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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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ALİ OKUSAL
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
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DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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Palyatif Bakım

HAYATINI DEĞİŞTİRMEK 
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İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)
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(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

DENGELİ 
YAŞAMAK

(Yazısı Sayfa 2’te)

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)
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HAYATA
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SOSYAL MEDYA 
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ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ
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HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

ASIRLARCA BİRLİKTE 
YAŞADILAR 

SONRA BİRDENBİRE 
AYRILDILAR (3)

(Yazısı Sayfa 4’te)

Giresun’da faaliyet gös-
teren Ecokids Anaoku-
lu’nda çalışan öğretmen-

lerden oluşan oyuncu kadrosu 
ile sahne alan ‘Pinokyo’ oyunu, 
12 Şubat 2022 Cumartesi günü 
12:00, 13:30 ve 15:00’de Vahit 
Sütlaş Sahnesi’nde seyircisi ile 
buluştu. Seyircilerin büyük ilgi 
gösterdiği ‘Pinokyo’ oyununda 
Vahit Sütlaş Sahnesi 3 seansta 
da neredeyse tamamen doldu. 
Yardım amacıyla gösterime giren 
‘Pinokyo’ tiyatro oyununda elde 
edilen hasılatın tamamı SMA 
hastası Giresunlu Fatma Zeh-
ra’nın tedavisi için kullanılacak.

Sokakbaşı Sahne oyuncu-
ları olan Ecokids Anaokulu’nun 
öğretmenleri; geliri SMA hastası 
Fatma Zehra’ya bağışlanan bu 
tiyatro gösterisinde yer aldıkları 
için çok mutlu olduklarını belirtti-

ler. Katılımın yoğunluğundan çok 
memnun olduklarını ifade eden 
Ecokids Anaokulu öğretmenleri, 
seyircilere çok teşekkür ettiler.

Serkan Kayacık’ın yazdığı 
ve yönettiği oyunda sahne 
alan oyuncuların isimleri 
ise şu şekilde: Gülden 
Atar, Sinem Yaraman, 
Fatma Bekdemir, Damla 
Duman, Yasemin Fatsa, 
Irmak Dizdar, Filiz 
Sarıkaya, Emel Özkaya, 
Aleyna Demir, Emel Akyol.

TiYATROSEVERLERDEN, FATMA
ZEHRA’YA BUYUK DESTEK
SMA hastası Fatma Zehra’ya yardım amacıyla düzenlenen ti-
yatro gösterisine Giresunlu tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.
Haber : Fatma Bulduk Uğurlu

YARISI; MEHMET
KOSE KAZANDI
Marangozlar Odası Başkanlığına Mehmet Köse seçildi

Kale Restaurant’ta 
yapılan kongrede 
3 aday yarıştı. 205 

oyla en fazla oyu alan Köse 
seçimin galibi oldu. Cemil 
Baker’in listesi ise 141 oy 

aldı. Üçüncü olan İsmail Ça-
yanoğlu ise 33 oyda kaldı.  

Köse ve ekibi seçim son-
rası büyük mutluluk yaşar-
ken, Gesob başkanı Ali Kara 
üç listeyi de tebrik etti.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet 
Emür ilçede yapımı süren projeleri 

inceledi. 
Başkan Emür”İlçemizde yapımı devam 

eden;Anadolu Lisesi alt yapı, Yeni Be-
lediye Hizmet Binası, Sahil ışıklandırma 
ve Keşap Belediyesi Spor Kompleksi ve 
Gençlik Merkezi çalışmalarını yerinde 
inceleyerek bilgi aldık. Bitmeyen aşkla 
Keşap için hemşehrilerimiz için çalışmaya 
devam. Her şey Keşap için!” dedi.

‘Tüm Gayretimizle İlçemizin 
Dört Köşesinde Çalışıyoruz’Giresun’daki Millet Bahçesi bu yıl tamamlanacak

Öztürk’ten Müjde Var
AK Parti Giresun 

Milletvekili Cemal 
Öztürk, Atatürk Stadı’nın 
yerine inşa edilen Millet 
Bahçesinin bu yıl kasım 
ayına kadar tamamlan-
masının planlandığını 
söyledi.

Millet Bahçesi inşaat 
alanında incelemeler-

de bulunan Öztürk, AA 
muhabirine, altyapının 
çoğunun tamamlandığını, 
üstyapı çalışmalarının ise 
devam ettiğini belirtti.

Öztürk, çok güzel bir 
Millet Bahçesi inşa edile-
ceğini vurgulayarak, şu 
değerlendirmede bulundu:

n SAYFA 3’TE

Giresun Barosu Başkanlığı ülkemizde 
artık ödenemez hale gelmiş elektrik 

faturalarının Anayasaya, mevzuata, tüketici 
haklarına ve sosyal devlet anlayışına aykırı 
olduğu iddiasıyla Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulunun zamların dayanağını teşkil eden 
31.12.2021 tarihli Resmi Gazetede Yayımla-
nan 10706, 10707,10708,10709 sayılı Kurul 
Kararlarının öncelikle yürütmesinin durdurul-
ması ardından iptali istemiyle EPDK aleyhine 
Danıştaya dava açtı. Baro Başkanı Av.Soner 
KARADEMİR’ den alınan bilgiye göre açılan 
davada şu noktalara dikkat çekildi. 

n SAYFA 2’DE

Giresun Barosu Fahiş Elektrik 
Zamlarına Karşı Savaş Açtı



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

314 Şubat 
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Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

24 (YİRMİDÖRT) AYLIK YARI OTOMATİK SİSTEM İLE KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMET 
ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/59690
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 
GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 4542602055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 24 (YİRMİDÖRT) AYLIK YARI OTOMATİK SİSTEM İLE KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA 
HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2.111.900 Puan - 24 (YİRMİDÖRT) AYLIK YARI OTOMATİK SİSTEM İLE 
KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 45 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.03.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Sağlık Müdürlüğü 
Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İhale tarihi itibarı ile  isteklilerin, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na (TİTUBB) veya 
Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kayıt veya bildirimi olacaktır. İstekliler, bu belgeyi yeterlilik bilgileri 
tablosunda beyan etmek zorundadır.
2- İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayisi olduğuna dair TİTUBB´da veya ÜTS’de  
tanımlanmış olduğunu gösteren belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadır.
3- Hizmet kapsamında kullanılacak cihaz ve ürünlerin de TİTUBB´da veya ÜTS’de Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekliler, bu belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan 
etmek zorundadır.
4- Hizmet kapsamında verilecek cihazların ve ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında 
olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, ilgili kalemler için, üretici veya ithalatçının, cihazın 
ve ürünlerin Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair bu belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda 
beyan etmek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde gerçekleştirilmiş her türlü kemoterapi hizmeti alımı 
ve/veya her türlü kemoterapi ilaç hazırlama ve/veya uygulama hizmet alımları  veya kemoterapi 
sarf malzeme mal alımları benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler bu belgeyi yeterlilik bilgileri 
tablosunda beyan etmek zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLAÇ HAZIRLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01552640)
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Giresun’daki Millet Bahçesi bu yıl tamamlanacak

Öztürk’ten Müjde Var
“Her şeyden önce yeşil bir 

alan, günlük aktivitelerin ya-
pılacağı, yürüyüş yolları, otur-
ma yerleri, okuma alanlarıyla 
çok güzel bir Millet Bahçesi 
olacak. Tabi yanında hemen 
büyük bir kapalı yüzme ha-
vuzumuz var. Diğer tarafında 
kapalı spor salonu var, oranın 
da onarımı yapılacak. Her 
şeyden önce Giresunluların 
günlük olarak dinlenebilecek-
leri, kültürel ve spor faali-
yetlerinde bulunabilecekleri 
bir dinlenme merkezi, adı 
üzerinde milletin bahçesi. Mil-
let Bahçesini 2022’nin kasım 
ayına doğru Giresun’umuzun 
hizmetine sunacağız. “

Atatürk Stadı ile ilgili 
Giresunluların çok fazla anısı 
olduğuna işaret eden Öztürk, 
“Yeni stadyum yapılınca, 
‘Burayı nasıl değerlendiririz?’ 
konusu ortaya çıkmıştı. Biz 
de yerel seçimlerden önce 
Cumhurbaşkanımızdan rica 

etmiştik, kendileri de karar 
verdi ve burayı Millet Bahçesi 
olarak devletimiz, hükumetimiz 
Giresun’a hediye etti. Dola-
yısıyla insanlarımız bu beton 
binaların içinde yeşil bir alana 
kavuşmuş olacak, gelecek ne-
sillere bırakacağımız çok güzel 
bir hizmet.” dedi.

Bulancak ilçesindeki Millet 
Bahçesinin de yüzde 80’inin ta-
mamlandığı dile getiren Öztürk, 

gelecek aylarda hizmete girme-
sinin planlandığını aktardı.

Öztürk, yeni inşa edilen ka-
palı spor salonunun de hemen 
hemen tamamlandığını ancak 
çevre düzeniyle ilgili bir kısım 
işlerin devam ettiğini belirterek, 
“Karayollarının, DSİ ve bele-
diyenin yapması gereken bazı 
düzenlemeler var, onlar da kısa 
sürede bitirilerek salon hizmete 
sunulacak.” diye konuştu.

47 yıllık kaporta ustası 
Fahrettin Dündar: “Nasıl 

ki bakırcılar tencere, tava dö-
verek işlerini yapıyorsa biz de 
bu araçları çekiçle, el işçiliğiyle 
yapıyoruz. İşçiliğimizi görenler 
zaten takdir ediyor”

Giresun’da uzun yıllardır 
kaporta tamiri yapan üç usta, 
hurdaya ayrılan klasik araçları 
el işçiliğiyle onarıp yeniliyor.

Bulancak ilçesinde sanayi 
sitesindeki dükkanda çalışan 
Hacı Mustafa Özcan (65), 
Fahrettin (58) ve Şakir Dündar 
(59), son 5 yıldır klasik araçla-
rın onarımını yapıyor. 

Klasik araçlara merakın 
artmasıyla tamamen bu işe yö-
nelen emektar ustalar, işlerinde 
tecrübelerini konuşturuyor.

Ustalar, araçların onarımını 
ağır makine kullanmadan çekiç, 
kaynak makinesi ve keski gibi 
el aletleriyle yapıyor. Tecrübe 
sahibi üç usta araçların kapı, 
kaput, bagaj kapağı gibi çürü-
müş parçalarını tekrar üreterek 
yerine monte ediyor. Böylece 
önemli bölümleri çürüyüp pas-
lanan klasik araçlar ustaların 
elinde yeniden hayat bularak 
yollara çıkıyor.

“Adımız duyuldukça 
işlerimiz de arttı”

İş yerinin sahibi de olan 52 
yıllık usta Hacı Mustafa Özcan, 
AA muhabirine, mesleğini 42 
yıldır kendi dükkanında sürdür-
düğünü söyledi.

Son 5 yıldır klasik otomo-
billere yöneldiklerini anlatan 
Özcan, “Bunun sebebi bu tür 
araçları seven müşterilerin 
zamanla bizi tanıyıp sayılarının 
artmasıydı. Son zamanlarda 

klasik araçlara rağbet var, 
insanlar daha değişik olduğu 
için bu araçları seviyor. Adımız 
duyuldukça işlerimiz de arttı, 
biz de tamamen klasik araçlara 
yöneldik.” dedi.

“Bizimkisi normal 
bir işçilik değil”

Meslekte 47’nci yılını sür-
düren Fahrettin Dündar (58) 
da ekip olarak eskimiş, onarım 
gerektiren klasik araçları hayata 
döndürdüklerini ifade etti.

Yaptıkları işten keyif aldıkla-
rını belirten Dündar, “Her işi el 
ustalığıyla yapıyoruz. Bizimkisi 
normal bir işçilik değil. Sac işçi-
liğini elimizle yapıyoruz, baskı 
kullanmıyoruz. Normal düz 
tabaka sacı el işçiliğiyle, küçük 
aletlerle işleyip aracın gereken 
parçasının bire bir aynısını ya-
pıyoruz, orijinali fark edilmez.” 
diye konuştu.

Dündar, güzel işçilik yaptıkla-
rını düşündüğünü dile getirerek, 
“Nasıl ki bakırcılar tencere, 
tava döverek işlerini yapıyorsa, 
biz de bu araçları çekiçle, el 
işçiliğiyle yapıyoruz. İşçiliğimizi 
görenler zaten takdir ediyor.” 
ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır kaporta işini 
yapmaları dolayısıyla klasik 
araçlara aşina olduklarının 
altını çizen Dündar, “Bu araç-
ların, yeni nesil araçlar gibi 
hazır parçaları mevcut değil. Bu 
tamamen el işçiliği gerektiriyor. 
Bu işi yapabilecek usta sayısı 

da çok az.” dedi.

“Elle yaptığımız 
parçaları eskileri ile 
değiştiriyoruz”

Şakir Dündar (59) ise 48 
yıldır mesleğini severek sürdür-
düğünü söyledi.

Onarım için gelen bir klasik 
aracı 4-5 ayda hazırlayabildik-
lerini vurgulayan Dündar, şöyle 
devam etti: “Araç bize geliyor, 
komple söküyoruz, işin özüne 
iniyoruz, boyasını kazıyoruz. 
Çürümüş noktaları oluyor, bun-
ları belirleyip onarıyoruz. Elle 
yaptığımız parçaları eskileri ile 
değiştiriyoruz. Arabanın şekline 
göre bu süre fark eder. Yaptığı-
mız araçları boyaya veririz, iç 
dizaynı, elektrik aksamı ve alt 
bakımları yapılır, bu süreci takip 
ederiz. En son tüm kontrolleri 
yapıldıktan sonra da aracı sahi-
bine teslim ederiz.”

Şakir Dündar, aracın 
bitmiş halinin dikkat çektiğini 
belirterek, “Çevredeki mes-
lek arkadaşlarımız da dahil 
gelip bakarlar. Bir insan kendi 
yaptığını beğenirse herkesin 
beğenmeme şansı yok. Müşteri 
özellikle bize teşekkür eder, 
‘Ben bu kadar beklemiyordum’ 
der. Biz de bu sözleri duyup 
eve gidince yastığa başımızı 
daha rahat koyuyoruz.” değer-
lendirmesinde bulundu.

GİRESUN (AA) 
- GÜLTEKİN YETGİN

Hurda klasik araçlar emektar kaporta ustalarının ellerinde yenileniyor

HERKES BU 3 USTAYI KONUSUYOR
Giresunlu üç kaporta 
ustası, hurdaya alınmış 
klasik araçları yılların 
verdiği tecrübeyle ona-
rarak trafiğe çıkmalarını 
sağlıyor
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
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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***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
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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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“Sevgililer günü” hakkında 
ne düşünüyorsunuz? diye 
soruluyor zaman zaman. 
Cevabımız şu oluyor kısaca. 
Sevgililer Günü denilen şey 
menşe itibariyle Hıristiyan batı 
patentli olup  aslında rahip 
Valentine günüdür. 

Toplum basın yayın vası-
talarıyla, reklam bombardı-
manıyla adeta narkozlanıyor. 
Bir çoğumuz medyanın bize 
pompaladığını gerçek sanı-
yoruz. Bugün sevgililer günü 
çılgınlığına kapılanlara bu 
günün nereden çıktığını, tarih-
sel arka planını sorsanız kaçı 
doğru cevaplayabilir? Kaçımız 
sevgililer gününün(14 Şu-

bat’ın), aslında rahip Valen-
tine Günü(Valentine’s Day)  
olduğunu biliyor? 

Aslında şahsen ben şu 
“günlere” karşı hep mesafeli 
durmuşumdur. Yok sevgililer 
günü, yok anneler günü, yok 
babalar günü, yok kadınlar 
ünü, şu günü bu günü uzayıp 
gidiyor. Bu arada bir kayma-
kamlık sitesinde yayınlanan 
belirli günler ve haftalar listesini 
saydım. Tam 154 tane. Neden 
mi mesafeliyim. Anlatayım.

İki noktada itirazım var bu 
mevzuya. 

Birincisi, bu gibi sözde 
özel günlerin kaynağı itiba-
riyle umumiyetle yabancılara 

ait oluşu.  Misal 14 Şubat 
sevgililer günü. Aslında rahip 
Valentine  günü olduğu-
nu yukarıda belirttik. Misal 
“Anneler Günü”. Mayıs ayının 
ikinci Pazar günüdür. 1905’te 
ABD’li Anna Jarvis’in annesi-
nin vefat ettiği günün anısına 
kutlanır. Gördüğünüz gibi 
anneler günü de batı menşeli 
ve Pazar günü  kutlanmasıyla 
da zaten Hıristiyan dünyası 
kaynaklı olduğunu anlıyoruz. 
Bu son iki örnekte de görül-
düğü gibi mevzunun Müslü-
manlarla alakası yok. O halde 
soru şu: Bir Müslüman neden 
Hıristiyanlara ait özel günü 
kutlamaktan çekinmez?

 İkincisi, bu günlerde aşırı 
bir tüketim çılgınlığı yaşa-
nıyor. Bu bağlamda bu ve 
benzeri günler artık bir sektör 
haline geldi. Çiçekçilik ve 
hediyelik eşya sektörü bu 
günlere bayılır. Haklılar da. 
Kim olsa bayılır. O yüzden yı-
lın her gününün böyle parsel-
lenip   birer özel gün olmasını 

isterler belki de. 
Basın yayın vasıtalarında 

bu gibi günlerin öncesinde 
ve bu gibi günlerde sürekli 
bir reklam bombardımanına 
maruz kalıyoruz. İlgili sektör 
elemanları bu işi çözmüşler 
belli ki. Akşam sabah bilin-
çaltımıza sokulan bu ürünler 
sevgililer günü sosuyla-am-
balajıyla güzelce pazarlanı-
yor. Artık hedef kitle o ürünü 
almaya mecbur kalıyor. O 
günü hediye almadan geçi-
rirsen linçe tabi tutuluyorsun. 
Şimdilerde en mütedeyyin 
insanımızda bile böyle bir 
beklenti hasıl  oldu. Hâ kezâ 
anneler gününde de durum 
aynı. Birçok anne o gün 
evladı tarafından aranmazsa 
veya hediye alınıp kutlanmaz-
sa güceniyor. Ne yani ben o 
gün annemi arayıp anneler 
gününü kutlamasam hayırsız 
evlat mı oluyorum? Ne olur bir 
gün önce veya sonra aranıp 
hal-hatır sorulsa ya da hediye 
alınsa.  Olmuyor işte. İlla ki 

Mayısın ikinci Pazar günü 
olacak. Hıristiyanların bayram 
günü olacak. Birilerinin toplum 
mühendisliğinin ne derece 
başarılı olduğunu anlıyoruz. 
Benzer durum “yılbaşı” nda 
da söz konusu. Adamlar kendi 
özel günlerinde müslümanlara 
gönüllü olarak hindi yediri-
yorlar. Sanki o akşam hindi 
yemek olmazsa olmaz. Bir 
gün önce veya bir gün sonra 
yersen olmaz! Kültür istilası-
nın tipik tezahürü işte.

Burada sevgiyi sadece o 
günlere hasretmek sakatlığı 
söz konusu. Anneler günün-
de millet anne aşığı kesilir-
ken sair günlerde annesinin 
adını anmaz, arayıp sormaz. 
Ama o gün hususiyle sosyal 
medyada milletin “anne aşkı” 
depreşir ne hikmetse. Popüler 
kültür insanı bu hale getiriyor 
işte. 

Yine bu bir diğer itiraz 
noktamız da sevgililer günü 
örneğinde olduğu gibi nikah-
sız kadın erkek birlikteliği, 

normalleştiriliyor. Toplum 
nezdinde artık haramlar 
haram olarak görülmemeye 
başlanıyor. Bu durum ise aile 
yapımızı ve dolayısıyla toplu-
mumuzu ifsad ediyor.

Belirli günlerde kutlama 
yapma mevzuunda benzer  
durum kültürümüzün bir 
parçası haline gelen “kandil-
ler” için de söz konusudur. 
Hz Peygamberin doğumunu 
mevlidini kutlamanın da aslı 
dini değildir. Mesela tarihte 
ilk defa  Mevlid Hz. Peygam-
ber’den üç asır sonra  Şii  Fa-
tımiler devrinde(M.909-1171) 
kutlanmaya başlanmış. 
Hz.Peygamber’den sonra 
ortaya çıkan bir mevzu olsa 
olsa kültürün bir parçası 
olabilir.  Esasen doğum günü 
kutlamak olayı bize başka 
kültürlerden geçmiş durumda. 
Dinen  günah mı?  Bu gibi 
kutlamalarda dinen haram 
sayılan başka fiiller(içki vs.  ) 
yapılmıyorsa cevabımız elbet-
te  “hayır” olacaktır. 
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Giresun Barosu Fahiş Elektrik 
Zamlarına Karşı Savaş Açtı

1. 31/12/2021 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu-
nun 10706, 10707, 10708 ve 
10709 sayılı Kurul Kararlarıyla 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi 
(EÜAŞ) tarafından 01/01/2022 
tarihinden itibaren uygulana-
cak aktif elektrik enerji satış 
tarifesinde değişiklik yapılmış 
olup tüketim miktarlarına fahiş 
oranda zam yapılmıştır. Bu dü-
zenleme gerek Anayasa’nın 10. 
maddesinde gerekse AİHS’nin 
14. maddesinde güvence altına 
alınan eşitlik ilkesine ve sosyal 
devlet ilkesine açıkça aykırıdır 
ve yürütmesinin durdurularak 
iptali gerekmektedir. 

2. EPDK, 31/12/2021 ta-
rihli 10707 sayılı Kurul Kararı 
“mesken alçak gerilimli tek 
zamanlı abone grubu için 
faturaya esas günlük ortalama 
5 kWh tüketim miktarına kadar 
(aylık 150 kilovatsaat) olan 
tüketimlere düşük kademeli 
tarife uygulamasına…” şeklin-
de düzenlenmiştir. Ülkemizde 

4 kişilik bir aile için en az 230 
kwh/ay olması olarak belir-
lenmiştir ve buna istinaden 
kalabalık ailelerin kullanımı 
dikkate alınarak belirlemelerin 
yapılması gerekmektedir. Do-
layısıyla kademeli tarifenin ilk 
kademesinde 230 kilovat/saa-
tin altında bir sınır konulması 
yüksek oranda zam anlamına 
gelmektedir. EPDK tarafından 
yapılmış olan tablolardaki 
hesaplamalar hiçbir bilimsel 
veri ve analiz içermeksizin 
hazırlanmıştır ve bu oranların 
ilerleyen zamanda artacağı 
muhtemeldir. İdarenin vatan-
daşlara külfet yükleyen böyle 
bir düzenlemede şeffaf olması 
ve vatandaşlara yönelik bu tür 
düzenlemelerde maksimum 
fayda ilkesini gözetmesi asıl-
dır. Bu hususun gözetilmemiş 
olduğu ve işbu düzenlemenin 
150 kwh/ay olarak belirleme 
usulü 7346 Sayılı Kanun’un 
31. maddesine de aykırıdır. 
Çünkü 7346 Sayılı Kanun’un 
31. maddesinde ifade edilen 

“6446 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin dördüncü fıkrası-
nın üçüncü cümlesine “abone 
grupları” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “bu abone grup-
ları için elektrik enerjisi tüketim 
miktarına göre farklı” ibaresi 
eklenmiştir.” düzenlemeye 
göre tüketim miktarına uygun 
olarak bir kademe belirlenmesi 
gerekmektedir. 

3. EPDK’nın 10707 sayılı 
Kurul Kararı gereğince; gün-
lük 5 kilovatsaat olmak üzere 
aylık 150 kilovatsaate kadar 
olan tüketim düşük kademe, 
150 kilovatsaat sonrası tüke-
tim ise yüksek tarife olarak 
tanımlanmaktadır. Konutlarda 
kilovatsaat başına 0,9160 
TL olan tarife 150 kilovatsa-
ate kadar tüketimlerde %52 
oranında artırılarak 1,39 TL’ye; 
150 kilovatsaat sonrası tüketim 
ise %127 oranında artırıla-
rak 2,07 TL’ye yükseltilmiştir. 
Türkiye’de dört kişilik bir ailenin 
aylık asgari elektrik tüketimi 
230 kilovatsaat olarak kabul 
edilmektedir. Kademeli tarifede 
yer alan düşük tarifede sınırın 
150 kilovatsaat olarak belirlen-
mesi, 230 kilovatsaatin altında 
kalması nedeniyle vatandaşa 
kademeli zam olarak yansıya-
caktır. Buna göre; ortalama 230 
kilovatsaat elektrik tüketen bir 
ailenin elektrik faturası yaklaşık 
210 TL’den 375 TL’ye yüksel-
mektedir. Başka bir ifadeyle, 
asgari tüketim olarak kabul 
edilen 230 kilovatsaat tüketime 
yapılan zam en az % 78,5 ola-
rak hesaplanmaktadır. Verilen 
tablolar uyarınca hesaplama 
yapıldığında da görülecektir 
ki az kullanım sonucu az çok 
kullanım sonucu çok şeklin-
de bir kademelendirme söz 

konusu olmadığı gibi düzenle-
menin tasarrufa teşvik amacı 
da yoktur. 2022 yılının Ocak 
ayında elektrik tüketiminde 10 
kilovatsaatlik tüketimin düşürül-
mesi halinde dahi, 2021 yılının 
Aralık ayına göre ödenecek 
bedeli yükseltmektedir. Ocak 
ayında tüketicinin ödeyeceği 
faturanın düşmesi için elektrik 
tüketimini en az 80 kWh dü-
şürmesi gerekmektedir. Konut 
tüketicilerinin 4 TL daha az be-
del ödemesi için tüketimi yüzde 
35 oranında düşürmesi gerek-
mektedir. Üç kişilik bir ailenin 
eşit oranda elektrik tükettiği 
varsayıldığında bir kişinin temel 
elektrik tüketim hakkı EPDK’nin 
söz konusu kurul kararı gereği 
ortadan kalkmaktadır. Açıkça 
ortadadır ki bu Kurul Kararı 
tüketimin azaltılması için teşvik 
etmek ve/veya tüketiciyi tasar-
rufa yönlendirmek amacından 
oldukça uzaktır. 

4. Her ne kadar EPDK 
31/12/2021 tarihli açıklamasın-
da “Dünya spot piyasalarında 
elektrik üretiminde kullanılan 
kömür fiyatlarında 5 kat, doğal 
gaz fiyatlarında ise 10 kat-
lık artışlar olmuştur. Türkiye 
enerji sektörü de bu süreçte 
küresel düzeyde ortaya çıkan 
olağanüstü maliyet artışların-
dan etkilenmiştir. …Geldiğimiz 
noktada ise enerji ve piyasa-
ların sürdürülebilirliği, maliyet 
bazlı fiyatlandırmanın ve ön-
görülebilirliğin sağlanması için 
zorunlu hale gelen bir düzenle-
me yapılmıştır.” demiş olsa da 
yapılan düzenlemenin ve zam 
oranlarının ekonomik olarak 
daha ağır sonuçlar doğuracağı 
açıktır. Ayrıca bu düzenleme 
ile “enerjinin adil ve herkese 
ucuz ulaştırılması” hususu-

nun ve yaşamsal faaliyetlerini 
makineye bağlı olarak yürüten 
kişilerin mağduriyetlerinin dik-
kate alınmadığı açıktır.” Enerji-
nin ulaşılabilir ve insani yaşam 
koşullarında ödenebilir olması 
temel bir insan hakkıdır.”

5. Başkanlığımızca açmış 
olduğumuz bu davayı 1136 sa-
yılı avukatlık kanunun tanımış 
olduğu hak ve yetkilere istina-
den ayrıca Başkanlığımızın 
elektrik abonesinin bulunması 
ve Tüketici Kanunu gereğince 
tüketici sıfatımızın bulunması 
nedeniyle; iş bu davayı açma 
zorunluluğu hâsıl olmuştur. 
Barolar Kamu Kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşu olup 
“ticari işletme “olmamalarına 
rağmen elektrik faturalarının 
tanziminde ticari işletme olarak 

kabul edilip; fatura hesaplan-
masının bu şekilde tahakkuk 
ettirilmesi de hakkaniyet ilkesi-
ne aykırılık teşkil etmektedir. 

6. İşbu Kurul Kararlarının 
uygulanması halinde telafisi 
güç ve imkânsız neticeler 
doğması pek muhtemel oldu-
ğundan İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 27’nci maddesi 
gereğince yürütmesinin dur-
durulması ardından da iptali 
gerekmektedir denildi. 

Giresun Barosu Başkanı 
yaptığı açıklamada ayrıca Bir 
kez daha fahiş zamların kabul 
edilemez olduğunu belirtir; 
hukuksuz zamlara karşı halkı-
mızın yanında olacağımızı ve 
süreci sonuna kadar takip ede-
ceğimizi kamuoyuna saygıyla 
sunarız dedi.



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

314 Şubat 
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Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

24 (YİRMİDÖRT) AYLIK YARI OTOMATİK SİSTEM İLE KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMET 
ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/59690
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 
GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 4542602055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 24 (YİRMİDÖRT) AYLIK YARI OTOMATİK SİSTEM İLE KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA 
HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2.111.900 Puan - 24 (YİRMİDÖRT) AYLIK YARI OTOMATİK SİSTEM İLE 
KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 45 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.03.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Sağlık Müdürlüğü 
Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İhale tarihi itibarı ile  isteklilerin, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na (TİTUBB) veya 
Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kayıt veya bildirimi olacaktır. İstekliler, bu belgeyi yeterlilik bilgileri 
tablosunda beyan etmek zorundadır.
2- İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayisi olduğuna dair TİTUBB´da veya ÜTS’de  
tanımlanmış olduğunu gösteren belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadır.
3- Hizmet kapsamında kullanılacak cihaz ve ürünlerin de TİTUBB´da veya ÜTS’de Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekliler, bu belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan 
etmek zorundadır.
4- Hizmet kapsamında verilecek cihazların ve ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında 
olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, ilgili kalemler için, üretici veya ithalatçının, cihazın 
ve ürünlerin Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair bu belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda 
beyan etmek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde gerçekleştirilmiş her türlü kemoterapi hizmeti alımı 
ve/veya her türlü kemoterapi ilaç hazırlama ve/veya uygulama hizmet alımları  veya kemoterapi 
sarf malzeme mal alımları benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler bu belgeyi yeterlilik bilgileri 
tablosunda beyan etmek zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLAÇ HAZIRLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01552640)
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Giresun’daki Millet Bahçesi bu yıl tamamlanacak

Öztürk’ten Müjde Var
“Her şeyden önce yeşil bir 

alan, günlük aktivitelerin ya-
pılacağı, yürüyüş yolları, otur-
ma yerleri, okuma alanlarıyla 
çok güzel bir Millet Bahçesi 
olacak. Tabi yanında hemen 
büyük bir kapalı yüzme ha-
vuzumuz var. Diğer tarafında 
kapalı spor salonu var, oranın 
da onarımı yapılacak. Her 
şeyden önce Giresunluların 
günlük olarak dinlenebilecek-
leri, kültürel ve spor faali-
yetlerinde bulunabilecekleri 
bir dinlenme merkezi, adı 
üzerinde milletin bahçesi. Mil-
let Bahçesini 2022’nin kasım 
ayına doğru Giresun’umuzun 
hizmetine sunacağız. “

Atatürk Stadı ile ilgili 
Giresunluların çok fazla anısı 
olduğuna işaret eden Öztürk, 
“Yeni stadyum yapılınca, 
‘Burayı nasıl değerlendiririz?’ 
konusu ortaya çıkmıştı. Biz 
de yerel seçimlerden önce 
Cumhurbaşkanımızdan rica 

etmiştik, kendileri de karar 
verdi ve burayı Millet Bahçesi 
olarak devletimiz, hükumetimiz 
Giresun’a hediye etti. Dola-
yısıyla insanlarımız bu beton 
binaların içinde yeşil bir alana 
kavuşmuş olacak, gelecek ne-
sillere bırakacağımız çok güzel 
bir hizmet.” dedi.

Bulancak ilçesindeki Millet 
Bahçesinin de yüzde 80’inin ta-
mamlandığı dile getiren Öztürk, 

gelecek aylarda hizmete girme-
sinin planlandığını aktardı.

Öztürk, yeni inşa edilen ka-
palı spor salonunun de hemen 
hemen tamamlandığını ancak 
çevre düzeniyle ilgili bir kısım 
işlerin devam ettiğini belirterek, 
“Karayollarının, DSİ ve bele-
diyenin yapması gereken bazı 
düzenlemeler var, onlar da kısa 
sürede bitirilerek salon hizmete 
sunulacak.” diye konuştu.

47 yıllık kaporta ustası 
Fahrettin Dündar: “Nasıl 

ki bakırcılar tencere, tava dö-
verek işlerini yapıyorsa biz de 
bu araçları çekiçle, el işçiliğiyle 
yapıyoruz. İşçiliğimizi görenler 
zaten takdir ediyor”

Giresun’da uzun yıllardır 
kaporta tamiri yapan üç usta, 
hurdaya ayrılan klasik araçları 
el işçiliğiyle onarıp yeniliyor.

Bulancak ilçesinde sanayi 
sitesindeki dükkanda çalışan 
Hacı Mustafa Özcan (65), 
Fahrettin (58) ve Şakir Dündar 
(59), son 5 yıldır klasik araçla-
rın onarımını yapıyor. 

Klasik araçlara merakın 
artmasıyla tamamen bu işe yö-
nelen emektar ustalar, işlerinde 
tecrübelerini konuşturuyor.

Ustalar, araçların onarımını 
ağır makine kullanmadan çekiç, 
kaynak makinesi ve keski gibi 
el aletleriyle yapıyor. Tecrübe 
sahibi üç usta araçların kapı, 
kaput, bagaj kapağı gibi çürü-
müş parçalarını tekrar üreterek 
yerine monte ediyor. Böylece 
önemli bölümleri çürüyüp pas-
lanan klasik araçlar ustaların 
elinde yeniden hayat bularak 
yollara çıkıyor.

“Adımız duyuldukça 
işlerimiz de arttı”

İş yerinin sahibi de olan 52 
yıllık usta Hacı Mustafa Özcan, 
AA muhabirine, mesleğini 42 
yıldır kendi dükkanında sürdür-
düğünü söyledi.

Son 5 yıldır klasik otomo-
billere yöneldiklerini anlatan 
Özcan, “Bunun sebebi bu tür 
araçları seven müşterilerin 
zamanla bizi tanıyıp sayılarının 
artmasıydı. Son zamanlarda 

klasik araçlara rağbet var, 
insanlar daha değişik olduğu 
için bu araçları seviyor. Adımız 
duyuldukça işlerimiz de arttı, 
biz de tamamen klasik araçlara 
yöneldik.” dedi.

“Bizimkisi normal 
bir işçilik değil”

Meslekte 47’nci yılını sür-
düren Fahrettin Dündar (58) 
da ekip olarak eskimiş, onarım 
gerektiren klasik araçları hayata 
döndürdüklerini ifade etti.

Yaptıkları işten keyif aldıkla-
rını belirten Dündar, “Her işi el 
ustalığıyla yapıyoruz. Bizimkisi 
normal bir işçilik değil. Sac işçi-
liğini elimizle yapıyoruz, baskı 
kullanmıyoruz. Normal düz 
tabaka sacı el işçiliğiyle, küçük 
aletlerle işleyip aracın gereken 
parçasının bire bir aynısını ya-
pıyoruz, orijinali fark edilmez.” 
diye konuştu.

Dündar, güzel işçilik yaptıkla-
rını düşündüğünü dile getirerek, 
“Nasıl ki bakırcılar tencere, 
tava döverek işlerini yapıyorsa, 
biz de bu araçları çekiçle, el 
işçiliğiyle yapıyoruz. İşçiliğimizi 
görenler zaten takdir ediyor.” 
ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır kaporta işini 
yapmaları dolayısıyla klasik 
araçlara aşina olduklarının 
altını çizen Dündar, “Bu araç-
ların, yeni nesil araçlar gibi 
hazır parçaları mevcut değil. Bu 
tamamen el işçiliği gerektiriyor. 
Bu işi yapabilecek usta sayısı 

da çok az.” dedi.

“Elle yaptığımız 
parçaları eskileri ile 
değiştiriyoruz”

Şakir Dündar (59) ise 48 
yıldır mesleğini severek sürdür-
düğünü söyledi.

Onarım için gelen bir klasik 
aracı 4-5 ayda hazırlayabildik-
lerini vurgulayan Dündar, şöyle 
devam etti: “Araç bize geliyor, 
komple söküyoruz, işin özüne 
iniyoruz, boyasını kazıyoruz. 
Çürümüş noktaları oluyor, bun-
ları belirleyip onarıyoruz. Elle 
yaptığımız parçaları eskileri ile 
değiştiriyoruz. Arabanın şekline 
göre bu süre fark eder. Yaptığı-
mız araçları boyaya veririz, iç 
dizaynı, elektrik aksamı ve alt 
bakımları yapılır, bu süreci takip 
ederiz. En son tüm kontrolleri 
yapıldıktan sonra da aracı sahi-
bine teslim ederiz.”

Şakir Dündar, aracın 
bitmiş halinin dikkat çektiğini 
belirterek, “Çevredeki mes-
lek arkadaşlarımız da dahil 
gelip bakarlar. Bir insan kendi 
yaptığını beğenirse herkesin 
beğenmeme şansı yok. Müşteri 
özellikle bize teşekkür eder, 
‘Ben bu kadar beklemiyordum’ 
der. Biz de bu sözleri duyup 
eve gidince yastığa başımızı 
daha rahat koyuyoruz.” değer-
lendirmesinde bulundu.

GİRESUN (AA) 
- GÜLTEKİN YETGİN

Hurda klasik araçlar emektar kaporta ustalarının ellerinde yenileniyor

HERKES BU 3 USTAYI KONUSUYOR
Giresunlu üç kaporta 
ustası, hurdaya alınmış 
klasik araçları yılların 
verdiği tecrübeyle ona-
rarak trafiğe çıkmalarını 
sağlıyor
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
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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gerekir.
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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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“Sevgililer günü” hakkında 
ne düşünüyorsunuz? diye 
soruluyor zaman zaman. 
Cevabımız şu oluyor kısaca. 
Sevgililer Günü denilen şey 
menşe itibariyle Hıristiyan batı 
patentli olup  aslında rahip 
Valentine günüdür. 

Toplum basın yayın vası-
talarıyla, reklam bombardı-
manıyla adeta narkozlanıyor. 
Bir çoğumuz medyanın bize 
pompaladığını gerçek sanı-
yoruz. Bugün sevgililer günü 
çılgınlığına kapılanlara bu 
günün nereden çıktığını, tarih-
sel arka planını sorsanız kaçı 
doğru cevaplayabilir? Kaçımız 
sevgililer gününün(14 Şu-

bat’ın), aslında rahip Valen-
tine Günü(Valentine’s Day)  
olduğunu biliyor? 

Aslında şahsen ben şu 
“günlere” karşı hep mesafeli 
durmuşumdur. Yok sevgililer 
günü, yok anneler günü, yok 
babalar günü, yok kadınlar 
ünü, şu günü bu günü uzayıp 
gidiyor. Bu arada bir kayma-
kamlık sitesinde yayınlanan 
belirli günler ve haftalar listesini 
saydım. Tam 154 tane. Neden 
mi mesafeliyim. Anlatayım.

İki noktada itirazım var bu 
mevzuya. 

Birincisi, bu gibi sözde 
özel günlerin kaynağı itiba-
riyle umumiyetle yabancılara 

ait oluşu.  Misal 14 Şubat 
sevgililer günü. Aslında rahip 
Valentine  günü olduğu-
nu yukarıda belirttik. Misal 
“Anneler Günü”. Mayıs ayının 
ikinci Pazar günüdür. 1905’te 
ABD’li Anna Jarvis’in annesi-
nin vefat ettiği günün anısına 
kutlanır. Gördüğünüz gibi 
anneler günü de batı menşeli 
ve Pazar günü  kutlanmasıyla 
da zaten Hıristiyan dünyası 
kaynaklı olduğunu anlıyoruz. 
Bu son iki örnekte de görül-
düğü gibi mevzunun Müslü-
manlarla alakası yok. O halde 
soru şu: Bir Müslüman neden 
Hıristiyanlara ait özel günü 
kutlamaktan çekinmez?

 İkincisi, bu günlerde aşırı 
bir tüketim çılgınlığı yaşa-
nıyor. Bu bağlamda bu ve 
benzeri günler artık bir sektör 
haline geldi. Çiçekçilik ve 
hediyelik eşya sektörü bu 
günlere bayılır. Haklılar da. 
Kim olsa bayılır. O yüzden yı-
lın her gününün böyle parsel-
lenip   birer özel gün olmasını 

isterler belki de. 
Basın yayın vasıtalarında 

bu gibi günlerin öncesinde 
ve bu gibi günlerde sürekli 
bir reklam bombardımanına 
maruz kalıyoruz. İlgili sektör 
elemanları bu işi çözmüşler 
belli ki. Akşam sabah bilin-
çaltımıza sokulan bu ürünler 
sevgililer günü sosuyla-am-
balajıyla güzelce pazarlanı-
yor. Artık hedef kitle o ürünü 
almaya mecbur kalıyor. O 
günü hediye almadan geçi-
rirsen linçe tabi tutuluyorsun. 
Şimdilerde en mütedeyyin 
insanımızda bile böyle bir 
beklenti hasıl  oldu. Hâ kezâ 
anneler gününde de durum 
aynı. Birçok anne o gün 
evladı tarafından aranmazsa 
veya hediye alınıp kutlanmaz-
sa güceniyor. Ne yani ben o 
gün annemi arayıp anneler 
gününü kutlamasam hayırsız 
evlat mı oluyorum? Ne olur bir 
gün önce veya sonra aranıp 
hal-hatır sorulsa ya da hediye 
alınsa.  Olmuyor işte. İlla ki 

Mayısın ikinci Pazar günü 
olacak. Hıristiyanların bayram 
günü olacak. Birilerinin toplum 
mühendisliğinin ne derece 
başarılı olduğunu anlıyoruz. 
Benzer durum “yılbaşı” nda 
da söz konusu. Adamlar kendi 
özel günlerinde müslümanlara 
gönüllü olarak hindi yediri-
yorlar. Sanki o akşam hindi 
yemek olmazsa olmaz. Bir 
gün önce veya bir gün sonra 
yersen olmaz! Kültür istilası-
nın tipik tezahürü işte.

Burada sevgiyi sadece o 
günlere hasretmek sakatlığı 
söz konusu. Anneler günün-
de millet anne aşığı kesilir-
ken sair günlerde annesinin 
adını anmaz, arayıp sormaz. 
Ama o gün hususiyle sosyal 
medyada milletin “anne aşkı” 
depreşir ne hikmetse. Popüler 
kültür insanı bu hale getiriyor 
işte. 

Yine bu bir diğer itiraz 
noktamız da sevgililer günü 
örneğinde olduğu gibi nikah-
sız kadın erkek birlikteliği, 

normalleştiriliyor. Toplum 
nezdinde artık haramlar 
haram olarak görülmemeye 
başlanıyor. Bu durum ise aile 
yapımızı ve dolayısıyla toplu-
mumuzu ifsad ediyor.

Belirli günlerde kutlama 
yapma mevzuunda benzer  
durum kültürümüzün bir 
parçası haline gelen “kandil-
ler” için de söz konusudur. 
Hz Peygamberin doğumunu 
mevlidini kutlamanın da aslı 
dini değildir. Mesela tarihte 
ilk defa  Mevlid Hz. Peygam-
ber’den üç asır sonra  Şii  Fa-
tımiler devrinde(M.909-1171) 
kutlanmaya başlanmış. 
Hz.Peygamber’den sonra 
ortaya çıkan bir mevzu olsa 
olsa kültürün bir parçası 
olabilir.  Esasen doğum günü 
kutlamak olayı bize başka 
kültürlerden geçmiş durumda. 
Dinen  günah mı?  Bu gibi 
kutlamalarda dinen haram 
sayılan başka fiiller(içki vs.  ) 
yapılmıyorsa cevabımız elbet-
te  “hayır” olacaktır. 
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Giresun Barosu Fahiş Elektrik 
Zamlarına Karşı Savaş Açtı

1. 31/12/2021 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu-
nun 10706, 10707, 10708 ve 
10709 sayılı Kurul Kararlarıyla 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi 
(EÜAŞ) tarafından 01/01/2022 
tarihinden itibaren uygulana-
cak aktif elektrik enerji satış 
tarifesinde değişiklik yapılmış 
olup tüketim miktarlarına fahiş 
oranda zam yapılmıştır. Bu dü-
zenleme gerek Anayasa’nın 10. 
maddesinde gerekse AİHS’nin 
14. maddesinde güvence altına 
alınan eşitlik ilkesine ve sosyal 
devlet ilkesine açıkça aykırıdır 
ve yürütmesinin durdurularak 
iptali gerekmektedir. 

2. EPDK, 31/12/2021 ta-
rihli 10707 sayılı Kurul Kararı 
“mesken alçak gerilimli tek 
zamanlı abone grubu için 
faturaya esas günlük ortalama 
5 kWh tüketim miktarına kadar 
(aylık 150 kilovatsaat) olan 
tüketimlere düşük kademeli 
tarife uygulamasına…” şeklin-
de düzenlenmiştir. Ülkemizde 

4 kişilik bir aile için en az 230 
kwh/ay olması olarak belir-
lenmiştir ve buna istinaden 
kalabalık ailelerin kullanımı 
dikkate alınarak belirlemelerin 
yapılması gerekmektedir. Do-
layısıyla kademeli tarifenin ilk 
kademesinde 230 kilovat/saa-
tin altında bir sınır konulması 
yüksek oranda zam anlamına 
gelmektedir. EPDK tarafından 
yapılmış olan tablolardaki 
hesaplamalar hiçbir bilimsel 
veri ve analiz içermeksizin 
hazırlanmıştır ve bu oranların 
ilerleyen zamanda artacağı 
muhtemeldir. İdarenin vatan-
daşlara külfet yükleyen böyle 
bir düzenlemede şeffaf olması 
ve vatandaşlara yönelik bu tür 
düzenlemelerde maksimum 
fayda ilkesini gözetmesi asıl-
dır. Bu hususun gözetilmemiş 
olduğu ve işbu düzenlemenin 
150 kwh/ay olarak belirleme 
usulü 7346 Sayılı Kanun’un 
31. maddesine de aykırıdır. 
Çünkü 7346 Sayılı Kanun’un 
31. maddesinde ifade edilen 

“6446 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin dördüncü fıkrası-
nın üçüncü cümlesine “abone 
grupları” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “bu abone grup-
ları için elektrik enerjisi tüketim 
miktarına göre farklı” ibaresi 
eklenmiştir.” düzenlemeye 
göre tüketim miktarına uygun 
olarak bir kademe belirlenmesi 
gerekmektedir. 

3. EPDK’nın 10707 sayılı 
Kurul Kararı gereğince; gün-
lük 5 kilovatsaat olmak üzere 
aylık 150 kilovatsaate kadar 
olan tüketim düşük kademe, 
150 kilovatsaat sonrası tüke-
tim ise yüksek tarife olarak 
tanımlanmaktadır. Konutlarda 
kilovatsaat başına 0,9160 
TL olan tarife 150 kilovatsa-
ate kadar tüketimlerde %52 
oranında artırılarak 1,39 TL’ye; 
150 kilovatsaat sonrası tüketim 
ise %127 oranında artırıla-
rak 2,07 TL’ye yükseltilmiştir. 
Türkiye’de dört kişilik bir ailenin 
aylık asgari elektrik tüketimi 
230 kilovatsaat olarak kabul 
edilmektedir. Kademeli tarifede 
yer alan düşük tarifede sınırın 
150 kilovatsaat olarak belirlen-
mesi, 230 kilovatsaatin altında 
kalması nedeniyle vatandaşa 
kademeli zam olarak yansıya-
caktır. Buna göre; ortalama 230 
kilovatsaat elektrik tüketen bir 
ailenin elektrik faturası yaklaşık 
210 TL’den 375 TL’ye yüksel-
mektedir. Başka bir ifadeyle, 
asgari tüketim olarak kabul 
edilen 230 kilovatsaat tüketime 
yapılan zam en az % 78,5 ola-
rak hesaplanmaktadır. Verilen 
tablolar uyarınca hesaplama 
yapıldığında da görülecektir 
ki az kullanım sonucu az çok 
kullanım sonucu çok şeklin-
de bir kademelendirme söz 

konusu olmadığı gibi düzenle-
menin tasarrufa teşvik amacı 
da yoktur. 2022 yılının Ocak 
ayında elektrik tüketiminde 10 
kilovatsaatlik tüketimin düşürül-
mesi halinde dahi, 2021 yılının 
Aralık ayına göre ödenecek 
bedeli yükseltmektedir. Ocak 
ayında tüketicinin ödeyeceği 
faturanın düşmesi için elektrik 
tüketimini en az 80 kWh dü-
şürmesi gerekmektedir. Konut 
tüketicilerinin 4 TL daha az be-
del ödemesi için tüketimi yüzde 
35 oranında düşürmesi gerek-
mektedir. Üç kişilik bir ailenin 
eşit oranda elektrik tükettiği 
varsayıldığında bir kişinin temel 
elektrik tüketim hakkı EPDK’nin 
söz konusu kurul kararı gereği 
ortadan kalkmaktadır. Açıkça 
ortadadır ki bu Kurul Kararı 
tüketimin azaltılması için teşvik 
etmek ve/veya tüketiciyi tasar-
rufa yönlendirmek amacından 
oldukça uzaktır. 

4. Her ne kadar EPDK 
31/12/2021 tarihli açıklamasın-
da “Dünya spot piyasalarında 
elektrik üretiminde kullanılan 
kömür fiyatlarında 5 kat, doğal 
gaz fiyatlarında ise 10 kat-
lık artışlar olmuştur. Türkiye 
enerji sektörü de bu süreçte 
küresel düzeyde ortaya çıkan 
olağanüstü maliyet artışların-
dan etkilenmiştir. …Geldiğimiz 
noktada ise enerji ve piyasa-
ların sürdürülebilirliği, maliyet 
bazlı fiyatlandırmanın ve ön-
görülebilirliğin sağlanması için 
zorunlu hale gelen bir düzenle-
me yapılmıştır.” demiş olsa da 
yapılan düzenlemenin ve zam 
oranlarının ekonomik olarak 
daha ağır sonuçlar doğuracağı 
açıktır. Ayrıca bu düzenleme 
ile “enerjinin adil ve herkese 
ucuz ulaştırılması” hususu-

nun ve yaşamsal faaliyetlerini 
makineye bağlı olarak yürüten 
kişilerin mağduriyetlerinin dik-
kate alınmadığı açıktır.” Enerji-
nin ulaşılabilir ve insani yaşam 
koşullarında ödenebilir olması 
temel bir insan hakkıdır.”

5. Başkanlığımızca açmış 
olduğumuz bu davayı 1136 sa-
yılı avukatlık kanunun tanımış 
olduğu hak ve yetkilere istina-
den ayrıca Başkanlığımızın 
elektrik abonesinin bulunması 
ve Tüketici Kanunu gereğince 
tüketici sıfatımızın bulunması 
nedeniyle; iş bu davayı açma 
zorunluluğu hâsıl olmuştur. 
Barolar Kamu Kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşu olup 
“ticari işletme “olmamalarına 
rağmen elektrik faturalarının 
tanziminde ticari işletme olarak 

kabul edilip; fatura hesaplan-
masının bu şekilde tahakkuk 
ettirilmesi de hakkaniyet ilkesi-
ne aykırılık teşkil etmektedir. 

6. İşbu Kurul Kararlarının 
uygulanması halinde telafisi 
güç ve imkânsız neticeler 
doğması pek muhtemel oldu-
ğundan İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 27’nci maddesi 
gereğince yürütmesinin dur-
durulması ardından da iptali 
gerekmektedir denildi. 

Giresun Barosu Başkanı 
yaptığı açıklamada ayrıca Bir 
kez daha fahiş zamların kabul 
edilemez olduğunu belirtir; 
hukuksuz zamlara karşı halkı-
mızın yanında olacağımızı ve 
süreci sonuna kadar takip ede-
ceğimizi kamuoyuna saygıyla 
sunarız dedi.



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

414 Şubat 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

12 şubat ilan 

14 subat 2022 basin 
ilan

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR 
ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 
ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası:2022/9266
1- İdarenin
a) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. 
Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 
GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 
4542602055
c) Elektronik posta adresi : giresun.idariis@ 
saglik.gov.tr
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 
21.01.2022 - 4533
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : 
Giresun Gündem Gazetesi - 22.01.2022
3- İhale İptal Tarihi : 09.02.2022
4- İptal nedeni veya nedenleri
İhale konusu işin türü niteliği ve miktarının 
değişmesi nedeniyle 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun İhale saatinden önce ihalenin iptal 
edilmesi başlıklı 16. Maddesine istinaden ihale 
saatinden önce iptal edilmesine karar verilmiştir.

İHALE İPTAL İLANI
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ 

ALINACAKTIR GİRESUN 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01552613)

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

8 şubat 2022 basın ilan

HAYATINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORSAN ÖNCE 
DÜŞÜNCELERİNİ DEĞİŞTİRMELİSİN 

İnsan hayatını değiştirmek 
istiyorsa önce düşüncelerini 
değiştirmelidir, hayata ba-

kışını düzeltmelidir. Karamsar 
düşüncelerle mutlu ve huzurlu bir 
yaşam sürülemez. 

“Hep aynı yolu yürüyerek farklı 
bir yere çıkamazsın” diye bir söz 
vardır. Aynı açıdan bakarsak 
biz de, “Hep aynı düşüncelerle 
farklı bir yaşam bekleyemezsin” 
diyebiliriz. 

İnsan her şeye sürekli olumsuz 
bakarsa hayattan zevk alması 
mümkün olmaz. Hayata bazen 
karamsar bakabiliriz, bu gayet 
normal bir durumdur; fakat bazen 
de iyimser bakarız. Önemli olan 
iyimser bakış açımızı artırma-
ya çalışmaktır. Hayata iyimser 
bakmalıyız ki yaşamımız önceki 

yaşamımızdan daha iyi olsun. 
Hayatımızdaki olumlu ve olum-

suz duygular hep sabit kalmaz. 
Dinamiktir, bir döngü gibi sürekli 
döner ve yer değiştirir. Bu, hayatın 
değişmez kuralıdır. 

Şöyle bir dönüp, geriye doğru 
bakmak gerekir. Daha önce yaşadı-
ğımız olaylarda duyduğumuz üzün-
tü, karamsarlık hali halâ devam 
ediyor mu yoksa bir süre yaşamımı-
za misafir olup sonra gitti mi? 

Duygular da böyledir, hayatı-
mızda birer misafirdir. Gelir, biraz 
konuk olur ve daha sonra gider. 

Önemli olan hayata kalp gö-
züyle bakabilmektir. Hayata kalp 
gözüyle bakabilen insan küçük 
ayrıntıları fark eder, küçük şeyler-
den mutlu olmayı bilir. Esas olan 
kalp gözümüzü açık tutmaktır.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Dünkü sohbetimizin bitimin-

de sizlere demiştim ki; 
“Yarın ki sohbetimizde 

Merzifon da ABD Kolejinin 
geçmişte amacı dışına taşarak 
‘Pontus ve Ermeni Çetelerine’ 
nasıl yardım ettiği üzerine soh-
bet yapacağız” demiştim... 

Ancak, sohbet konumuz 
(Topal) Osman Ağa Çetesinin, 
Pontus ve Ermeni Çetelerine 
karşı verdiği mücadelenin içeri-
sinde fazla şiddet ve acımasız-
lığı okuyanlar, her nedense bir-
denbire (Topal) Osman’a karşı 
ön yargılarını öne sürüyor... 

Ve birdenbire insan hakları 
savunucusu kesilip; 

(Topal) Osman Ağa’yı, hain, 
eşkıya, acımasız birisi olarak 
tarif ediyor.. 

Veya etmeye çalışıyor... 
(Böyle düşünenler için söy-

lüyorum;) 
Neden şu soruyu kendi-ken-

dilerine sormazlar; 
“Sahi, sohbetimizin üst-baş-

lığında da söylendiği gibi ‘Asır-
lardır birlikte yaşayan bunca 
etnik topluluk, neden 1900’lü 
yılların başlarında birdenbire 
ayrışmaya ve birbirlerine düş-
man olmaya başlamışlar?”  

Sözü uzatmayalım... 
Bazı okurlarımızın ve dost-

larımızın ön-yargılarını biraz 
olsun aşağı çekebilmek için 
bugünkü sohbetimizde sizlere 
(tam yüz yıl önce) bu olayla-
rın mağduriyetini yaşayan bir 

ailenin torununu kısaca tanıtıp 
ve onunla yaptığım bir sohbeti 
paylaşacağım... 

Adı; Yorgi GÜRCÜATİS 
Yunanistan vatandaşı... 
Dedesinin adını taşıyor...
Tiyatroda akademik kariyere 

sahip Tiyatro Yönetmeni.. 
(Yunanistan’da yaşanan 

ekonomik buhran öncesi) 
63 oyuncunun olduğu bir 

tiyatronun sahibi... 
Yunanistan’ın en önde gelen 

tiyatro adamlarından birisi.. 
Mübadelenin yapıldığı 

yıllarda; 
1922 yılında Trabzon-Ak-

çaabat ilçesinden göç etmişler 
Yunanistan’a... 

Türkçe olarak okuyup-yaza-
mıyor ama; 

Ebeveynler -resmi işlemlerin 
dışında- aile içerisinde Türkçe 
konuşmayı tercih ettikleri için 
Yorgi (pratik yolla öğrendiği) 
Türkçeyi bizden daha düzgün 
konuşuyor... 

Tor-Burnunda yaptığımız bir 
sohbetimizde; 

“Yunan vatandaşı olmanıza 
karşın, aile içerisinde neden 
Türkçe konuşmayı tercih 
ediyordunuz?” diye bir soru 
yöneltince kendisine bana şu 
yanıtı vermişti; 

“Hocam, bu soruyu 10 
yaşlarımdayken bende dedem 
Yorgi’ye sormuştum; bizler 
Yunan vatandaşı olmamıza 
rağmen, neden Türkçe konuşu-
yoruz?” diye... 

Bu sorumu şöyle yanıtlamış-

tı dedem; 
“Evladım, bizler buruya geçi-

ci olarak geldik... 
Bizim asıl geldiğimiz yer ve 

anavatanımız Doğu Karade-
niz... 

Bizim atalarımız ve dedele-
rimiz farklı cemaatlerle birlikte 
yaşamışlar. 

Ta ki, İngilizler bizim içimiz-
de olanların bazılarını kışkırta-
na kadar... 

Yani bizler aslen Yunanistan 
değil, Türkiye’nin vatandaşı-
yız... 

Bizler, iki ülke arasında 
düşmanlık bitene kadar geçici 
olarak geldik buralara... 

Ama yarın, ama öbür-gün 
mutlaka asıl vatanımıza geri 
dönüp ve tekrar Türklerle (eski-
den olduğu gibi) kavgasız-gü-
rültüsüz yaşamının düşlerini 
taşıyoruz hala bizler” (Dedikten 
sonra şöyle devem ediyor;) 

Ve geri döneceğimizi düşün-
düğümüz içindir ki; 

Nerelerden kalkıp burulara 
geldiğimizi belirlemek için Doğu 
Karadeniz Bölgesinden göç 
edip buruya gelenler soyadla-
rının arkasına hep ‘iz ve is’ eki 
koyarlar... 

Gürciatiz ve Berberakis 
gibi..” diye anlatmıştı dedem 
diyor... 

Unutmadan; 
Burada küçük bir paragraf 

içerisinde tiyatro yönetmeni 
Yorgi Gürcüatis’le nasıl tanışık 
olduğumuzu da birkaç cümley-
le ifade edeyim... 

Yunanistan’ın önemli 
yönetmenlerinden olan Yorgi 
Gürcüatis; 

Aziz Nesin’in oyunlarından 
birisini Türkçeye uyarlaya-
rak 2007 yılında Trabzon’da 
yapılan Tiyatro Festivaline 
katılıyor... 

2009 yılında ESTA-ACT 
isimli oyunuyla Bulancak Sanat 
Tiyatrosunun organize ettiği 
‘Tiyatro Festivaline’ geliyor... 

Ve ardından (Yunanistan da 

yaşanan ekonomik krize kadar) 
iki kez daha gelip, Bulancak 
Sanat Tiyatrosunun yaptığı 
etkinliğe katılıyor... 

Ve benim tanışıklığım da bu 
etkinliklerden geliyor...

Hatta ve hatta Bulancak 
Sanat Tiyatrosu Festivaline 
öncülük eden (Profesyonel 
tiyatrocumuz) Şahin Ergüney 
ile Şenol Yaşar; 

“Hocam, gördüğün gibi 
işlerimizin yoğunluğu nedeniyle 
konuğumuzla fazla ilgilenemi-
yoruz... 

Sen ilgilenirsen çok mem-
nun oluruz.” şeklinde gelişti Yu-
nanlı Tiyatro Yönetmeni Yorgi 
Gürcüatis ile dostluğumuz... 

Ve gündelik bir gezi sıra-
sında Giresun Kalesine düştü 
yolumuz; 

Kale’nin üzerinde gezerken 
‘Osman Ağa Anıtını’ gören, 
Yorgi bana bu anıtın kime ait 
olduğunu sordu... 

Ve bende biraz şakayla 
karışık; 

“Zamanın Pontus Çetesine 
ve sizin Rum Cemaatine çok 
mezalim yapan (Topal) Osman 
Ağa’nın Anı” deyince... 

Bana çok ciddi ve samimi bir 
biçimde; 

“Her şey kendi karşıtını 
geliştirir Şaban hocam... 

Dedemin sözüyle ifade 
edersem; 

“Bizlerde bu içimizden çıkan 
‘Pontus Çetesi’ yüzünden öz 
yurdumuzdan ve vatanımızdan 
olduk.” 

Pontus Devleti kurmanın 
peşinde koşan o bir avuç ‘Pon-
tus Çeteleri’ asırlarca birlikte 
olduğumuz ‘beraberliğimiz’ 
bozmamış olsalardı... 

Şimdi yine hep birlikte bir 
arada yaşıyor olacaktık... 

Ve en önemlisi de; 
“İki arada-bir derede kalma-

yacaktık” deyince... 
Bu kez ben araya girerek; 
“İki arada-bir derede kalmak 

derken ne demek istiyorsun?” 
diye sordum... 

Ve benim içimi acıtan şu 
yanıtı verdi Yorgi GÜRCÜATİS; 

“Bizler, Yunan vatandaşı 
olmamıza rağmen, bize hala 
oradan Türk Rumları diye hitap 
ediyorlar.” 

Buraya geliyoruz; 
“Bu sefer sizlerde Yunan 

Rumları diye bakıyorsunuz” 
Ve bu durumda; 
“Anavatanımızın nerede 

olduğunu şaşırıyoruz” demişti 
Yorgi... 

Özetlersek... 
Şöyle özetlemek isterim; 
Farklı etnik kimliklerden 

oluşan bir toplum, yüzyıllar-
dır beraber yaşayıp ve hiç 
beklenmedik bir zamanda 
birdenbire ‘birbirlerine’ düşman 

kesilmişse, peşin hükmümüzü 
vermeden önce, bunun üze-
rinde biraz düşünmeliyiz diye 
düşünüyorum... 

Örneğin; 
700 küsur yıl bir yolculuk 

yaptıktan sonra 1900’lü yılların 
başında neden farklılıklar birbi-
rine düşman kesiliyor? 

Bu işin içerisinde; 
1904 yılında teşkilatlanmaya 

başlayan ve pembe hayallerle 
‘Pontus Devleti’ kurma düşle-
rinin peşinde koşan bir avuç 
‘Pontus Çetesinin’ bir dahli 
olabilir mi acaba?

Örneğin; 
(Topal) Osman denilen 

şahsiyet, durup-dururken mi 
(maksat heyecan olsun) diye 
‘Osman Ağa Çetesi’ diye bir 
‘çete’ kurmuştur... 

Yoksa; 
1904’lü yıllarda kurulan 

‘Pontus Çetesi’ sayısal olarak 
palazlanıp ve işi iyice azdıran 
‘Pontus Çetesine’ karşı mı 
kurulmuştur? 

Son söz; 
(Topal) Osman Ağa ve 

çetesinin yaptığı acımasızlıklar 
duygusallığı ön plana çıkarıp, 
insan hakları terazisinde tartıl-
mıştır da... 

Osman Ağa Çetesinden önce 
kurulan ‘Pontus ve Ermeni Çete-
lerinin’ yaptığı -insanlık dışı-top-
lu işkenceleri, katliamları ve 
acımasızlıkları da ‘insan hakları 
terazisinde’ tartılıp, değerlendir-
meye alınmış mıdır dersiniz? 

Buyurun şimdi söz sırası 
sizin... 

‘Seri olarak’ sürdürdüğümüz 
sohbetimize de yarın kaldığı-
mız yerden devam ederiz... 

NOT; 
Görselde paylaştığım fotoğ-

rafı, Bulancak Sanat Tiyatrosu 
oyuncu ve Yönetmeni Şenol 
Yaşar’dan temin etmiş olup... 

Fotoğrafta; Yorgi GÜRCÜA-
TİS ile söyleşi yapılan mekan 
Bulancak Sanat Tiyatrosunun 
Antresidir...

ASIRLARCA BİRLİKTE YAŞADILAR 
SONRA BİRDENBİRE AYRILDILAR (3)
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Ocak Ayında Ordu-Giresun 
Havalimanı’nda 55.663 
Yolcuya Hizmet Verildi…
T.C. Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) 
Genel Müdürlüğü, Ordu-Gire-
sun Havalimanı’nın 2022 yılı 
Ocak ayına ait hava yolu uçak, 
yolcu ve yük istatistiklerini 
açıkladı.

Buna göre; Ordu-Giresun 
Havalimanı’nda ocak ayında, 
iç hat yolcu trafiği 55.654, dış 

hat yolcu trafiği 9 oldu. Böylece 
ocakta toplam 55.663 yolcuya 
hizmet verildi.

Ocak ayında, Ordu-Giresun 
Havalimanı’na iniş-kalkış yapan 
uçak trafiği iç hatlarda 462, dış 
hatlarda 2 olmak üzere toplam-
da 464’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) 
trafiği ise ocak ayında toplamda 
458 ton oldu.



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

514 Şubat 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

Serdar Dursun Korkuttu

Fenerbahçe’nin 
Giresunspor’la 

karşılaştığı mücadelede 
sarı-lacivertlilerin sant-
rforu Serdar Dursun’un 
yaşadığı sakatlık korkuttu. 
Deneyimli golcünün el-
macık kemiği aldığı darbe 
sonrası çöktü. İsmail 
Kartal tarafından oyundan 

çıkarılan Serdar Dursun 
kırık şüphesiyle hemen 
hastaneye kaldırıldı.

KARTAL’A TEPKİ!.. 
Hava topu mücadele-

sinde yüzüne darbe alan 
Serdar Dursun’un suratı-
nın sağ tarafında çökme 
meydana geldi. Bir süre 
daha oyuna devam eden 
Dursun, 58. dakikada ye-
rini Berisha’ya bıraktı. Sa-
katlığına rağmen sahada 
kalmak isteyen futbolcu, 
kenara geldiğinde teknik 
direktör İsmail Kartal’a 
tepki gösterdi. Serdar 
Dursun’un durumunu 
inceleyen sağlık ekipleri 
golcü futbolcuyu hemen 
hastaneye götürdü.

İlk maçında golünü attı
Giresunspor - 

Fenerbahçe ma-
çında atılan gol, takımlar 
için en erken gol olmayı 
başardı Ev sahibi takım, 
henüz maçın 2. daki-
kasında yeni transfer 
Chiquinho’nun attığı 
golle öne geçti. Atılan 
bu gol Giresun temsilci-
sinin bu sezon attığı en 
erken gol olurken aynı 
zamanda Sarı Lacivertli 
ekibin bu sezon yediği 
en erken gol oldu

Bu gol aynı zamanda 
Fenerbahçe’nin 2014/ 
2015 sezonundan beri 

yediği en erken gol olma 
özelliğini taşıyor.

İLKLERİ YAŞADI
Öte yandan 

Giresunspor’un maçın 
henüz 2. dakikasında golü 
kaydeden yeni transfer 
Chiquinho, Giresun forma-
sı altında çıktığı ilk maçta, 
çektiği ilk şutta golü 
bulmayı başardı. Devre 
arasında Benfica’dan kira-
lanan Portekizli futbolcu-
nun bu golden önceki son 
golü, Nisan 2021 tarihinde 
Benfica formasıyla Santa 
Clara’ya karşı attığı goldü.

Çetin’den bir örnek 
davranış daha

Giresun’un Du-
roğlu Beldesi, 

Giresunspor’un Fenerbah-
çe maçında da yanında 
yer aldı. Küçük bir belde 
olmasına rağmen Halil 
Çetin’in belediye başkan-
lığına seçilmesin ardın-
dan kabuğunu kırarak 
hızla gelişmeye başlayan 
Duroğlu, daha önceki 
maçlarda olduğu gibi 
yine Giresunsporumuz’un 
yanında oldu.

‘Başka Giresunspor 

yok’ diyen Belediye Baş-
kanı Halil Çetin, beldeden 
maça gitmek isteyenler 
için ücretsiz araç kaldır-
dı. Yeşil-beyaz atkısını 
takarak maçı taraftarların 
arasında izleyen  Başkan 
Çetin, ayrıca maç bileti ko-
nusunda da sporseverlere 
destek oldu.

GZT Giresunspor 
Teknik Direktörü 
Hakan Keleş, tri-

bünleri dolduran taraftarlarının 
önünde kazanmak istediklerini, 
ancak rakibin iyi performans 
sergilemesinin kendilerini zora 
soktuğunu söyledi. Maça iyi 
başladıklarını ve ilk dakikada 
golü bulduklarını ifade eden 
Keleş, “Golden sonra girdiği-
miz 3-4 net pozisyon vardı, de-
ğerlendirebilseydik daha farklı 
olurdu oyun. O pozisyonları 
değerlendiremeyince, çıkarken 
kaptırdığımız top kalemizde 
gol olunca moralimiz düştü. 
Rakip golü bulduktan sonra, 
etkili olduk diyemem. Rakip 
alanda kaptırdığımız toplarla 

kalemizde tehlike yarattılar. 
Bugün Fenerbahçe’nin iyi 
oynayan oyuncuları çoktu, 
bizde azdı. Takım oyunundan 
uzaktık. Rakibin istediği gibi 
oynadık biraz, 10 kişi kalma-
mız, Umut’un sakatlanması 
biraz oyunumuzda etkili oldu. 

Kötü bir periyottan geçiyoruz, 
inşallah Kayserispor maçında 
istediğimizi  alırız” dedi.

“VALENCIA, OSAYI 
ÇOK İYİ OYNADILAR”

Keleş, rakibin iyi performans 
sergilemesinin kendilerini 

zora soktuğuna işaret ederek 
şunları söyledi: “Maç öncesi 
yaptığımız analizlerde atak-
ları sonlandırmamız gereki-
yordu. Ama takım çok geri 
koştu bugün. Bunun sebebi 
de Fenerbahçe’nin burada iyi 
oyuncularının olması. Osayi, 
Valencia, çok iyi oynadılar, iyi 
hücumlar sergilediler. Kontra 
çalıştığımız şeyler arasınday-
dı denedik ama rakibin etkili 
oyuncuları bugün baya zorladı. 
‘Defansif olarak oyuncularımız 
çabuk bu açığı kapatırız’ diye 
düşündük ama orta sahadaki 
Traore ile Flavio’nun hamleleri 
biraz sıkıntı yarattı. Rakibin 
bugün iyi bir performans sergi-
lemesi, bizi çok zora soktu.

‘RAKiBiN iSTEDiGi
GiBi OYNADIK’
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 25’inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda 

GZT Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail 
Kartal ile GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik 
Direktörü İsmail Kartal 

da Giresunspor maçına iyi 
hazırlandıklarını ve kazanmak 
için sahaya çıktıklarını ifade 
ederek, “Üç gün önce bekle-
mediğimiz bir mağlubiyetle, 
hak etmediğimiz bir turdan 
elenişimiz vardı. Bunu telafi 
etmemiz gerekiyordu, kendi-
mizi camiaya ve taraftarlara 
affettirmek gerekiyordu. Bugün 
her iki takımda oyuna maçı 
kazanmak için başladı. Erken 
bir gol yedik, buna rağmen 
paniklemedik. Ne yapmamız 
gerektiğini herkes biliyordu, 
dersi iyi çalıştık. İyi futbol 
oynayarak, bazı oyuncularımı-

zın da daha iyi oynamalarının 
ardından iyi futbola katkılarda 
bulundular. İkinci yarı pozis-
yonları değerlendirebilseydik, 
final paslarını doğru tercih 
yapabilseydik buradan çok 
farklı skorla ayrılabilirdik” diye 
konuştu.

“KAZANMAK İÇİN 
HER ŞEYİ YAPTIK”

Karşılaşmada istatistiklerin 
karşılığını aldıklarını aktaran 
Kartal, şöyle devam etti: “Biz 
bugün iyi oynadık ama oynat-
mak istediğim bu oyun değil. 
Plan buydu ama bu oyunu her 
geçen gün hem takımımız için 
ben gece gündüz çalışmaya 

devam ediyorum, çalışacağım 
da. 3 gün önceki maçta oyna-
dık, bugün bu takım 120 kilo-
metre koştu. Bugün istatistikle-
rin de karşılığını aldık. Bugüne 
kadar oynadığımız maçlarda 
istatistiklerin karşılığını ala-
mamıştık. Oyuncularımı tebrik 
ediyorum, kazanmak için her 
şeyi yaptık. Giresunspor da 
oyunun başında kazanmak 
istedi, sıralamaya bakılma-
sın onların da oyun anlayışı 
pozitif. Ama biz daha fazla hak 
ettiğimizi düşünüyoruz, bun-
dan sonraki maçlarında onlara 
başarılar diliyorum.”

“FENERBAHÇE HER 
ZAMAN KAZANMAK 
İÇİN SAHAYA ÇIKAR”

Kartal, maçın ardından oyun-
cularının duygu patlaması yaşa-
dığına da değinerek, “Ben gö-
reve geleli 6’ncı maçıma çıktım. 
Bu 6 maçın da 6’sını da kazan-
malıydık. İstatistikler önümüzde. 
Gol atan kazanacaktı. Bugüne 
kadar bütün maçları kazanacak 
futbol oynadık. Bugün hem hak 
ettik, hem kazandık. O yüzden 
oyuncularım bir duygu patla-
ması yaşadılar. Sürekli onlarla 
konuşuyoruz. Bugün inşallah bi-
zim için bir başlangıç olur. Bunu 
devam ettiririz, inancımız ile 
samimiyetimiz ile. Fenerbahçe 
her zaman kazanmak için saha-
ya çıkar. En azından Avrupa’da 
ve ligde gidebildiğimiz yere 
kadar gidip taraftarlarımızı mutlu 
etmek istiyoruz. En azından 
bizim taraftarlarımıza bu mesajı 
vermemiz lazım” ifadelerinde 
bulundu.

“İLK DEFA 
İSTATİSTİKLERİN 
KARŞILIĞINI ALDIK”

Kendisine yöneltilen soru 
üzerine konuşan Kartal, “He-
defler ortada. Ligde gidebildiği-
miz yere kadar, başarabilirsek 
ikincilik. Avrupa kupalarında 
da gidebildiğimiz yere kadar 
gitmek. Slavia Prag Avrupa’nın 
en çok koşan takımı ve sert 
bir takım. Biz de onlara kendi 
sertliğimizi göstererek onları 
mağlup etmek istiyoruz. İlk 
defa istatistiklerin karşılığını 
aldık, elimdeki oyuncuları 
mevkisi olmamasına rağmen 
farklı yerlere yama yapıyorum. 
Bugün Serdar’ı oyuna sokuyo-
ruz, elmacık kemiği kırık. Oy-
namak istiyorum hocam dedi, 
ısrarcı oldu. Onlar da bıktı bu 
tarz şeylerden, zar zor oyun-
dan çıkardık Serdar’ı kazanma 
hırsından dolayı. Biz şuanda 
bunları yaşıyoruz. Bugün çok 
şükür kazandık, hak ettiğimiz 
bir galibiyetti” dedi.

“KULÜP ANTRENÖR 
ARAYABİLİR”

“İsmail Kartal, yönetimin 
teknik direktör arayışlarına 
ilişkin sorulan soruya da “Ben 
moralimi bozmam. Türk’üm, 
Fenerbahçeliyim. Kulüp 
antrenör arayabilir, hiç sorun 
değil benim için. Ben şuan bu 
takımın teknik direktörüyüm, 
olduğum sürece elimden 
geleni yapacağım. Sezon sonu 
ne olur ne biter Allah bilir. Her 
şeyi bilerek geldim” yanıtını 
verdi.

‘ERKEN BiR GOL YEDiK BUNA
RAGMEN PANiKLEMEDiK’



STAT: Çotanak Spor 
Kompleks

HAKEMLER: Zorbay Küçük, 
Erdinç Sezertam, 

Süleyman Özay
GZT GİRESUNSPOR: Okan 

Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, 
Perez, Aziz Eraltay (Dk. 84 

Sergen Piçinciol), Traore 
(Dk. 60 Muhammed Gü-

müşkaya), Flavio, Diaba-
te, Sergio (Dk. 60 Balde), 

Chiqunho, Umut Nayir (Dk. 19 
Süleymanov)

FENERBAHÇE: Altay Ba-
yındır, Nazım Sangare, Km Mn 
Jae, Szala, Sosa, Zajc (Dk. 46 
Pelkas), Mert Hakan Yandaş, 

Ferd Kadıoğlu, Ross (Dk. 
46 Serdar Dursun) (Dk. 

58 Bersha), Osayi 
Samuel (Dk. 87 Burak 

Kapacak), alenca 
(Dk. 90+6 Arda 

Güler)
GOL- LER: Dk. 2 Chiqunho 

(GZT Giresunspor), 
Dk. 30 Valencia, Dk. 53 Pelkas 

(Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk. 82 Perez 

(GZT Giresunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 25 

Szala, Dk. 77 Altay Bayındır, Dk. 
90+4 Mert Hakan Yandaş, 

Dk. 90+6
Ferd Kadıoğlu (Fenerbahçe), 

Dk. 43 Chqunho, Dk. 90+6 Zek 
Yavru (GZT Giresunspor)

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

takımda tek farklı 
skorla mağlup 

olmuşlardı. Giresunspor yeni 
transferi ile Kendi sahasında 
Fenerbahçe’yi ağırladı.  Oyu-
na başlayan taraf Fenerbahçe 
olmasına rağmen ikinci da-
kika dolmadan yeni transferi 
Chiguinho’nun nefis şutu ile 
takımını öne geçiren golü attı. 
Fenerbahçe’nin  bu kadar 
erken golle mağlup duruma 
düşmesi şokunu yaşadı.

Golün erken gelmesi ile 
moral bulan Giresunspor, 
Fenerbahçe üzerinde baskı 
kurarak sağ ve sol taraftan 
ataklarla ikinci golü bulup 
rahatlama düşüncesindeydi. 
Diabete’nin şutunu kaleci 
Altay kurtararak farkın ikiye 
çıkmasını önledi. Fenerbahçe 
ise Valensiya ile yakaladığı 
pozisyonda Aleksi’nin yerinde 
müdahalesi ile gole imkan 
vermedi..

Giresunspor da Umut’un 
erken sakatlanması, Süley-
manov değişikliğine gidil-
mesine sebep oldu. Oyunun 
hakimi ve ikinci gol arayışı 
içinde olan takım Gire-
sunspordu.  Zeki’nin frikik 
atışını Altay aynı güzellikte 
kurtardı. Giresunspor futbol-
cularında galibiyetin verdiği 
moral ile bir an önce iki 
farkı yakalama gayreti vardı. 
Ancak Mert Hakan’ın pasına 
kaleci Okan’ın çıkmasını 
fırsat bilen Valensiya plase 
bir vuruşla Fenerbahçe’yi 
beraberliğe taşıdı.

Her iki takımda hücuma 
kalkarak skoru lehlerine 
çevirmek için uğraş verdiler. 
İlk yarı karşılıklı atılan gollerle 
berabere bitti.

İkinci yarı oyuna başlayan 
taraf Giresunspor takımıydı. 
Fenerbahçe ise Zaiç ve Ros-
si’nin yerine Pelkas ve Serdar 
değişikliği yaptı. Her iki takım-
da rakip alanda pozisyon bul-
maya çalıştılar. Giresunspor’lu 
futbolcular kazandıkları topları 
erken kaybedince Fenerbah-
çe takımına avantaj sağladı. 
Pelkas, orta alandan kazan-
dığı topu sürerken hiçbir Gi-
resunsporlu futbolcuların pas 
atacak düşüncesi ile rakibi 
karşılamamaları, Giresunspor 
ceza alanına kadar sürdüğü 
topu şut ile Giresunspor ağ-
larına göndererek Fenerbah-
çe’yi öne geçiren golü attı. Bu 
gol daha önce Antalyaspor ile 
oynanan maçta Fredik’in attığı 
golü hatırlattı.  Rakip orta 
alandan geliyor, pas atacak 
diye kimse Pelkas’ı engelle-
miyor.

Giresunspor’lu futbolcu-
ların, kazandıkları topları iyi 
değerlendiremeyince top 
kayıpları yaşamaya başla-
dılar. Fenerbahçe kontrata-
ğında Aleksi’nin Valenciya’ya 
müdahalesi hakem tarafından 
kırmızı kart ile cezalandırıldı.  
Fenerbahçe, son dakikalarda 
yakaladıkları pozisyonları 
değerlendiremeyince maç 
Fenerbahçe’nin galibiyeti ile 
sonuçlandı.

Giresunspor, ikinci dakika-
da yeni transferi ile öne geçti-
ği maçta, ilk on dakika içinde 
yakaladıkları gol pozisyonları-
nı heba etmeselerdi sahadan 
boynu bükük ayrılmaz, farklı 
bir Giresunspor izleyebilirdik.

İkinci dakika da öne 
geçtikten sonra rakibin son 
dönemde ki formsuzluğumu 
küçümsendi.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür
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GZT Giresunspor 
sahasında oyna-
dığı müsabakada 

Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup 
oldu. Sahasında taraftarlarının 
da desteğini arkasına alarak 
maça müthiş başlayan Çota-
naklar henüz 2. dakikada yeni 
transfer Chiqunho’nun golüyle 
1-0 öne geçti.

Ardından rakip kalede atak-
larını sıklaştıran yeşil-beyazlı-
lar ikinci golü bulamazken 30. 
dakikada sahneye çıkan Va-
lencia oyuna denge getirdi. İlk 
yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan 
karşılaşmanın 53. dakikasında 
Pelkas ile öne geçen Fener-
bahçe kalan dakikalarda skoru 
korumasını bildi ve sahadan 
galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu arada Giresunspor’da 
Perez 82. dakkada gördüğü 
kırmızı kartla oyun dışında 
kalırken Çotanaklar sahasında 
aldığı bu yenilgiyle  düşme po-
tasına br adım daha yaklaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sol kanattan 

atak organ,ze eden GZT 
G,resunspor’da yeni transfer 
Chqunho, Serginho ile ver-kaç 

yaptı. Kaleye sert şut çeken 
Chqunho, yeşil-beyazlı for-
mayla ilk golünü kaydetti: 1-0.

3. dakikada Fenerbahçe’de 
Mha Zajc ile sol kanattan içeri-
ye girmek istedi. Savunmanın 
müdahalesiyle top, kornere 
gitti.

11. dakikada sağ kanattan 
topu alan Umut Nayir, topu 
arka direğe doğru keserek, 
Serginho ile buluşturdu. 
Serginho topu yanındaki 
Diabate’ye verdi. Diabate’nin 
şutunda kaleci Altay gole izin 
vermedi.

13’üncü dakikada savun-
ma arkasına sarkan Valen-
cia, Alexs Perez’den sıyrıldı. 
Valencia’nın şutunda meşin 
yuvarlak savunmadan döndü.

20. dakikada sol kanattan 
topu alan Ferdi arka direğe 
doğru ortaladı. Topu alan Zajc 
topu kontrol etti. Çaprazdan 
vuruşunda top üstten auta gitti.

21. dakikada Nazım San-
gare ceza sahasına yakın 
bir bölgede Chiqunho’ye faul 
yaptı. Serbest vuruş kaza-
nan Giresunspor’da Zeki’nin 
kullandığı serbest vuruşu Altay 
son anda kornere çeldi.

29. dakikada orta alanda 
kazanılan topu Mert Hakan sa-
vunma arkasına sarkan Enner 
Valencia’yı düşündü. Meşin 
yuvarlakla buluşan Valencia, 
kaleciyle karşı karşıya pozis-
yonda topu ağlara gönderdi: 
1-1.

34. dakikada Sol kanattan 
topu alan Mert Hakan içeriye 
doğru ortaladı o bölgede Zajc  
vuruşunu yaptı ancak top üst-
ten auta gitti.

37. dakkada sol kanattan 
Zeki Yavru köşe vuruşunu kul-
landı savunma topu karşıladı 
dönen topa Suleymanov geli-
şine vurdu ancak top Altay’da 
kaldı.

42.dakikada Giresunspor’da 
sağ kanattan topu alan Alexs 
Perez içeriye girmek istedi 
ancak savunma topu kornere 
çeldi. Zeki’nin kullandığı köşe 
vuruşunu savunma karşıladı.

İlk yarı 1-1’lik 
eşitlikle tamamladı

47.dakikada  Gire-
sunspor’da ceza sahasına 
yakın br bölgeden topu alan 
Diabate savunma arkasına 
sarkan Serginho’yu düşündü 

ancak top hızla auta gitti.
53. dakikada orta alanda 

topu alan Pelkas, topu rakip 
kaleye kadar taşıdı. Ceza yayı 
üzerinde düzgün br vuruşla 
topu kaleci Okan’ın bakışları 
arasında sağından ağlarla 
buluşturdu: 1-2.

75.dakikada Giresunspor’da 
Süleymanov, Ferdi’nin müda-
halesiyle ceza sahası sağ çap-
razında yerde kaldı. Hakem 
Giresunspor lehine faul düdü-
ğünü çaldı. Zeki’nin kullandığı 
serbest vuruşu savunma karşı-
ladı. Sol kanada açılan top ye-
niden ceza sahasına  çevrildi o 
bölgede Balde  yükseldi ancak 
çerçeveyi bulamadı.

81.dakikada  sağ kanattan 
topu alan Zeki Yavru yerden 
içeriye çevirdi ancak ceza sa-
hası içinde topu alan Foussen 
Diabate istediği gibi vuruşunu 
yapamadı.

82. dakikada Gire-
sunspor’da Alexsi Perez, 
atağa çıkan Valencia’yı ceza 
sahasına yakın bölgede düşür-
düğü için kırmızı kart gördü.

Mücadele, Fenerbahçe’nin 
2-1’ilk üstünlüğüyle sonuçlan-
dı.

BOYLE GiDERSE iSiMiZ YAS
Fenerbahçe karşsında maça fırtına gibi başlayan 

ve yeni transferlerden Chiqunho’nun golüyle 1-0 öne 
geçen Giresunspor, üstünlüğünü koruyamadı ve ken-
di evinde bir kez daha mağlup olmaktan kurtulamadı. 1-2


