliyle 
anlatmaya çalışacağım... 

Yıl; 1934 
Cumhuriyet 11 yaşında... 
Halkevleri ise, henüz 2 

yaşına yeni ayak basmış 
durumda... 

Ülke genelinde olduğu gibi; 
Giresun Halkevleri de, top-

lumun ortak çıkarları için çok 
güzeli etkinliklerin altına imza 
atmakta... 

Bir yandan da sanatsal ve 
kültürel çalışmalarını yap-
makta... 

Ve bir yandan da il gene-
linde, ileri dünya ülkelerinin 
yaptığı sosyal ve sportif 
etkinliklerden geri kalmamayı 
düşünmektedir Giresun Hal-
kevlerinin yöneticileri... 

Ve bu isteklerini önce -ken-
di dergileri olan- Aksu Dergi-
sinde yayınlayıp, kamuoyuyla 
paylaşıyorlar... 

Daha sonra da -resmi yol-
la- ilgili makamlara müracaat 
ediyorlar... 

Ben kamuoyuyla paylaşı-
lan metni özetleyerek paylaş-
mak istiyorum sizlerle... 

Yörenin tasvirini yaparak 
şöyle giriyorlar söze; 

“Dağlarda yaşamak şüphe-
siz çok zordur... 

Fakat buna rağmen, 
dağlarda yaşayan ve dolaşan 
insanlar ciğerlerini tertemiz 
oksijenlerle doldurur.... 

Bu konuda iki yüksek yay-
lamız olan; 

Kulakkaya Yaylasıyla, 
Bektaş Yaylası, insan sağlığı 
konusunda eşi emsali bulun-
maz yaylalarımızın başında 
gelmektedir... 

(O tarihlerde Kümbet 
yaylası, Sis dağı ve Gölyanı 
yaylalarının yolu-izi olmadığı 
için olacak, yayınlanan met-
nin içinde yer almıyor) 

Ve ‘Aksu Dergisindeki’ 
halkı bilgilendirme ve duyuru 
yazısı şöyle devam ediyor; 

“Dünyanın birçok ülkesi 
dağlarını ve yaylalarını ‘kış 
sporlarından’ Kayak Sporu 
yaparak, hem sağlıklı bir 
vücuda sahip oluyorlar... 

Ve hem de ‘sportif etkinlik-
ler’ yaparak, isimlerini bütün 
dünyaya duyuruyorlar... 

Örneğin; 

Rusya bu konuda -tecrü-
beye dayalı- yaptığı orga-
nizasyonlarla hem ‘Kayak 
Sporu’ yapmak isteyenlere bu 
olanağı sağlamış... 

Ve hem de ulaşım, taşıma 
gibi işlerin üstesinden gele-
rek, aşılmaz sanılan yüksek 
dağları ve yaylaları aşılır 
duruma getirmiştir... 

Üstelik dağlarda ve yay-
lalarda yapılacak sporlar iki 
mevsime ayrılır... 

Bunlardan birisi; Yaz Spor-
larıdır... 

İkincisi ise; Kış Sporları-
dır... 

Yaz sporlarında; 
Yüksek dağlara çıkmak.. 
Kayalıklara tırmanmak.. 
Dağ yürüyüşleri yapmak... 
Kamp kurmak vesaire... 
Kış sporlarında ise; 
Kayak Sporları yapmak... 
Kayakla bütün karlı araziye 

aşmak.. 
Buz üzerinde patentle 

kaymak.. 
Kızakla gezmek... 
Ve Kar Kuyuları yaparak 

barınmak... 
Kayak sporlarının faydala-

rından birisi de; 
Seyircisinin olmadığı için 

herhangi bir tribün ve izle-
me alanları tanzimine gerek 
yok... 

Ve düzenlenmek istenilen 
spor etkinliği de şöyle düzen-
lenebilir; 

Kadınlar arasında... 
Erkekler arasında... 
Öğrenci ve gençler arasın-

da... 
Askerler arasında düzenle-

necek ‘kayak müsabakaların-
da’ milli sporcular bile yetişir.” 
diyor, bundan 88 yıl öncenin 
Halkevi yöneticilere... 

Ve sporcuların temin 
edeceği malzemeleri de şöyle 
tarif ediyorlar; 

İki kayak.. 
İki değnek.. 
İki ayakkabı... 
Elbise ve arka çantası... 
Gözlük, eldiven ve birde 

Karbaşlığı.. 
Hepsinin ederi; 35 lira... 
Kulakkaya ve Bektaş 

yaylalarındaki Hanların. 
Kahvehanelerin kışın açık 
olması gerektiğini de öneren 
Halkevi yöneticileri, konakla-
ma durumunda temin edilme-
si gereken eşyaları de şöyle 
belirtiyorlar; 

İstirahat malzemesi olarak; 
Ot minderi... 
Ot yastık... 
Battaniye, soba ve odun 

temin edilmeli diye de uyarı 
da bulunuyor. 

Spor yapılacak alanlarda 
bulunmasa gereken araçları 
da şöyle tarif ediyorlar; 

Olabilecek şiddetli fırtınalar 
için ‘işaret direkleri’ yerleştir-
mek.. 

Yolların uçurumlu dö-
nemeçlerine ‘Korkuluklar’ 
yapmak.. 

Kış sporu ve kayak sporu 
yapacak olan sporcuları ucuz 
fiyatla gidecekleri yerlere 
sevk etmek... 

Ve bütün bunların yapıla-
bilmesi içinde; 

(O günün parasıyla) 1000 
TL’nin yeteceğini ifade ede-
rek, bu istek ve taleplerinin 
bir an önce gerçekleşmesini 
temenni ediyorlar... 

Sonuç; 
Bundan tam 88 yıl önce Gi-

resun Halkevi yöneticilerinin 
‘yaylalar’ üzerinde düşündüğü 
bu projeyi, acaba bugünkü 
‘Mahalli’ ve ‘Milli İrademi-
zi’ temsil ettiğini söyleyen 
saygıdeğer yöneticilerimiz de 
düşünüyor mudur dersiniz? 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin..

88 YIL ÖNCE GİRESUN HALKEVLERİ 
VE KIŞIN KAYAK SPORU ÖNERİLERİ

TFF’nin Riva’daki mer-
kezinde 10-14 Ocak 
tarihleri arasında 

düzenlenen etkinlikte, Antrenör 
Eğitim Danışmanı Bernhard 
Peters ve U21 Millî Takım Yar-
dımcı Antrenörü Levent Sürme 
katılımcılara çeşitli konularda 
sunumlar yaptı. Katılımcılar 
arasında gerçekleştirilen grup 
çalışmaları ve fikir alışverişi 
sayesinde de interaktif bir öğ-
renme ortamıyla teorik bilgile-
rin pekiştirilmesi sağlandı.

Seminerde “Çağdaş Antre-
nörün Profili”, “Liderlik, Liderin 
Vasıfları ve Liderden Beklen-
tiler”, “Saha İçi ve Saha Dışı 
Yönetim Anlayışı”, “Modern 
Futbolda Teknik Heyet Model-
leri”, “Etkili Antrenman Metotla-
rı” gibi konular işlendi.

Oturumlarda teorik eğitim-
lerini alan katılımcılar, Riva’da 
kamp yapan U16 Millî Takımı 
ile idman sahasında pratik 
çalışmalar yapma olanağı da 
buldu. Seminerin açılış günü 
etkinliklerini Millî Takımlardan 
Sorumlu TFF Yönetim Kurulu 
Üyesi Hamit Altıntop, A Millî 
Takım Teknik Direktörü Stefan 
Kuntz, yardımcıları Kenan 
Koçak ve Jan-Moritz Lichte ve 
TFF Futbol Gelişim Direktörü 
Oğuz Çetin de takip ederken, 
tüm oturumlar ve saha çalış-
maları da Ümit Millî Takım Tek-

nik Direktörü Tolunay Kafkas 
nezaretinde gerçekleştirildi.

TFF Antrenör Gelişim Semi-
neri’ne Tuncay Şanlı, Mehmet 
Aurélio, Sabri Sarıoğlu, Volkan 
Arslan, Sinan Kaloğlu, Yalçın 
Ayhan, Ali Güneş, Barış Öz-
bek, Orhan Şam, Farat Toku, 

Hayati Köse ve Selçuk Erdo-
ğan katıldı.

Millî Takımlardan Sorumlu 
TFF Yönetim Kurulu Üyesi 
Hamit Altıntop, seminere ilişkin 
yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: “Daha önce de çeşitli 
kereler vurguladığımız gibi, 

pandeminin pik yaptığı dönem-
de eğitmenlerimizi Federas-
yonumuzun Riva’daki merke-
zinde topladık ve 1,5 yıllık bir 
çalışmanın ardından antrenör 
eğitim müfredatımızı tamamıy-
la yeniledik. Değişen müfre-
datımızı da Eylül 2021’den 
itibaren uygulamaya başladık.”

“Sorumluluk alanım dâ-
hilindeki antrenör eğitiminin 

önemine hep dikkat çektim. 
Antrenörlük öylesine ciddi bir 
meslek ki eğitiminizi tamamla-
yıp lisans aldığınızda öğrenme 
süreciniz sonlanmış olmuyor. 
Kendinizi sürekli güncel tutma-
nız gerekiyor. Bu hafta gerçek-
leştirdiğimiz semineri de bu 
çerçevede değerlendirmemiz 
gerekiyor.”

Türk antrenörlerin bilgile-

rini tazelemek ve onlara yeni 
bakış açıları kazandırmak için 
bu etkinliğin düzenlendiğini 
belirten Altıntop, “Antrenör-
lerin çalışma yöntemleri ve 
antrenman metotları sürekli 
yenileniyor, teknik adam olarak 
çevrenizle iletişiminiz giderek 
daha fazla önem kazanıyor. 
Biz de antrenörlerimizin bilgi 
dağarcıklarını bu tür destekle-
yici organizasyonlarla zengin-
leştirip uluslararası platformda 
meslektaşlarıyla rekabet ede-
cek hale getirmek istiyoruz” 
diye konuştu.

Altıntop sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Bu noktada, futbolu 
yeni bırakmış isimlere, altyapı 
futbolu alanında çalışmaya 
istekli, ancak aktif görevleri 
olmayan camiamızdaki antre-
nörlere öncelik tanıdık ve ken-
dilerini seminere davet ettik.”

“Antrenörlerimize değer ve-
riyoruz ve onlara sahip çıkmak 
istiyoruz. Nasıl millî futbol-
cularımıza “Bizim Çocuklar” 
diyorsak, bu antrenörlerimize 
de “Bizim Hocalar” diyebiliriz. 
Yurt dışında belirli bir ücret 
karşılığında katılım sağlana-
bilen bu tür organizasyonları 
biz kendilerine bedelsiz olarak 
sunuyoruz. Onları ileriye 
taşımak amacındayız. Bu 
seminerlerimizi sürekli hale 
getirmek istiyoruz. Gelecekteki 
oturumlarımıza yurt dışından, 
farklı ülkelerden de misafirleri 
ağırlama niyetimiz var”

TFF ANTRENOR GELiSiM SEMiNERi TAMAMLANDI
TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından, antrenör eğitimlerini destekleye-

cek şekilde organize edilen gelişim seminerlerinin ilki bugün tamamlandı.



Pandemi sürecinden 
sonra yeniden başlayan 

Giresun A Gençler Liginde  ilk 3 
maçını kazanarak, yöneticilerini 
umutlandıran Tireboluspor U 
18 Takımı, Espiye’den son-
ra, Bulancak deplasmanında 
Ballıcaspor’a da mağlup oldu 
ve zirve yarışında büyük yara 
aldı.

Bulancak Sentetik Sahada 
15 Ocak Cumartesi günü oyna-
nan maça çok sayıda as futbol-
cusundan yoksun çıkan Mavi-
Beyazlılar, Ballıca karşısında  
tutunamadı ve mücadeleden 
7-1  yenik ayrıldı  Bulancak’taki 
maça “Celil Eyibil – M. Seyit 
Köse, İ. Sefa Demiral, Özkan 
Uçar, Serkan Kahrıman – Talha 
Eyibil, Muhammet Uçar, A. 
Hakan Melemez, Emirhan 
Fırat – Oktay Kara ve Kerem 
Can Gündüz”den kurulu 11’le 
çıkan Tirebolu U 18 Takımı, çok 
kötü başladığı mücadelenin ilk 

yarısını 3-0 mağlup kapatırken; 
ikinci yarıda da  varlık göstere-
medi. Tireboluspor’da  oyunun 
ilerleyen bölümlerinde kaleye 

Furkan Akbulut geçerken; 
yedek kulübesinde bulunan 
isimlerden Ramis Üçüncü ile M. 
Eren Sakal ve Emre Albar’da 

süre aldı. Tirebolu U 18’in tek 
golünü penaltıdan Oktay Kara 
attı. 7-1’lik skorla biten maçla 
ligde ikinci yenilgisini alan Tire-
bolu Genç Takımı, 6’ncı maçını 
22 Ocak’ta ilçede Kayadibispor 
ile yapacak.

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

517 Ocak 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

SiZiN KANALINIZ (YOUTUBE) ABONE 
OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

Foto Muhabirleri
Rahatladı!

Giresunspor kulü-
bü, foto muha-

birlerine Çotanak Spor 
Kompleksi’nde maç öncesi 
hazırlık, devre arası dinlen-
me gibi ihtiyaçlarını gidere-
bilmeleri için oda hazırlattı.

TSYD İl Temsilcisi Hasan 
Hakan Kabahasanoğlu; 
“Giresunspor’un iç saha 
maçlarında saha içinde 
görev alan foto muhabir-

leri arkadaşlarımızın maç 
öncesi hazırlık, devre arası 
dinlenme gibi ihtiyaçlarını 
gidereceği foto muhabirleri 
odası hizmete girmiştir. 
Saha içine girilen kapının 
sağ koridorunda bulunan 
foto muhabirleri odasının 
düzenlenmesinde emeği 
geçen Giresunspor Kulübü-
ne ve görevlilerine teşekkür 
ederiz” dedi.

Süper Lig’de ilk dev-
rede Kasımpaşa, 
Yukatel Kayserispor, 

Adana Demirspor, Göztepe, 
Aytemiz Alanyaspor, Çaykur 
Rizespor, Medipol Başakşehir, 
Öznur Kablo Yeni Malatyas-
por, Fraport TAV Antalyaspor, 
Beşiktaş, VavaCars Fatih 
Karagümrük ve Fenerbahçe, 

teknik heyetlerinde değişikliği 
tercih etti.

İkinci yarının başlamasının 
ardından Galatasaray’da Fatih 
Terim ve Altay’da da Mustafa 
Denizli görevlerinden ayrıldı.

Bu ekiplerden Kasımpaşa 3, 
Aytemiz Alanyaspor da 2 kez 
teknik heyette değişikliğe gitti.

Süper Lig’de Atakaş Ha-

tayspor, Gaziantep FK, GZT 
Giresunspor, İttifak Holding 
Konyaspor, Demir Grup Si-
vasspor ve Trabzonspor, sezo-
na başladıkları çalıştırıcılarla 
mücadelesini sürdürüyor.

TAKIM ÇALIŞTIRAN 
TEK ŞAMPİYON 
HAMZAOĞLU

Sezon başında görevde 
olan ve daha önce Süper 
Lig’de şampiyonluk yaşayan 
5 çalıştırıcı da takımlarından 
ayrıldı. Mevcut teknik direktör-
ler içinde Çaykur Rizespor’da 
Bülent Uygun’un yerine gelen 
Hamza Hamzaoğlu, Süper 
Lig’de şampiyonluk yaşayan 
tek çalıştırıcı konumunda 
bulunuyor.

Toplamda 8 şampiyon-
luğu bulunan Fatih Terim 
Galatasaray’dan, siyah-be-
yazlı ekibi geçen sezon mutlu 

sona ulaştıran Sergen Yalçın 
Beşiktaş’tan, Beşiktaş, Fe-
nerbahçe ve Galatasaray’ı 
şampiyonluğa taşıyan Mustafa 
Denizli Altay’dan, Fenerbahçe’yi 
şampiyon yapan isimlerden 
Ersun Yanal Fraport TAV 
Antalyaspor’dan, Aykut Koca-
man da Medipol Başakşehir’den 
sezon bitmeden ayrıldı.

EN UZUN SÜRE 
GÖREV YAPAN 
RIZA ÇALIMBAY

Toplam 6 ekibin henüz tek-
nik heyetinde değişiklik yap-
madığı Süper Lig’de mevcut 
teknik direktörler içinde Demir 
Grup Sivasspor’un çalıştırıcısı 
Rıza Çalımbay, en istikrarlı 
isim konumunda bulunuyor.

Çalımbay, 2019-2020 sezo-
nundan bu yana Sivas tem-
silcisindeki görevine devam 
ediyor.

GiDEN OLURSA
HiC SASIRMAYIN!
Spor Toto Süper Lig’de teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 14’e yükseldi

Tirebolu U 18, Bulancak’ta Farklı Mağlup : 1-7
Giresun Gençler Ligindeki 5’nci maçını Bulancak’ta Ballıcaspor ile yapan Mavi-Be-
yazlılar, çok sayıda as oyuncusundan yoksun çıktığı mücadeleyi farklı kaybetti…

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol 
Ligi’nde fırtınalar estiren Giresun Belediye 

Gençlik Spor Kulübü, 7. Hafta maçında 
Toroslar Belediyesi’ni 87-44 yenerek, 

6. galibiyetine imza attı

19 Eylül Kapalı 
Spor Salonu’nda 

oynanan ve Alper Tacet-
tin, Fırat Atar ile Kamil 
Alok üçlüsünün yönettiği 
maça Giresunlular ha-
tırı sayılır bir şekilde ilgi 
gösterdi.

Parkeye mutlak 
galibiyet parolasıyla 
çıkan Yeşil Beyazlılar, ilk 
çeyrekteki iyi savunma-
sıyla potasında 6 sayı 
görürken, kendisi 18 
sayı üretti. İlk periyodu 
18-16 önde kapatan Ço-
tanaklar, devre arasına 
46-17’lik skorla gitti. 

Yeşil Beyazlılar 
üçüncü periyotta da 
oyunun kontrolünü 

elinde bulundurdu ve bu 
periyodu da 70-26 galip 
kapattı. Çotanaklar, son 
periyotta da sürprize izin 
vermeyerek parkeden 
87-44’lük galibiyetle 
ayrıldı.

Mücadele sonunda 
oyuncuları tek tek kut-
layan Giresun Belediye 
Gençlik Spor Kulübü 
Başkanı Alaattin Hafı-
zoğlu, “Giresun Belediye 
Başkanımız Aytekin 
Şenlikoğlu il dışında 
olduğu için maçımıza 
gelemedi ama sizleri 
yürekten tebrik ediyor. 
Mücadeleye devam edi-
yoruz. Hepinizi kutluyo-
ruz.” dedi.

MUCADELEYE
DEVAM



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: 617 Ocak 2022 Pazartesi

Galatasaray karşısında aldığı galibiyet ve 3 puanın 
morali ile Kasımpaşa karşısına çıkan Giresunspor 

umduğunu bulamadı ve maçı 2-0 kaybetti

BU 
HESAPTA
YOKTU

0-2

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 
Kasımpaşa, deplasmanda GZT Gire-
sunspor’u 2-0 mağlup etti.

12. dakikada Ahmet Emin Engin’in sağ kanat-
tan yaptığı ortada topa Hajradinovic kafa ile vur-
du. Direkten dönen topu Ben Ouanes tamamladı 
ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Ben Ouanes’in sol kanattan 
yaptığı ortada kaleci Okan Kocuk yumrukla topu 
uzaklaştırmak istedi. Travnik’in önünde kalan 
topu bu oyuncu aşırtma vuruşla kaleye gönderdi. 
Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

35. dakikada Hayrullah Bilazer’in ortasında 
ceza sahası içerisinde Diabate topla buluştu. Bu 
oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü. Di-
abate, dönen topa bir kez daha vurdu, meşin yu-
varlak kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

41. dakikada Aziz Eraltay’ın defansın arkasına 
attığı topla Balde buluştu. Mahmut Ertuğrul Taş-
kıran ile karşı karşıya kalan Balde’nin vuruşunda, 
kaleci meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla 
kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi konuk ekibin 1-0 
üstünlüğüyle tamamlandı.

63. dakikada Balde ceza sahası içerisinde 
eliyle topa dokundu. Hakem Yaşar Kemal Uğur-
lu, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını 
gösterdi. 

65. dakikada penaltı atışında topun başına ge-
len Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 
0-2.

85. dakikada Champness’ın sağ kanattan yap-
tığı ortaya Umut Nayir, kafa ile vurdu. Top direğin 
dibinden az farkla auta gitti.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle 
sona erdi. GİRESUN (AA)

n STAT: Çotanak Spor 
Kompleksi

n HAKEMLER: Yaşar Kemal 
Uğurlu, Mustafa Sönmez, İbra-
him Bozbey

n GZT GIRESUNSPOR: 
Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer 
(Dk. 66 Süleymanov), Diarra, 
Aziz Eraltay, Perez, Pelupessy, 
Flavio, Zeki Yavru, Diabate (Dk. 
81 Champness), Sergio (Dk. 74 
Umut Nayir), Balde

n KASIMPAŞA: Mahmut 
Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, 
Tarkan Serbest, Brecka, Eren 
Elmalı, Doğucan Haspolat, Ben 
Ouanes (Dk. 77 Donk), Hajradi-
novic, Travnik (Dk. 77 Fall), Ah-
met Emin Engin (Dk. 46 Varga), 
Umut Bozok (Dk. 89 Mehmet 
Feyzi Yıldırım)

n GOLLER: Dk. 12 Ben 
Ouanes, Dk. 65 Hadergjonaj 
(Penaltıdan) (Kasımpaşa)

n KIRMIZI KART: Dk. 30 
Pelupessy (GZT Giresunspor)


