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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
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GİRESUN BELEDİYE 
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SEÇİMİ ANALİZİ
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DEPREME NASIL 
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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
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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
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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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HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ
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VURMA AVCI 
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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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(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

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Uluslararası 
Epilepsi 

Günü nedir?

(Yazısı Sayfa 4’te)

Dr. H. Aylin HAKYEMEZ

Milletvekili Sabri 
Öztürk, son olarak 
yürürlüğe konan 

“Mikro ve Küçük İşletmelere 
Yönelik Hızlı Destek Programı” 
hakkında bilgi verdi.

Öztürk; “Tüm dünyayı etki-
sine alan pandemi ve sonra-
sında yaşanan başta enerji 
fiyatları olmak üzere emtia 
fiyatlarında ki artış sebebiyle, 
dünya ülkelerinde olduğu gibi 
ülkemiz de bu olumsuz ekono-
mik havadan etkilenmektedir. 

Pandeminin ilk anlarından 

itibaren Hükümetimiz almış 
olduğu ekonomik tedbirlerle 
vatandaşlarımızın, esnafları-
mızın ve işletmelerimizin her 
zaman yanında olmaya, des-
tek vermeye büyük çaba sarf 
etti. Hem pandemi döneminde 
yaşanan kapanma sürecinde, 
hem de sonrasında, vatandaş-
larımızın mağduriyetleri sosyal 
destek programlarıyla gideril-
meye çalışılmış, esnaflarımız 
ve işletmelerimiz ekonomik 
destek paketleriyle desteklen-
meye devam edilmiş ve birçok 

vergi indirimi ve avantajları 
sağlamıştır.

n SAYFA 3’TE

ÖZTÜRK’TEN KÜÇÜK İŞLETMELERE ÖNEMLİ DESTEK MÜJDESİ

BU ZOR GUNLERi 
EL ELE ASACAGIZ

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk; “tüm dünyayı sarsan pandemi 
ve sonrasında yaşanan küresel ekonomik krizden etkilenen vatandaşlarımızı 

ve işletmelerimizi desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı

GESOB Başkanı 
Kara, O kadar 
yoğunluk içinde 

kırsalda ölüme terk edilmiş 
onlarca köpeği unutmuyor..
Kendi aracı ile götürüp kendi 
eliyle dağıtarak iz bırakıyor.
Şehirde ise sosyetenin değil 
liman ilçilerinin sesi olup 
sorunu çözmeye çalışıyor

Giresun Esnaf ve Sanat-
karları Odaları Birliği Baş-
kanı Ali Kara, yaylalara kar 
düştüğü günden beri yiyecek 

bulmakta zorlanan yabani ve 
sokak hayvanlarını unut-
muyor. Kara beraberindeki 
gazeteci Hasan Seyis ile bir-
likte her hafta sonu Kümbet, 
Tamdere ve Eğribel yayla-
sındaki hayvanlara mama 
ve yiyecek götürüyor. Kara, 
“Kar yağışı başladığından 
beri, yedi haftadır hayvan-
lara imkanlarımız elverdiği 
ölçüde yiyecek götürerek 
insanı görevimizi yerine geti-
riyoruz.Almanya’ da çalışan 

hemşerimiz Birol Uğurlu 120 
Euro göndererek yiyeceklere 
katkı sağladı.Teşekkür edi-
yoruz. Hayvansever vatan-
daşlarımızdan da yaylalara 
giderken boş gitmeyip kö-
peklere yiyecek götürmeleri-
ni bekliyoruz.” dedi.Başkan 
Kara, ayrıca o taraflarda kar 
çalışması yapan karayolla-
rı ekibine de köpeklere ve 
yaban hayvanlarına verilmek 
üzere yiyecek bıraktıklarını 
da sözlerine ekledi.

ALi KARA SAYESiNDE
ONLARCASI HALA YASIYOR

Hemşehrimiz Uktenur Çatal 
İstanbul il ikincisi oldu

Türkiye Satranç 
Federasyonu tara-

fından İstanbul’da düzen-
lenen Türkiye Bayanlar 
Şampiyonası İstanbul il 
birinciliği maçları bugün 
sona erdi. 

Giresun Vakfi bursiyeri 
ve Satranç B Milli takım 
oyuncusu Uktenur Çatal 
çok başarılı bir porfen-
mans sergileyerek yarım 
puanlık averaj farkıyla 
İstanbul kadınlar Satranç 

şampiyonasında ikincilik 
kupasını kaldırdı. Çok 
zorlu maçların sergilendiği 
turnuvaya İstanbul dışın-
dan da bir çok spor kulüb 
sporcusu iştirak etti.

n SAYFA 2’DE

Başkan Aykut Gezmiş 
yaptığı konuşmada şöyle 

konuştu; “Dernek olarak şehri-
mize pozitif bir bakış açısı, yeni 
bir vizyon katalım. Gençleri ve iyi 
fikirleri destekleyelim. Genç giri-
şimcilerin elinden tutalım. Şehir 
ticari hayatına katkı verelim. Kısır 
çekişmeler ve tartışmalı konulara 
hiç girmeyelim. Objektif olalım. 

Şehir ekonomisini ilgilendiren ko-
nularda görüş bildirelim. Atatürk’e 
bağlı olalım. Duruşumuz siyasi 
olmasın. Şehrimizin derdiyle 
dertlenelim. Her türlü kişisel ranta 
karşı bir duruş sergileyelim. Her 
türlü toplumsal faydayı takdir 
edelim. Sorun odaklı değil çözüm 
odaklı olalım.”

n SAYFA 3’TE

GiSiAD’da Başkan Aykut 
Gezmiş Güven Tazeledi
GİSİAD (Giresun Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Genel Kurulu 13.02.2022 

tarihinde, 50’yi aşkın katılımcı ile GİSİAD Lokalinde gerçekleştirildi.

Köy yolunda heyelan 2’D
E
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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“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.
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Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
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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 
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eleman aranır.
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hiçbir kriter aranmaz!..
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adamı olmak!.. 
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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.
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Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..
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gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.
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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 
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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, 
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konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
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çıktığı kaydedildi.
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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 
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Camisiz Millet Bahçeleri…
Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının koordinasyo-
nunda TOKİ tarafından 81 
ilde 200’ün üzerinde Millet 
Bahçesi yapılıyor… 

Yerine göre 70-100 dö-
nümlük Millet Bahçelerinde 
halkın istirahati ve ihtiyaç-
ları için yürüyüş ve bisiklet 
yollarından kıraathanesine 
kadar hemen hemen her 
şey düşünülmüş nedense 
bir cami düşünülmemiş ve 
yer verilmemiş!.. Sadece 
20-30 metrekarecik mescit-
lerle yetinilmiş!..

***
Oysa ki Cumhurbaşka-

nı Sayın Erdoğan ilk defa 
2018’de Gaziantep’te “Eski 
stadın yerine Cuma Camii 
yapalım dedik... Birileri 
rahatsız olmuş. Kim olur-
sa olsun. Hiçbirini kafaya 
takmayın. Bu Cuma Camii 
milletindir. Hiç kimse bunu 
engelleyemez. Biz o çatlak 
seslere alıştık. Bizim işimiz 
var. Bu yolda azimle yürü-
yeceğiz” dediğinde, bayağı 
sevinmiş; Ankara’daki Millet 
Camii gibi her vilayete bir 
Millet Camisi yapılacak diye 
umutlanmıştık…

***
‼ Ne hazindir ki, Gazian-

tep’teki bu müjdeli haberden 
sonra bir daha “eski statlara 
cami” kelimesi duyulmaz 
oldu… Muhtemelen bir 
yerlerden bir baskı gelmiş 
olmalı ki eski statlara “Ulu 
Cami” söylemi “Millet Bah-
çesi” olarak revize edilmiş 
oldu…

O tarihlerde bunun bir 
taktik olduğunu; “cami etra-
fında bahçe yerine, bahçe 
içinde cami yapılacak” diye 
yorumlamış ve umudumuzu 
yine de yitirmemiştik…

***
⁉ Peki, Cumhurbaşkanı 

Sayın Erdoğan’ın o tarih-
teki konuşmasından sonra 
Türkiye de ne değişti?..

- İktidar değişmediğine 
göre zihniyet mi değişti?..

- Merkezî ve Mahallî 
idarenin cem olduğu, dinî 
ve manevî değerlere bağlı 
oldukları görülen yönetici-
lerin iktidar döneminde bu 
mekâna bir cami yapılma-

yacak/yapılamayacak ise, 
hangi dönemde yapılacak 
ve kimler yapacaktır?..

- Bu cami hazımsızlığının 
sebebi nedir?

***
‼ Ne gariptir ki, her yıl 

camiler haftası düzenle-
yen, ülke genelinde ve ülke 
dışında cami kampanyaları 
yapan Diyanet İşleri Baş-
kanlığının gündeminde de 
nedense “Millet Bahçelerine 
cami” meselesi yer almı-
yor!..

⁉ Nerede Diyanet İşleri 
Başkanı?..

- Nerede İl Müftüleri?..
- Nerede illerin Milletve-

killeri?..
- Nerede illerin Belediye 

Başkanları?..
- Nerede illerin STK’ları 

ve bürokratları?..
‼ Herkes Cumhurbaşkanı 

Sn. Erdoğan’ın bu saha-
da yeniden bir açıklama 
yapmasını mı bekliyorlar 
yoksa?..

Sayın Erdoğan konuştuk-
tan sonra zaten onların ko-
nuşmasına gerek de yok!..

***
Herkes her sahada oldu-

ğu gibi bu meselede de Sn. 
Erdoğan’ın konuşmasına 
odaklanmış durumda...

Sn. Erdoğan konuşunca 
herkesin dili çözülüyor, o 
konuşmayınca herkesin dili 
bağlı!..

Cumhurbaşkanı konuş-
tuktan sonra herkes sazı 
alır ele, başlarlar “Sn. Cum-
hurbaşkanımızın talimatla-
rıyla Millet Bahçemize ulu 
bir cami…” söylenmeye!..

⁉ Bu mudur hizmet anla-
yışı, bu mudur siyaset?

***
Ancak bizler tarihe not 

düşme adına yine de ha-
tırlatalım ki; malum olduğu 
üzere herkes zerre yaptık-
larının hesabını vereceği 
gibi yapması gerektiği halde 
yapmadıklarının da hesabı-
nı verecektir!..

***
“Âyinesi iştir kişinin lafa 

bakılmaz/ Şahsın görünür 
rütbe-i aklı eserinde.” (Ziya 
Paşa)) 

Vesselam…

65 sporcunun katıldığı 
turnuvada 4 galibiyet ve 2 
beraberlik elde eden milli 

sporcumuz kendilerine destek olan 
Giresun Vakfının yönetim kurulu 
üyelerine ve Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağrıci’ya teşek-
kür etti.

İistanbul spor il Müdürü Cemil 
Boz’unda katıldığı ödül töreninde 
ikincilik kupasını ve ödülünü Ba-
gcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çagrıcı’nın elinden alan Uktenur 
Çatal uzun bir pandemi sonrasında 

katıldığı turnuvada oldukça güçlü 
milli takım klasmanında sporcularla 
karşılaştı.

Sporcumuz Uktenur Çatal daha 
sonra ikincilik kupasını 12 yaş altı 
engelli bir satranç oyuncusuna ar-
mağan ederek büyük jest yaptı.

Giresun Bulancak’li Turkiye B 
Milli Satranç oyuncusu Uktenur 
Çatal’ı 5 Martta Balıkesir Ayvalık’ta 
düzenlenecek Türkiye Kadınlar 
SatrancTurnuvasinin ardından aynı 
tarihlerde Bosna’daki Avrupa bayan-
lar şampiyonasına katılacak.

Hemşehrimiz Uktenur Çatal 
İstanbul il ikincisi oldu

Giresun’un Yağlıdere 
ilçesinde köy grup 

yolu heyelan nedeniyle 
ulaşıma kapandı.

Üçtepe Belde Belediye 
Başkanı Hacı Gasım Akıllı, 
gazetecilere, Üçtepe-Sınır 
Grup Yolu’nda heyelan 
meydana geldiğini söyledi.

Olayda can ve mal 

kaybının yaşanmadığını 
ifade eden Akıllı, “Heyela-
nın olduğu bölgede ev veya 
barınak bulunmamakta. Gü-
zergah Sınır köyü bağlantı 
yollarından birisi. Bölgenin 
heyelan riskine göre yol 
yapım çalışmalarına başla-
nacaktır.” dedi.

GİRESUN ( AA)

Giresun’da grup köy yolunda 
heyelan meydana geldi

Şebinkarahisarlı Sanayici 
ve İş Adamları Derneği 

(ŞEBİNSİAD) Başkan Adayı 
Ömer Kılıç, seçim çalışma-
ları kapsamında Kâğıthane 
Belediyesi Sosyal Tesislerinde 
düzenlenen Kahvaltılı tanıtım 
toplantısında Şebinkarahisarlı 
iş insanlarıyla buluştu.

Şebinkarahisarlı Sanayici 
ve iş adamları Derneği (ŞE-
BİNSİAD) Başkan Adayı Ömer 
Kılıç, Mavi Karadeniz tele-
vizyonunda canlı yayınlanan 
kahvaltılı tanıtım toplantısında, 
projelerini açıkladı, birlikte yola 
çıktığı yönetim kurulu üyelerini 
açıkladı. 

Başkan adayı Ömer Kılıç, 
toplantıda yaptığı konuşma-
sında 26 Şubat Cumartesi 
Günü Sarıyer Belediyesi Yaşar 
Kemal kültür merkezinde yapı-
lacak Şebinkarahisarlı Sana-
yici ve İş Adamları Derneğinin 
kongresinde dernek üyelerinin 
kendilerine yetki vermeleri 
halinde, derneğin gerçek ama-
cına yönelik faaliyetler yapaca-
ğını söyledi.

Konuşmasında, Birlik ve 
beraberliğe önem verdiklerini 
söyleyen Kılıç,  dernek ça-
tısı altında Şebinkarahisarlı 
sanayici ve iş insanlarımızın 
envanterini çıkartıp meslek 
gurupları oluşturacaklarını, 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 
Şebinkarahisar ve diğer illerde 
faaliyet gösteren iş insanlarıyla 
irtibatlı hale gelip kimin nerede 
ne iş yaptığını bileceğiz dedi.

Yeni üyelerin dernek bünye-
sine katılmasıyla, Şebinkara-
hisar başta olmak üzere yeni 
şubeler açılacağını, Şebin-
karahisar’da ve İstanbul’da 
bulunan iş insanlarıyla, tüm 
STK ve Oda başkanlarıyla 
istişare ederek yapılacak işlere 
birlikte karar verip çalışmalara 
başlayacaklarını söyledi.

Şebinkarahisar ve İstan-
bul’da kurulması düşünülen 
OSB, iş merkezi ve imalata 
yönelik yapılabilecek yatırımlar 
hakkında da açıklamalarda 
bulunan Kılıç, “Şebinkarahi-
sar’ımıza yapacağımız işlerde 
hep birlikte çözüm arayacağız, 
hep birlikte taşın altına elimizi 
koyacağız” dedi.

ŞEBİNSİAD Başkanlık 
adaylığı kararında ise önce-
likle derneğin çalışmalarında 
gördüğü eksiklikler, camia 
içerisinden gelen yoğun talep-
ler, adaylığının ŞEBİNSİAD’a 
yeni bir heyecan getireceğine 
inandığından dolayı aday ol-
maya karar verdiğini söyleyen 

başkan adayı Kılıç, “Yönetim 
kurulu listesinde bulunan yol 
arkadaşlarımla birlikte yapaca-
ğımız çalışmaların tüm plan ve 
programlarını yaptık. Çalış-
malarımızda, kısa, orta ve 
uzun vadede yapılacak işleri 
belirleyip belirlenen başlıklar 
altında sırasıyla uygulamaya 
koyacağız. 

İşadamları derneğimiz artık 
özüne dönecek. Şebinkarahi-
sar’da ve İstanbul’da bulunan 
iş insanlarımızla birlikte yapı-
lacak işlere karar verip düğ-
meye basacağız. Artık çalışma 
zamanı. İlçemize mutlaka iş 
imkanı sağlayıp gençlerimizi 
doğdukları yerde tutmak için 
hep birlikte çalışacağız” dedi.

Protokol ve  katılımcıların 

görüşlerini belirttiği konuşma-
ların sonunda, Şebinkarahi-
sarlı Sanayici ve İşadamları 
Derneği Başkan Adayı Ömer 
Kılıç kapanış konuşması yapa-
rak desteklerinden dolayı tüm 
katılımcılara teşekkür etti.

Düzenlenen kahvaltılı tanı-
tım toplantısına, ŞEBİNSİAD 
Onursal Başkanı ve İBB Meclis 
Üyesi Bora Kılıç, AK Parti Sarı-
yer ilçe Başkan vekili Abdullah 
Erol Akkuş, Sarıyer Belediyesi 
meclis üyesi Hasan Demiralp 
Şebinkarahisarlı Sanayici ve İş 
Adamları Derneğinin üyeleri, 
Şebinkarahisarlılar Yardımlaş-
ma Derneği Başkanı Mehmet 
Şimşek ve Yönetim Kurulu üye-
leri, Şebinkarahisar Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mustafa Koca, Şebinkarahisar 
Belediyespor Başkanı Bayram 
Karaman, Şebinkarahisarlılar 
Yardımlaşma Derneği Eski 
Başkanı Yücel Kısa, KADO-
SAN Sanayi Sitesi Başkanı 
Erdal Boyacı, GİRİB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan 
Avutman, Şebinkarahisar Köy, 
Mahalle dernek başkanları ve 
basın mensupları katıldı.

Haber: Hüseyin 
Şenel Odacı

ŞEBiNSiAD Başkan Adayı Ömer 
Kılıç İş İnsanlarıyla Buluştu
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

315 Şubat 
2022 Salı www.giresungundem.com

12 şubat ilan 

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

1-Yukarıda niteliği ve bulunduğu yer belirtilen taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35.Maddesi (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif (artırma)İhale  Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
2-İhale Giresun Özel İdaresi Encümen Toplantı odasında (Giresun İl Özel İdaresi Hizmet 
Binası-Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı No:409 Kat: 8   28200 Giresun /Merkez) toplanacak İl 
Encümeni tarafından ;   belirtilen  ihale usulleri ile yukarıda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3.İstekliler aşağıda   ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeleri teklifleri kapsamında , 
belirtilen  ihale saatine kadar , kapalı zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 
Komisyonuna (İl Encümenine) teslim edileceklerdir.
3.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
3.2.1 İstekli Gerçek Kişi İse:
1 - Kanuni ikametğah belgesi  
2 - TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek 
odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
sicil kayıt/faaliyet  belgesi
5-Güncel Adli sicil kaydı
3.2.2  İstekli Tüzel Kişi İse :
1- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek 
odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir sicil kayıt/faaliyet  belgesi, 
2- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 
3- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını gösterir belge
3.2.3 Kamu Kurum ve Kuruluşları için ise :
1- Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin, kamu tüzel kişisi için Türkiye’de adres 
göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir 
yetki belgesini, tüzel kişilerden istenilen maddelerinde belirtilen belgelerin  yanı sıra , kurumla ilgili 
diğer  belgeleri vereceklerdir.
3.3- Şekli, içeriği ve miktarı Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu, ( 2886 
Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler )
3.4- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
3.5- İstekli adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait 
Noter tasdikli imza beyannamesi, 
3.6 -İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatınca belirlenen  Ortak Girişim 
Beyannamesi verilecektir. Ayrıca;   ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen 
belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
3.7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ıncı maddesinde ihaleye katılamayacak olanlar olarak  
belirtilen şahıslardan ve belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütname verilecek olup,ihaleye 
katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden  yasaklı olup olmadığı sorgusu yapılacaktır
3.8-İhaleye iştirak eden istekliler tarafından her sahifesi ad soyad ile birlikte kaşelenmiş ve imzalanmış 
İdari Şartname ve eki satış sözleşmesi verilecektir
3.9-İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Taşınmaz Görme Belgesi 
4- Müşteri (  ihaleyi alan) ihale kararının tebliğinin bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde 
ihale bedelinin tamamını peşin yatırmak  ve taşınmaz malın satışında  düzenlenen ve daha sonra 
düzenlenecek belgelere ait  (tapu tescil işlemleri) her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları,  
ve diğer giderleri ödemek ve  adına tescili sağlamak zorundadır. Müşteriden  ihale bedeli üzerinden 
sözleşme öncesi damga vergisi ve karar pulu bedeli tahsil edilecektir
5-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde; Giresun İl Özel İdaresi - Encümen 
Müdürlüğünde (Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Kat: 1 28200 Giresun /Merkez)  görülebilir 
ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37.ve 38. Maddelerine 
uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana 
gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7-İstekliler; dış zarflarını ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 
komisyon başkanlığı(İl Encümeni)/Encümen Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.Dış zarfların 
içine; geçici teminat dahil ,isteklilerden  ihaleye katılabilmeleri için istenen belgelerin yanı sıra,  
teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar konulur. Dış zarflar açıldığında istenilen belge ve şartlardan 
herhangi birine rastlanmaz ise iştirakçi ihale dışı bırakılır. Eksiklik olmaması halinde iç zarf açılır ve 
değerlendirmeye geçilir.
8-İhale Komisyonu (İl Encümeni) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. İl Encümenin’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını 
müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde istekli idareye karşı 
herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9-İhale ilanı http://www.giresunozelidare.gov.tr adresinde  
görülebilir.

İLAN GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ’NDEN
TAŞINMAZ SATIŞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01550461)

Sıra 
No

İşin Adı - 
Adresi Ada Parsel

Cinsi-
Niteliği-

Vasfı

Yüz 
Ölçümü
(Miktar 
Bilgileri)

(M²)

Tahmini 
Bedel
 (TL)

Geçici 
Teminatı

 (TL)

1

Giresun İli 
Merkez İlçesi 
Teyyaredüzü 
Mahallesinde, 

mülkiyeti 
Giresun İl Özel 

İdaresine ait 
arsa vasıflı 
taşınmazın 
tamamının 

Satışı

1231 226 Arsa 3.114,80 
m²

16.390.000,00 
TL

491.700,00 
TL12 şubat ilan 

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

1-Yukarıda niteliği ve bulunduğu yer belirtilen taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35.Maddesi (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif (artırma)İhale  Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
 2-İhale Giresun Özel İdaresi Encümen Toplantı odasında (Giresun İl Özel İdaresi Hizmet Binası-
Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı No:409 Kat: 8   28200 Giresun /Merkez) toplanacak İl Encümeni 
tarafından ;   belirtilen  ihale usulleri ile yukarıda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3.İstekliler aşağıda   ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeleri teklifleri kapsamında , belirtilen  
ihale saatine kadar , kapalı zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonuna (İl 
Encümenine) teslim edileceklerdir.
3.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
3.2.1 İstekli Gerçek Kişi İse:
1 - Kanuni ikametğah belgesi  
2 - TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek 
odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
sicil kayıt/faaliyet  belgesi
5-Güncel Adli sicil kaydı
3.2.2  İstekli Tüzel Kişi İse :
1- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek 
odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir sicil kayıt/faaliyet  belgesi, 
2- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevli-
leri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gaze-
tesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri 
veya bu hususları gösteren belgeler 
3- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını gösterir belge
3.2.3 Kamu Kurum ve Kuruluşları için ise :
1- Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin, kamu tüzel kişisi için Türkiye’de adres gös-
termeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki 
belgesini, tüzel kişilerden istenilen maddelerinde belirtilen belgelerin  yanı sıra , kurumla ilgili diğer  
belgeleri vereceklerdir.
3.3- Şekli, içeriği ve miktarı Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu, ( 2886 
Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler )
3.4- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
3.5- İstekli adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait 
Noter tasdikli imza beyannamesi, 
3.6 -İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatınca belirlenen  Ortak Girişim 
Beyannamesi verilecektir. Ayrıca;   ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen 
belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
3.7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ıncı maddesinde ihaleye katılamayacak olanlar olarak  be-
lirtilen şahıslardan ve belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütname verilecek olup,ihaleye 
katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden  yasaklı olup olmadığı sorgusu yapılacaktır
3.8-İhaleye iştirak eden istekliler tarafından her sahifesi ad soyad ile birlikte kaşelenmiş ve imzalanmış 
İdari Şartname ve eki satış sözleşmesi verilecektir
3.9-İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Taşınmaz Görme Belgesi 
4- Müşteri (  ihaleyi alan) ihale kararının tebliğinin bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde 
ihale bedelinin tamamını peşin yatırmak  ve taşınmaz malın satışında  düzenlenen ve daha sonra 
düzenlenecek belgelere ait  (tapu tescil işlemleri) her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları,  
ve diğer giderleri ödemek ve  adına tescili sağlamak zorundadır. Müşteriden  ihale bedeli üzerinden 
sözleşme öncesi damga vergisi ve karar pulu bedeli tahsil edilecektir
5-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde; Giresun İl Özel İdaresi - Encümen 
Müdürlüğünde (Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Kat: 1 28200 Giresun /Merkez)  görülebilir 
ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37.ve 38. Maddelerine 
uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana 
gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7-İstekliler; dış zarflarını ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komi-
syon başkanlığı(İl Encümeni)/Encümen Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.Dış zarfların içine; geçici 
teminat dahil ,isteklilerden  ihaleye katılabilmeleri için istenen belgelerin yanı sıra ,teklif mektuplarını 
taşıyan iç zarflar konulur. Dış zarflar açıldığında istenilen belge ve şartlardan herhangi birine ras-
tlanmaz ise iştirakçi ihale dışı bırakılır. Eksiklik olmaması halinde iç zarf açılır ve değerlendirmeye 
geçilir.
8-İhale Komisyonu (İl Encümeni) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yap-
mamakta serbesttir. İl Encümenin’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını müt-
eakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde istekli idareye karşı herhangi 
bir hak iddiasında bulunamaz.
9-İhale ilanı http://www.giresunozelidare.gov.tr adresinde görülebil-
ir.                                                                                                                                                                                     
İLAN OLUNUR

İLAN GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ’NDEN
TAŞINMAZ SATIŞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01552640)

Sıra 
No

İşin Adı - 
Adresi Ada Parsel

Cinsi-
Niteliği-

Vasfı

Yüz 
Ölçümü
(Miktar 
Bilgileri)

(M²)

Tahmini 
Bedel
 (TL)

Geçici 
Teminatı

 (TL)

1

Giresun İli 
Merkez İlçesi 
Teyyaredüzü 
Mahallesinde, 

mülkiyeti 
Giresun İl Özel 

İdaresine ait 
arsa vasıflı 
taşınmazın 
tamamının 

Satışı

1231 226 Arsa 3.114,80 
m²

16.390.000,00 
TL

491.700,00 
TL

İhalenin

Tarihi

01.03.
2022

Saati

11:00

12 şubat ilan 

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

15 subat 2022 basin 
ilan 2

Giresun Merkez, Kavaklar Mahallesi, 326 ada, 
1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde 3194 sayılı İmar 
Kanununun 18.maddesi gereği arazi ve arsa 
düzenlemesi yapılmasına dair tüm belgeler, 
Belediye Encümeninin 27/01/2022 tarih ve 
43 sayılı kararı ile onaylanarak 08/02/2022 - 
08/03/2022 tarihleri arasında Belediyemiz İlan 
panosunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan 
panosunda ve Kavaklar Mahallesi Muhtarlığında 
askıya çıkarılmıştır.
İlgililere duyurulur.  

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01551094)

Bu destek paketle-
rimizden biri de 29 
Nisan 2021 tarihin-

de başlatılan, Mikro ve Küçük 
İşletmelere Hızlı Destek Prog-
ramıdır. Bu programın istih-
dama yönelik 3. Fazı, 3 Ocak 
2022 tarihinde Sayın Cum-
hurbaşkanımız tarafından 
Kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu 
destek programı ile yeni me-
zun, genç ve kadın istihdamı 
teşvik edilmekle birlikte, pan-
demi şartlarından etkilenen 
mikro ve küçük işetmelerin 
faaliyetlerini sürdürmelerini ve 
istihdam seviyelerini koruma-
yı amaçlamaktadır. 

Bu program kapsamında 
üniversite ya da meslek/ tek-
nik lise mezunu yeni çalışanı 
12 ay boyunca istihdam etme 
taahhütü karşılığında, işlet-
melerimize;

Yeni istihdam edecekleri 
1981 ve sonrası doğumlu her 
bir ilave personel için 100 
bin TL faizsiz, teminatsız geri 
ödemeli destek verilecektir. 

İşe alınan personelin kadın 
olması durumunda destek 
üst limiti 110 bin TL olarak 
uygulanacaktır. 

Mikro ölçekli işletmeler 2, 

küçük ölçekli işletmeler ise 5 
personele kadar bu destekten 
yararlanabilecektir. 

Kullanılan destek, 24 ay 
geri ödemesiz dönemi takiben 
4’er aylık 6 taksitle KOS-
GEB’e geri ödenecektir. 

Programa; imalat, bilgi-
sayar programlama, bilimsel 
Ar-Ge ve diğer bazı hizmet ve 
ticaret sektöründeki mikro ve 
küçük işletmeler başvurabile-
cektir. 

Programa başvuracak işlet-
melerin 2019 yılında 75.000 
TL net satış hasılatı elde 
etmiş olması şartı aranmakta 
olup 2017 ve sonrası kurulan 
yenilikçi genç işletmelerde bu 
şart aranmamaktadır. 

Bu destek programına 
www.kosgeb.gov.tr adresi 
üzerinden e-devlet kanalı ile 
kolayca başvuru yapılabile-
cektir. Son başvuru tarihi 31 
Mart 2022 dir. 

Tüm dünyayı derinden et-
kileyen bu kriz ortamı bizimde 
hayat şartlarımızı zorlaştır-
maktadır. Bunun farkında-
yız ve bu olumsuz etkilerin 
vatandaşımızın omuzlarındaki 
yükünü almak için Hükü-
metimiz büyük fedakarlıklar 

yapmaktadır. Maaşlarda ve 
Asgari ücrette çok büyük bir 
artış sağlanmış, bunun ya-
nında birçok vergi kaleminde 
ve KDV’de büyük indirimlere 
gidilmiştir. Esnaflarımızı, 
üretim ve ticaret dünyamızı 
desteklenmeye, ekonomimizi 
canlandıracak tedbirleri uygu-
lanmaya devam edeceğiz. 

Dünya ekonomisi, belki 
de ikinci dünya savaşından 
sonra ki en zor dönemlerini 
geçirmektedir. Ama bu zor 
süreci Devletimizin dirayeti, 
Milletimizin feraseti ile el ele 
omuz omuza atlatacağız. Za-
ten zor kısmını atlattık, şimdi 
ise kısa sürede toparlanarak, 
diğer ülkelere göre çok daha 
güçlü bir konuma geleceğimi-
ze yürekten inanıyoruz” dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk; “tüm dünyayı sarsan pandemi 
ve sonrasında yaşanan küresel ekonomik krizden etkilenen vatandaşlarımızı 

ve işletmelerimizi desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı

BU ZOR GUNLERi EL ELE ASACAGIZÖZTÜRK’TEN KÜÇÜK İŞLETMELERE 
ÖNEMLİ DESTEK MÜJDESİ

GiSiAD’da Başkan Aykut 
Gezmiş Güven Tazeledi
GİSİAD (Giresun Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Genel Kurulu 13.02.2022 

tarihinde, 50’yi aşkın katılımcı ile GİSİAD Lokalinde gerçekleştirildi.

İki yıldır başkanlık görevini yürüten İnş. 
Müh. Aykut Gezmiş’in başkanlığında viz-

yoner ve dinamik isimlerle oluşturulan yeni 
GİSİAD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

Aykut Gezmiş: Başkan,
Yeşim Hattat: Başkan Yardımcısı
Nurettin Kesik: Genel Sekreter
Haşmet Özkan: Genel Sayman
Sertaç Güneş: Lokal Amiri

Alper Kurt: Siyaset ve Bürokrasi ile İlişkiler 
Sorumlusu

Hikmet Apaydın: Ekonomi Sorumlusu
Volkan Cürgül: Projeler Sorumlusu
Elif İnce: STK’lar Sorumlusu
Kassım Kılıç: Girişimcilere Destek ve AR-

GE Sorumlusu
Eda Gürel: Sosyal Politikalar
Sorumlusu
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

20,40

500.00
250.00

Sayfa Sekreteri (Editör)

15 Şubat 
2022 Salı

SAYI:
6224

200200
50

 

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

Camisiz Millet Bahçeleri…
Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının koordinasyo-
nunda TOKİ tarafından 81 
ilde 200’ün üzerinde Millet 
Bahçesi yapılıyor… 

Yerine göre 70-100 dö-
nümlük Millet Bahçelerinde 
halkın istirahati ve ihtiyaç-
ları için yürüyüş ve bisiklet 
yollarından kıraathanesine 
kadar hemen hemen her 
şey düşünülmüş nedense 
bir cami düşünülmemiş ve 
yer verilmemiş!.. Sadece 
20-30 metrekarecik mescit-
lerle yetinilmiş!..

***
Oysa ki Cumhurbaşka-

nı Sayın Erdoğan ilk defa 
2018’de Gaziantep’te “Eski 
stadın yerine Cuma Camii 
yapalım dedik... Birileri 
rahatsız olmuş. Kim olur-
sa olsun. Hiçbirini kafaya 
takmayın. Bu Cuma Camii 
milletindir. Hiç kimse bunu 
engelleyemez. Biz o çatlak 
seslere alıştık. Bizim işimiz 
var. Bu yolda azimle yürü-
yeceğiz” dediğinde, bayağı 
sevinmiş; Ankara’daki Millet 
Camii gibi her vilayete bir 
Millet Camisi yapılacak diye 
umutlanmıştık…

***
‼ Ne hazindir ki, Gazian-

tep’teki bu müjdeli haberden 
sonra bir daha “eski statlara 
cami” kelimesi duyulmaz 
oldu… Muhtemelen bir 
yerlerden bir baskı gelmiş 
olmalı ki eski statlara “Ulu 
Cami” söylemi “Millet Bah-
çesi” olarak revize edilmiş 
oldu…

O tarihlerde bunun bir 
taktik olduğunu; “cami etra-
fında bahçe yerine, bahçe 
içinde cami yapılacak” diye 
yorumlamış ve umudumuzu 
yine de yitirmemiştik…

***
⁉ Peki, Cumhurbaşkanı 

Sayın Erdoğan’ın o tarih-
teki konuşmasından sonra 
Türkiye de ne değişti?..

- İktidar değişmediğine 
göre zihniyet mi değişti?..

- Merkezî ve Mahallî 
idarenin cem olduğu, dinî 
ve manevî değerlere bağlı 
oldukları görülen yönetici-
lerin iktidar döneminde bu 
mekâna bir cami yapılma-

yacak/yapılamayacak ise, 
hangi dönemde yapılacak 
ve kimler yapacaktır?..

- Bu cami hazımsızlığının 
sebebi nedir?

***
‼ Ne gariptir ki, her yıl 

camiler haftası düzenle-
yen, ülke genelinde ve ülke 
dışında cami kampanyaları 
yapan Diyanet İşleri Baş-
kanlığının gündeminde de 
nedense “Millet Bahçelerine 
cami” meselesi yer almı-
yor!..

⁉ Nerede Diyanet İşleri 
Başkanı?..

- Nerede İl Müftüleri?..
- Nerede illerin Milletve-

killeri?..
- Nerede illerin Belediye 

Başkanları?..
- Nerede illerin STK’ları 

ve bürokratları?..
‼ Herkes Cumhurbaşkanı 

Sn. Erdoğan’ın bu saha-
da yeniden bir açıklama 
yapmasını mı bekliyorlar 
yoksa?..

Sayın Erdoğan konuştuk-
tan sonra zaten onların ko-
nuşmasına gerek de yok!..

***
Herkes her sahada oldu-

ğu gibi bu meselede de Sn. 
Erdoğan’ın konuşmasına 
odaklanmış durumda...

Sn. Erdoğan konuşunca 
herkesin dili çözülüyor, o 
konuşmayınca herkesin dili 
bağlı!..

Cumhurbaşkanı konuş-
tuktan sonra herkes sazı 
alır ele, başlarlar “Sn. Cum-
hurbaşkanımızın talimatla-
rıyla Millet Bahçemize ulu 
bir cami…” söylenmeye!..

⁉ Bu mudur hizmet anla-
yışı, bu mudur siyaset?

***
Ancak bizler tarihe not 

düşme adına yine de ha-
tırlatalım ki; malum olduğu 
üzere herkes zerre yaptık-
larının hesabını vereceği 
gibi yapması gerektiği halde 
yapmadıklarının da hesabı-
nı verecektir!..

***
“Âyinesi iştir kişinin lafa 

bakılmaz/ Şahsın görünür 
rütbe-i aklı eserinde.” (Ziya 
Paşa)) 

Vesselam…

65 sporcunun katıldığı 
turnuvada 4 galibiyet ve 2 
beraberlik elde eden milli 

sporcumuz kendilerine destek olan 
Giresun Vakfının yönetim kurulu 
üyelerine ve Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağrıci’ya teşek-
kür etti.

İistanbul spor il Müdürü Cemil 
Boz’unda katıldığı ödül töreninde 
ikincilik kupasını ve ödülünü Ba-
gcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çagrıcı’nın elinden alan Uktenur 
Çatal uzun bir pandemi sonrasında 

katıldığı turnuvada oldukça güçlü 
milli takım klasmanında sporcularla 
karşılaştı.

Sporcumuz Uktenur Çatal daha 
sonra ikincilik kupasını 12 yaş altı 
engelli bir satranç oyuncusuna ar-
mağan ederek büyük jest yaptı.

Giresun Bulancak’li Turkiye B 
Milli Satranç oyuncusu Uktenur 
Çatal’ı 5 Martta Balıkesir Ayvalık’ta 
düzenlenecek Türkiye Kadınlar 
SatrancTurnuvasinin ardından aynı 
tarihlerde Bosna’daki Avrupa bayan-
lar şampiyonasına katılacak.

Hemşehrimiz Uktenur Çatal 
İstanbul il ikincisi oldu

Giresun’un Yağlıdere 
ilçesinde köy grup 

yolu heyelan nedeniyle 
ulaşıma kapandı.

Üçtepe Belde Belediye 
Başkanı Hacı Gasım Akıllı, 
gazetecilere, Üçtepe-Sınır 
Grup Yolu’nda heyelan 
meydana geldiğini söyledi.

Olayda can ve mal 

kaybının yaşanmadığını 
ifade eden Akıllı, “Heyela-
nın olduğu bölgede ev veya 
barınak bulunmamakta. Gü-
zergah Sınır köyü bağlantı 
yollarından birisi. Bölgenin 
heyelan riskine göre yol 
yapım çalışmalarına başla-
nacaktır.” dedi.

GİRESUN ( AA)

Giresun’da grup köy yolunda 
heyelan meydana geldi

Şebinkarahisarlı Sanayici 
ve İş Adamları Derneği 

(ŞEBİNSİAD) Başkan Adayı 
Ömer Kılıç, seçim çalışma-
ları kapsamında Kâğıthane 
Belediyesi Sosyal Tesislerinde 
düzenlenen Kahvaltılı tanıtım 
toplantısında Şebinkarahisarlı 
iş insanlarıyla buluştu.

Şebinkarahisarlı Sanayici 
ve iş adamları Derneği (ŞE-
BİNSİAD) Başkan Adayı Ömer 
Kılıç, Mavi Karadeniz tele-
vizyonunda canlı yayınlanan 
kahvaltılı tanıtım toplantısında, 
projelerini açıkladı, birlikte yola 
çıktığı yönetim kurulu üyelerini 
açıkladı. 

Başkan adayı Ömer Kılıç, 
toplantıda yaptığı konuşma-
sında 26 Şubat Cumartesi 
Günü Sarıyer Belediyesi Yaşar 
Kemal kültür merkezinde yapı-
lacak Şebinkarahisarlı Sana-
yici ve İş Adamları Derneğinin 
kongresinde dernek üyelerinin 
kendilerine yetki vermeleri 
halinde, derneğin gerçek ama-
cına yönelik faaliyetler yapaca-
ğını söyledi.

Konuşmasında, Birlik ve 
beraberliğe önem verdiklerini 
söyleyen Kılıç,  dernek ça-
tısı altında Şebinkarahisarlı 
sanayici ve iş insanlarımızın 
envanterini çıkartıp meslek 
gurupları oluşturacaklarını, 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 
Şebinkarahisar ve diğer illerde 
faaliyet gösteren iş insanlarıyla 
irtibatlı hale gelip kimin nerede 
ne iş yaptığını bileceğiz dedi.

Yeni üyelerin dernek bünye-
sine katılmasıyla, Şebinkara-
hisar başta olmak üzere yeni 
şubeler açılacağını, Şebin-
karahisar’da ve İstanbul’da 
bulunan iş insanlarıyla, tüm 
STK ve Oda başkanlarıyla 
istişare ederek yapılacak işlere 
birlikte karar verip çalışmalara 
başlayacaklarını söyledi.

Şebinkarahisar ve İstan-
bul’da kurulması düşünülen 
OSB, iş merkezi ve imalata 
yönelik yapılabilecek yatırımlar 
hakkında da açıklamalarda 
bulunan Kılıç, “Şebinkarahi-
sar’ımıza yapacağımız işlerde 
hep birlikte çözüm arayacağız, 
hep birlikte taşın altına elimizi 
koyacağız” dedi.

ŞEBİNSİAD Başkanlık 
adaylığı kararında ise önce-
likle derneğin çalışmalarında 
gördüğü eksiklikler, camia 
içerisinden gelen yoğun talep-
ler, adaylığının ŞEBİNSİAD’a 
yeni bir heyecan getireceğine 
inandığından dolayı aday ol-
maya karar verdiğini söyleyen 

başkan adayı Kılıç, “Yönetim 
kurulu listesinde bulunan yol 
arkadaşlarımla birlikte yapaca-
ğımız çalışmaların tüm plan ve 
programlarını yaptık. Çalış-
malarımızda, kısa, orta ve 
uzun vadede yapılacak işleri 
belirleyip belirlenen başlıklar 
altında sırasıyla uygulamaya 
koyacağız. 

İşadamları derneğimiz artık 
özüne dönecek. Şebinkarahi-
sar’da ve İstanbul’da bulunan 
iş insanlarımızla birlikte yapı-
lacak işlere karar verip düğ-
meye basacağız. Artık çalışma 
zamanı. İlçemize mutlaka iş 
imkanı sağlayıp gençlerimizi 
doğdukları yerde tutmak için 
hep birlikte çalışacağız” dedi.

Protokol ve  katılımcıların 

görüşlerini belirttiği konuşma-
ların sonunda, Şebinkarahi-
sarlı Sanayici ve İşadamları 
Derneği Başkan Adayı Ömer 
Kılıç kapanış konuşması yapa-
rak desteklerinden dolayı tüm 
katılımcılara teşekkür etti.

Düzenlenen kahvaltılı tanı-
tım toplantısına, ŞEBİNSİAD 
Onursal Başkanı ve İBB Meclis 
Üyesi Bora Kılıç, AK Parti Sarı-
yer ilçe Başkan vekili Abdullah 
Erol Akkuş, Sarıyer Belediyesi 
meclis üyesi Hasan Demiralp 
Şebinkarahisarlı Sanayici ve İş 
Adamları Derneğinin üyeleri, 
Şebinkarahisarlılar Yardımlaş-
ma Derneği Başkanı Mehmet 
Şimşek ve Yönetim Kurulu üye-
leri, Şebinkarahisar Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mustafa Koca, Şebinkarahisar 
Belediyespor Başkanı Bayram 
Karaman, Şebinkarahisarlılar 
Yardımlaşma Derneği Eski 
Başkanı Yücel Kısa, KADO-
SAN Sanayi Sitesi Başkanı 
Erdal Boyacı, GİRİB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan 
Avutman, Şebinkarahisar Köy, 
Mahalle dernek başkanları ve 
basın mensupları katıldı.

Haber: Hüseyin 
Şenel Odacı

ŞEBiNSiAD Başkan Adayı Ömer 
Kılıç İş İnsanlarıyla Buluştu
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Türkiye’de ve dünyada 
her yıl binlerce kişi epilepsi 
hastaları arasına ekleniyor. Her 
yıl Şubat ayının ikinci pazartesi 
günü dünyada Uluslararası Epi-
lepsi Günü olarak kabul ediliyor. 
Bugünde tüm dünyada çeşitli 
etkinlikler düzenlenerek epilepsi 
hastalığına dikkat çekmek, 
toplumu bilinçlendirmek amaç-
lanmaktadır. Kişilerin bir araya 
gelip tek  bir ses ile hastalığın 
sosyal ve tıbbi yönlerine odan-
ması, tüm epilepsi hastalarının, 
diğer insanlardan bir farklarının 
olmadığı ve yalnız olmadıkları 
bilincinin aşılanması hedeflen-
mektedir.

Biz de bugün Giresun 
Üniversitesi Eğitim Araştırma 
Hastanesi Nöroloji Kliniği ola-
rak, epilepsi hastalığı hakkında 
toplumu bilinçlendirmek için 
hastalarımızın ve hasta yakınla-
rının yanındayız.

Epilepsi Nedir?
Günümüzde bilim ve tek-

noloji alanında gelinen önemli 
aşamalara rağmen insan beyni 
hala birçok bilnmeyen  barındır-
maktadır. Bunlardan birisi olan 
ve halk arasında “sara hasta-
lığı” olarak da bilinen epilepsi, 
kısa süreli beyin fonksiyon 
bozukluğuna bağlıdır ve beyin 
hücrelerinde geçici anormal 
elektrik yayılması sonucu 
ortaya çıkar.Epileptik nöbet; 
beyindeki anormal elektriksel 
boşalımlar sonucu meydana 
gelen bilinç değişikliği, bayılma, 
kısa süreli dalma, boş bakma, 
yüzde, kollarda veya bacaklar-
da kasılma, dişlerde kilitlen-
me, gözlerde kayma, ağızda 
köpürme ve idrar kaçırma gibi 
bulguların eşlik ettiği geçici bir 
durumdur.

Epilepsi ,dünya nüfusunun 
yaklaşık %1’ini etkileyen bir 
hastalıktır. Hastalık, erkek ve 
kadınlarda ırk ayrımı olmaksı-
zın eşit olarak görülmektedir. 
Epilepsi nöbetleri herhangi 
bir yaşta ortaya çıkabilir ama 
sıklıkla en gençler ile en yaşlılar 
etkilenir. Hastaların büyük ço-
ğunluğunda genellikle diğer tüm 
beyin fonksiyonları sağlıklıdır.

Yalnızca bir kısım hasta-
da doğum sırasında beynin 
zarar görmesi, beyin travması, 
tümör gibi durumlar gibi zaten 
var olan bir beyin hastalığına 
nörolojik bulguların yanı sıra 
epilepsi nöbetleri eşlik edebilir 
ve bu durum tek başına olan 
epilepsi nöbetlerinden ayırt 
edilmelidir. Bir kısım epilepsi 
hastasının nöbetleri tedavi-
ye rağmen sıktır ve tedaviye 
direnç gösterebilir, diğer beyin 
fonksiyonları da etkilendiği için 
desteğe ihtiyaç duyabilirler. Bu 
özellik tüm hastaların ancak % 
20-30’unu oluşturur.

Epilepsinin türleri var mıdır?
Yüzden fazla epilepsi türü 

olup nöbetlerini tanımak her 
zaman kolay değildir. Kısa 
süreli dalma ve boş bakma, 1-2 
saniye süren kasılmalar, kol 
veya bacaklardaki basit sıçra-
malar bir epilepsi nöbeti olabilir. 
Bayılma, bilinç kaybı, kasılma, 
dişlerde kilitlenme, ağızda 
köpürme ve idrar kaçırma gibi 
belirtilerin eşlik ettiği büyük 

nöbetlerde görülebilir. Uzun 
süre aç kalmak, stres, uyku-
suz kalmak, alkol, kahve gibi 
içecekler epilepsiye yatkınlığı 
olan kişilerin nöbet geçirmesini 
kolaylaştırabilir. Bilgisayar ve 
televizyon gibi parlak ışık saçan 
cihazlar özellikle ışığa duyarlı 
epilepsisi olan kişilerde nöbete 
sebep olabilir.

Epilepsi teşhisi nasıl konu-
lur?

Nöbet sırasında görülen 
klinik bulgulara göre epilepsi 
teşhisi konulabilir. Epilepsi 
teşhisi için EEG; epilepsinin ne-
denini araştırmak için de MRG 
tetkiklerinden faydalanılır. An-
cak epilepsi hastalarında EEG 
ve MRG’nin normal olabileceği 
unutulmamalıdır. Özellikle ileri 
teknoloji ile birlikte 32-64 ka-
nallı dijital EEG cihazları, Video 
EEG monitörizasyonu ve 3 
Tesla MR görüntüleme cihazları 
tanı ve hastalık takibinde çok 
yararlı olmaktadır.

Nöbet sırasında ne yapıl-
malı?

Nöbetler, genellikle birkaç 
dakika içerisinde kendiliğinden 
durmaktadır. Dolayısıyla nöbet 
geçiren biri görüldüğünde hasta 
çok sert olmayan düz bir zemi-
ne yan yatırılmalı, solunum yolu 
açık tutulmaya çalışılmalıdır.
Ağızda köpürme ve kusma var-
sa temizlenmeli, panik yapma-
dan başını sert yerlere çarparak 
kendine zarar vermesi, dilini 
ısırması engellenmelidir. Nöbet 
2-3 dakika içerisinde sonlan-
madıysa 112 aranarak, hasta 
en uygun sağlık merkezine 
ulaştırılmalıdır.

Halk arasında yaygın olarak 
uygulanan kasılmayı engelle-
mek için sıkıca tutmanın, yüzü-
ne su veya kolonya dökmenin, 
alkol veya soğan koklatmanın 
hiçbir yararı yoktur. Bir şey ye-
dirmeye ve içirmeye çalışmak 
ise çok tehlikeli olup akciğerlere 
kaçmasına ve hastanın ölümü-
ne dahi sebep olabilmektedir. 

Epilepsi tedavisi nasıl plan-
lanır?

Günümüzde  genel olarak 
epilepsi türlerinin %80-90’ı 
epilepsi ilaçları ile tam ola-
rak iyileşmektedir. Nöbetler 
,çoğunlukla tekbir, yeterli doz 
antinöbet ilaç ile kontrol altına 
alınabilir. Hastaların %20-30 
kadarında ise birden fazla ilaç 
kullanmak gerekebilir veya 
ilaçlara rağmen nöbet tekrar-
ları olabilir. Sadece hastala-
rın %5-10 oranı kötü seyirli 
olabilmektedir. Böyle hastalarda 
da, epilepsi cerrahisi, pil ve ke-
tojenik diyet gibi ilaç dışı tedavi 
seçeneklerinden de yararlanı-
labilir.

Tedavi süresi ne kadardır?
İlaç veya diğer tedavi 

yöntemleri ile nöbetler tam 
olarak kontrol altına alınsa 
dahi tedavi süresi en az 2-4 
yıl olmalıdır. İlaçlar aniden 
kesilmemeli; ilaç kesilmesine 
mutlaka doktor karar vermeli 
ve ilaç kesim süresi en az 
6 ay-1 yıl olmalıdır. Bu süre 
boyunca en az 6 ayda bir 
nöroloji kliniklerinde kontrolle-
rin yapılması gereklidir. 

Epilepsi hastalarının yaşadı-

ğı sorunlar nelerdir?
Yapılan bir çalışmada, 

çalışabilir durumdaki işsiz olan 
normal popülasyondaki kişilerin 
sayısı %19 iken işsiz epilepsi 
hastalarının ise %46 olduğu ve 
özellikle dirençli epilepsisi olan 
kişilerin %59 unun işsiz olduğu 
tespit edilmiştir. Bu sayılar oran-
landığında epilepsi hastalarında 
işsizlik oranı normal popülas-
yondan yaklaşık üç kat daha 
fazladır. İşverenlerin kişinin 
epilepsi hastası olduğunu  öğ-
rendiklerinde genel tavırlarının 
değiştiği  görülmüştür. Çalışma 
ortamında yaralanma oranı, 
işe gitmeme, hastalığa bağlı iş 
kaybı ve iş üretimi açısından 
bakıldığında epilepsi hastası ile 
normal popülasyon arasında 
fark olmadığı tekrarlanan çalış-
malarda gösterilmiştir. Ancak, 
toplumun epilepsiye bakışı ve 
epilepsi hakkındaki bazı ön yar-
gıları değiştiğinde bu olumsuz 
durum azalarak son bulacaktır. 
Bu durumun gerçekleşmesi 
için ailenin, okul yetkililerinin, iş 
alanındaki ilgililerin ve toplu-
mun  sürekli bilgilendirilmesi ve 
olumsuz ön yargıların gideril-
mesi gerekmektedir. Epilepsi 
hastaları meslek sahibi olabilir-
ler, sorumluluk alabilirler toplum 
içinde aktif roller üstlenebilirler. 

Birçok epilepsili ünlü düşü-
nür, sanatçı ve devlet adamı 
tarihte yer almaktadır. Bunlar 
içerisinde Büyük İskender, Na-
polyon Bonaparte, Leonardo da 
Vinci, Alfred Nobel, Van Gogh, 
Dostoyevski ve bir çok bilim 
adamı, siyasetçiler sayılabilir. 
Kendimizin de çoğu iş kolunda 
takip ettiğimiz epilepsi hasta-
larımızın görevlerini başarıyla 
yaptıklarını görmekteyiz. Bu 
kişilerin çoğunun nöbetleri 
kontrol altında ve bir kısmı da 
seyrek nöbet geçirmekle birlikte 
görevlerini sürdürmektedir.

Epilepsi hastalığı bulaşmaz, 
büyük çoğunlukla ilerlemez, 
üçüncü kimselere zarar ver-
mez. Yanlış bilgiler, bilimsel 
olmayan inanışlar nedeni ile 1-2 
dakika süreli ataklar insan-
ların hayatlarında engellere, 
zorluklara neden olmaktadır. 
İşten çıkarılma, iş verilmeme, 
evlenememe gibi birçok haksız 
ve yersiz uygulama sanki bir 
günah, suçmuş gibi insanların 
hastalığını saklamasına neden 
olmaktadır. Yanlış bilgiler, 
insanları hastalık nedeniyle dış-
lamaya, görmezden gelmeye, 
korkmaya veya acınacak bir 
durummuş gibi aşırı koruyucu-
luğa neden olmaktadır.

Nöbet sırasında neler 
yapılması gerektiği, epilepsi 
hastalarına nasıl yardımcı olu-
nacağı, hastalığın özellikleri gibi 
konularda bilinçlendikçe, nöbet 
dışında herkes gibi sağlıklı bi-
reyler olarak hayatlarına devam 
eden hastalarımız ve dolayısı 
ile toplumumuz daha sağlıklı ve 
üretken olabileceklerdir. Ayda 
belki yılda bir dakikalık nöbet 
için kişilerin hayatlarını zorlaş-
tırmak yerine farkında olalım, 
hayatımızı aydınlatalım!

Uluslararası Epilepsi Gü-
nünde biz, Giresun Üniversitesi 
Nöroloji Anabilim Dalı olarak 
tüm hastalarımızı sevgiyle 
kucaklıyoruz. 

Unutmayalım, epilepsi tedavi 
edilebilir bir hastalıktır!

Epilepsi konuşalım, bilelim, 
bilgilendirelim.

Epilepsili bireyleri kazanalım, 
korkulardan kurtulalım, hayatla-
rını olumlu yönde değiştirelim!

Uluslararası Epilepsi Günü nedir?

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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7 Sayılı Keşap Tarım Kredi Kooperatifi’nin 2018, 2019, 2020 ve 2021 hesap yıllarına ait Olağan 
Genel Kurul Toplantısı 03/03/2022 tarihinde Perşembe günü saat 10:00 da Kooperatif hizmet binasında 
yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2. toplantı 11/03/2022 tarihinde (Cuma günü) aynı  saatte 
ve aynı yerde yapılacaktır.
Aşağıdaki gündemde yazılı maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanması için bütün ortakların toplantıya 
katılmalarını rica ederiz.
GÜNDEM  
1- Açılış,
2- Genel Kurul Toplantısını Yönetmek ve Genel Kurul Tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere 
Başkanlık Divanının Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,
4- Gündemin Genel Kurula Sunulması,
5- Misafir Konuşmaları,
6- Kooperatifin 2018, 2019, 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bütçe, 
Bilanço, Gelir ve Bütçe Üstü harcamalar, Denetçiler Raporunun okunması müzakere edilmesi ve karara 
bağlanması,
7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin İbra Edilmesi,
8- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait çalışma programları ile bu 
yıllara ait bütçenin görüşülerek tasdiki, bütçe fasılları arasında aktarma yapılması konusunda Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesi, müteakip Genel Kurul toplantı yılının başından toplantının yapılacağı tarihe 
kadar ki harcamaların 2025 yılı bütçesine kıyasen yapılması hakkında karar alınması,
9- Yedek Akçe ve fonların, kullanış usul ve esaslarının tespiti için Merkez Birliği Yönetim Kuruluna yetki 
verilmesi,
10- 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait Gelir-Gider müspet / menfi farkları hakkında karar alınması,
11- Tahsili imkânsız alacakların Ana sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde kapatılması hakkında karar 
alınması,
12- Ortakların Destek Fonu ve Bina Bağışına katılma oranının tespit edilmesi ve uygulamaya ilişkin usul 
ve esasların belirlenmesi için Merkez Birliği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13- Yönetim Kuruluna; Merkez Birliği, bağlı bulunduğumuz Bölge Birliği ve Merkez Birliği’nce izin 
verilen bankalardan istikrazda (kredi talebinde) bulunması için yetki verilmesi, bağlı bulunduğumuz bölge 
birliği ve/veya Merkez Birliğimiz Yönetim Kuruluna; 1581 Sayılı Kanun hükümlerine göre kredi ihtiyacının 
karşılanmasını teminen yetki verilmesi,
14- Çıkarılacak ortaklar hakkında karar alınması,
15- Teşkilat birimlerince gerçekleştirilen kurumsal satış faaliyetleri neticesinde personelin kasıt ya da 
ağır kusur içermeyen fiilleri haricinde mevzuatta yazan hükümlere uygun olmak kaydıyla; satışı yapılan 
emtia bedelinin tahsilinin “hukuki fiili imkânsızlık, mücbir sebep ve idarece kabul edilecek hallerden dolayı”  
mümkün olmayacak hale gelmesi, takibin semeresiz kalması sebebiyle oluşan/oluşacak menfi farklar ile 
ilgili personelin mali sorumluluğuna gidilmemesi ve bu farkların giderleştirilebilmesi için insan kaynakları 
yönetmeliğinin 49. maddesinde yer alan “mali sorumluluk ve işletme riski” düzenlemesi uyarınca Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi, 
16- Kooperatif adına yürütülen/yürütülecek her türlü tedarik faaliyeti ve kalite denetimi konularıyla ilgili 
işletme riski fonu kurulması, toplu iş sözleşmesi ve kıdem tazminatı fonu konuları ile kooperatifin tedarik 
faaliyetine yönelik anlaşmalar için Merkez Birliği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17- Hukuki ve fiili imkânsızlık, mücbir sebep ve idarece kabul edilecek haller nedeniyle oluşan/oluşacak 
menfi farkların kapatılması hususunun görüşülmesi,
18- Görevleri sırasında yaptıkları kusurlu veya yolsuz işlemler sonucu Kooperatife zarar veren 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Kooperatif Müdürü ve Kooperatif çalışanları aleyhine Kooperatif zararının 
tazmin ettirilmesi bakımından dava açılması için Denetçilere yetki verilmesi,
19- Kooperatife ait gayrimenkuller üzerinde yapılan tüm işlemlerin, genel kurulun tasvibine sunulması, 
Merkez Birliği Yönetim Kurulundan alınacak izin doğrultusunda gayrimenkul alım/satım ve inşaat işleri 
konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
20- Yapılan inceleme ve denetim sonuçlarına göre nizalı hale gelen kooperatif alacaklarının emsal yargı 
kararları da olması halinde Merkez Birliği Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde 
müsebbibinden tahsil edilmek üzere ortak kredi hesaplarından çıkartılması hususunda Yönetim Kuruluna 
yetki verilmesi,
21- Tarımsal Üretici Birliklerine üye veya kurucu üye olmaları konusunda Yönetim Kuruluna yetki 
verilmesi, 
22- Ulusal ve uluslararası fon destekli kırsal kalkınma ve diğer yatırım programlarına katılma konusunda 
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
23- Ortaklara kullandırılan krediler için kredi komisyonu, vade farkı ve kaynak kullanım katılım payının 
tespit edilmesi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, teşvik primlerine ilişkin olarak 
yapılacak işlemler için Merkez Birliği Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
24- 30.01.2004 ve öncesi vadeli alacakların 7339 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılarak, Merkez 
Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslar dahilinde gider yazılan tutarların tasvibe sunulması 
için karar alınması,
25- Kurumumuz tarafından kullandırılan indirimli ve ertelenen krediler ile ilgili yapılacak iş ve işlemler 
konusunda Merkez Birliği Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
26- Aciz vesikaları ile ilgili yapılacak iş ve işlemler konusunda Merkez Birliği Yönetim Kurulu’na yetki 
verilmesi,
27- Sigorta acenteliği, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bunların iştiraklerinin muhabirliğinin ve 
acenteliğinin yapılmasıyla ilgili yapılacak iş ve işlemler konusunda Merkez Birliği Yönetim Kurulu’na yetki 
verilmesi,
28- Mali Mesuliyeti Tespit Kurulu çalışma usul ve esasları ve ilgili yapılacak iş ve işlemler konusunda 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
29- Dâhili Sigorta Fonu Yönetmeliği ve ekleri ile buna ilişkin yapılacak iş ve işlemler konusunda Merkez 
Birliği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
30- Kooperatif finansman ihtiyacını karşılamak üzere alternatif kaynak oluşturmak amacıyla 1581 Sayılı 
Kanun kapsamında menkul kıymet ihraç edilmesi ve bu kıymetlerin satılması, satın alınması buna ilişkin 
usul ve esasların tespit edilmesi hususunda Merkez Birliği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
31- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen komisyonlardan tanıtım ve risk fonu payının tespit edilmesi 
ve uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için Merkez Birliği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
32-  Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmeliğin 13 ve devamı maddeleri gereğince 
kooperatifimizin dış denetim yetkilisinin/kuruluşunun belirlenmesi hususunda karar alınması,
33- Seçimler;
A) Oy Tasnif Heyetinin Seçimi,
B) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi (5 asıl, 5 yedek),
C) Denetçilerin Seçimi (2 asıl, 2 yedek),
D) Üst Birlik Temsilcilerinin seçimi ( 2 ) asıl, ( 2 ) yedek,
34- Dilek ve temenniler,
35- Kapanış.
X=Seçilecek Üst Birlik Temsilcilerinin sayıları (Asıl/Yedek), bu izahnamenin 15. maddesine göre tespit 
edilecektir.
Not:
1- Genel Kurul Toplantısında vekaleten oy kullanılmayacağından, ortaklar ancak Genel Kurul Toplantısına 
bizzat iştirak ederek oy kullanabilirler.
2- Genel Kurulda görüşülecek faaliyet yıllarına ait Bütçe, Bilanço, Gelir Tabloları ile Yönetim Kurulu 
Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve müteakip Genel Kurul Toplantısına kadarki faaliyet yıllarına ait 
Çalışma Programları ve Tahmini Bütçe’nin, Genel Kurul toplantısından iki gün önce kooperatifte bilgi 
edinilmesini teminen ortakların incelemesine sunulacaktır.
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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

515 Şubat 
2022 Salı www.giresungundem.com

ALTAY FORMASINA KAVUSTU
Süper Lig’in 25. 

haftasında Gire-
sunspor ile karşı 

karşıya gelen Fenerbahçe’de 
Altay Bayındır sahalara geri 
döndü. Taraftarların dönüşünü 
sabırsızlıkla beklediği Bayın-
dır, 30 Ekim 2021 tarihinde 
sakatlandığı Konyaspor maçı 
sonrası formasına kavuştu. 
Omuz sakatlığını atlatan 
başarılı kaleci,105 gün sonra 
emanetini geri aldı.

 Giresunspor ile oynanan  
mücadeleye ilk 11’de başla-
yan Bayındır, yaşadığı omuz 
sakatlığının ardından yakla-

şık 3.5 ay sonra formasına 
kavuşmuş oldu.

105 GÜN SONRA 
GERİ DÖNDÜ

30 Ekim 2021 tarihinde 
oynanan Konyaspor maçın-
da omzundan sakatlanan 23 
yaşındaki kaleci, 12 Şubat 
2022 tarihinde oynanan 
Giresunspor maçında forma 
giyerek 105 günün ardından 
sahalara geri dönmüş oldu. 
Altay Bayındır, sakatlandı-
ğı döneme kadar bu sezon 
Fenerbahçe forması altında 
15 maça çıkmıştı. Bayındır, 

bu maçlarda 19 gol yerken, 4 
maçta kalesini gole kapatma-
yı başarmıştı.

ONUN YOKLUĞUNDA 
BERKE FORMA 
GİYMİŞTİ

Altay Bayındır’ın sakat-
lanmasının ardından Berke 
Özer forma şansı bulmaya 
başlamış ve Fenerbahçe 
formasıyla 19 maça çıkmıştı. 
2000 doğumlu kaleci, Altay’ın 
yokluğunda bu sezon toplam-
da 19 maça çıkarken kalesin-
de 20 gol görmüş ve 5 maçta 
kalesini gole kapatmıştı.

Sarı-Lacivertli yöneti-
ciler, ara transferde 

2’si yabancı olmak üzere 
4 futbolcuyu kadrolarına 
katarken; şimdiden Süper 
Amatörün hesabını yap-
maya başladılar.Ligin ikinci 
yarısına 5-0’lık Gürköy 
galibiyetiyle başlayan ve 
ligdeki iddiasını ortaya 
koyan Altunsu, ara trans-
fer döneminde kadrosuna 
ilçe içinden biri kaleci ve 
biri de defans oyuncusu 
olmak üzere 2 yerli isim 
katarken; daha önceden 
Tireboluspor’da oynayan 
Malili golcü Mamadu’nun 
tavsiyesi üzerine biri orta 
saha ve biri de forvet olan 
2 yabancı oyuncuyu kadro-
suna kattı. 

İstanbul’da BAL tecrübe-
si de olan Malili orta saha 
oyuncusu Sory İbrahim 
Bah ile yine aynı ülkeden 
forvet oyuncusu Boubacar 
Faradji Diallo’yu transfer 
eden Altunsu, bu oyuncu-
larla gücüne güç kattı.

Altunsu Kulübünün 2. 
Başkanı Mustafa Yaşlı, bu 
sezon hedeflerinin mutlak 
şampiyonluk olduğunu 
belirterek, “Biz, şimdiden 
Süper Ligin hesaplarını 
yapıyoruz. Takıma yeni 
transfer ettiğimiz oyuncu-
larla çok daha güçlü hale 
geldik. Amacımız, doğru-
dan Süper Lige çıkmaktır. 
Tüm hesaplarımızı buna 
göre yapıyoruz” dedi.

Giresun Birinci Amatör Küme Futbol Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Tirebolu 
temsilcisi Altunsu, ara transferde kadrosuna kattığı Malili 2 oyuncu ile gücüne güç kattı...

‘SUPER AMATORE CIKACAGIZ’
Serdar Dursun 

Operasyon geçirecek !

Fenerbahçe’de Gi-
resunspor maçın-

da yüzüne darbe alan ve 
oyuna devam edemeyen 
Serdar Dursun’dan kötü 
haber geldi. Sarı-lacivert-
lilerden yapılan açıkla-
mada, deneyimli golcü-
nün gözün dış duvarını 
oluşturan kemikte kırık 
olduğu ve operasyon 
geçireceği ifade edildi.

Süper Lig’in 25. hafta-
sında Fenerbahçe, dep-
lasmanda Giresunspor’u 
2-1 mağlup etti. Sarı-

lacivertlilerde yüzünden 
ciddi bir yaralanma ge-
çiren Serdar Dursun’un 
durumu netlik kazandı. 
Kulüpten yapılan açıkla-
mada deneyimli golcü-
nün zygoma kemiğinde 
kırık olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’den 
yapılan açıklamada, 
“Oyuncumuz Serdar 
Dursun’un, GZT Gire-
sunspor maçında yüzüne 
aldığı darbe sonrası 
yapılan görüntülemesin-
de zygoma kemiğinde 
(gözün dış duvarını 
oluşturan kemik) deplase 
kırık oluştuğu tespit edil-
miştir. Detaylı tetkikleri 
devam eden, şu an için 
operasyon geçirmesi 
planlanan oyuncumuzun 
tedavi süreci başlamıştır. 
Gelişmelere dair açıkla-
ma yapılacaktır.” ifadele-
rine yer verildi.

PARKENiN 
SULTANLARI 
DiNLENiYOR

Giresun’u Süper Ligde temsil eden 
Hentbolun Sultanlarında takıma 5 gün 

izin verildi.
İkinci yarının ilk maçında sahasında Araç 

Belediyespor’u yenerek moral bulan temsilci-
miz Görele Belediyesi Spor Kulübü’nün rakibi 
Kastamonu Belediye ile oynayacağı karşılaş-
ma Avrupa kupa maçları nedeniyle ertelendi.

Bu nedenle takıma 5 gün izin verildi. 
Temsilcimiz Görele Belediyesi Spor Kulübü, 
19 Mart 2022 tarihinde İzmir Belediye ile 
Görele’de oynayacak.

Giresun Birinci Ama-
tör Küme Futbol Ligi C 
Grubunda şampiyonluk 
mücadelesi veren ve 
şu anda grubunda lider 
durumda olan Tirebolu 
temsilcisi Altunsu, ara 
transferde kadrosunu 
daha da güçlendirdi.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 615 Şubat 2022 Salı

 

 

 

Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF), 2022-23 ve devam 
eden futbol sezonlarını kap-

sayan Süper Lig ve 1inci Lig mü-
sabakaları için düzenlenecek yayın 
ihalesinde 36 tanesi yurt dışından 
olmak üzere toplamda 46 firmanın 
şartnameyi aldığını açıkladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden 
yapılan açıklamada “Yayın ihalesi-
ne katılabilmek için 36 tanesi yurt 
dışından olmak üzere toplam 46 fir-
ma; IMG Media firması danışman-
lığında İhale Komisyonu tarafından 
belirlenen yayın hakkı paketlerine 
ilişkin ihale şartnamesini edinmiştir” 
denildi.

İhale sonuçlarının 21 Şubat 
2022 tarihinde sonuçlandırılması 
bekleniyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 
yayın ihalesi ile ilgili daha önce 
yaptığı açıklamada şunları söyle-
mişti: “Gerçekten Türk futbolunun 

en önemli gelir kalemlerinden birisi 
yayın geliridir. Bilhassa Anadolu 
takımlarımızın gelirlerinin nere-
deyse yüzde 80’i yayından geliyor. 
4 büyüklerin yayın geliri, bütün 
bütçelerinde belki yüzde 40 civa-
rında ama Anadolu’da yüzde 80 ve 
hatta daha üzerinde oluyor. Yayın 
ihalesinden ne kadar çok gelir elde 
edersek bütün takımlar için önemli 
olacak.”

Yayın ihalesi ile ilgili TFF’den 
yapılan açıklamanın tamamı şöyle: 
“Türkiye Futbol Federasyonu tara-
fından 2022-2023 ve devam eden 
futbol sezonlarını kapsayan TFF 
Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsaba-
kaları Yayın Haklarının devri için 
düzenlenecek ihaleye ilişkin olarak, 
20 Ocak 2022 tarihinde başlayan 
ihale dokümanlarını alma süreci 
tamamlanmıştır.

Bu süreçte, yayın ihalesine katı-
labilmek için 36 tanesi yurt dışından 

olmak üzere toplam 46 firma; IMG 
Media firması danışmanlığında İha-
le Komisyonu tarafından belirlenen 
yayın hakkı paketlerine ilişkin ihale 
şartnamesini edinmiştir.

İhale sürecinde, ihale şartna-
mesini alan firmalardan gelen tüm 
sorular cevaplanmış; ilgili soru ve 
cevaplar, ihale şartnamesini alan 
tüm firmalarla paylaşılmıştır.

Söz konusu firmalar tekliflerini, 
14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 
14:00’e kadar, elden veya e-mail 
yoluyla Deloitte Türkiye yetkililerine 
teslim ettiler. Noter tarafından açı-
lan teklifler, değerlendirilmek üzere 
Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye 
Futbol Federasyonu tarafından 
oluşturulan İhale Komisyonuna 
sunulacaktır

İhale Komisyonu teklifleri değer-
lendirecek olup, şartnamede yer al-
dığı gibi ihalenin sonuçlandırılması 
için 21 Şubat tarihi hedeflenmiştir.”

EN ONEMLi 
KALEMLERDEN 
BiRiSi

Süper Lig ve 1. Lig için 
düzenlenecek yayın ihalesi ile 
ilgili açıklama yapan TFF, 
46 firmanın şartnameyi aldığını 
belirtti. TFF, ihalenin 
sonuçlandırılması için 
hedeflenen tarihi de duyurdu.

Zeki, ‘Toparlanmak Şart’
Giresunspor takım kaptanı Zeki 

Yavru, Fenerbahçe karşısında 
hak etmedikleir bir yenilgi aldıklarını 
dile getirdi.

Zeki Yavru, “Hak etmediğimiz bir 
mağlubiyet olduğunu 
düşünüyoruz. 1 puan 
da olsa almalıydık. 
Çünkü çok iyi bir golle 
öne geçtik, pozisyonlar 
yakaladık. 2-0’ı bula-
bilirdik ama kaçırdık. 
Sonrasında Umut da 
sakatlanınca senaryo 
farklı oldu. Fenerbahçe 
takımından kontra atak-
tan iki tane gol yedik. 
Çok acı verici bir du-

rum. Kendi sahamızda 2-1 kaybet-
mek moral bozucu. Toparlanmalı ve 
oynayacak olduğumuz maçlarda bu 
takıma yetecek puanları almalıyız” 
ifadelirini kullandı. 


