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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
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SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

TİS'de
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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Palyatif Bakım

ASIRLARCA BİRLİKTE 
YAŞADILAR 

SONRA BİRDENBİRE 
AYRILDILAR -8- 
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Giresun’da öldürülen Sıla’nın babası Bekir Şentürk: “Adalete sığındık”
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“Cenab-ı Allah’ım kimseye bundan sonra öyle bir evlat acısı göstermesin. 

İnşallah bu son olur. Sıla’dan sonra son olur inşallah. Temennimiz o”
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İnşallah bu son olur. Sıla’dan 
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dık. Önce Allah’ım, sonra 
adalet.” dedi.

Baba Şentürk, Yalı Mahal-
lesi’ndeki evinin önünde ga-
zetecilere, acılarının büyük 
olduğunu söyledi.

“Sözün bittiği yerdeyiz.” 
ifadesini kullanan Şentürk, 

konuşacak fazla bir şey bu-
lamadıklarını dile getirdi.

Şentürk, şunları kaydetti:
“Devlet yetkililerimiz, 

Bakanımız olsun, Giresun 
Valimiz, Cumhurbaşkanı-
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lısını bekliyorum.”      n 3’TE
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NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Eroğlu: Şebinkarahisar’a 
herkesi bekliyoruz

İyi Parti il Başkanı Ab-
dülkadir Eroğlu, KDV 

indirimini olumlu bulduğunu 
ancak bütçedeki açığın 
nasıl karşılanacağının hala 
netleşmediğini söyledi.

Eroğlu, “Bu açığı da 
para basarak karşılıksız ta-
sarruf etmeden gerçekleş-
tirirse ,yeniden enflasyon 
olarak bize dönecektir. Bu 
50 milyar $’ı mutlak surette 
hükümetin bütçesinden 
tasarruf etmesi gerekmek-
tedir” dedi.

n SAYFA 2’DE

Bahçeşehir Üniversitesi 
Global Başkanı Enver 
Yücel, yayladaki otelde 

yapılan zirvede gazetecilere, 
bölgede daha önce “İklim Zirvesi” 
gerçekleştirildiğini söyledi.

Yücel, zirve için karbon 
salınımının sıfır olduğu nokta 
Kulakkaya Yaylası’nın seçildiğini 
belirterek, faaliyetlerin, tüketme-
den, dünyaya zarar vermeden, 
geleceği yok etmeden yapılması-
nın önemine işaret etti.

Bunun için de toplumsal 

bilincin sağlanması gerektiğini 
dile getiren Yücel, bu etkinlikleri, 
çocukların daha iyi yaşayabi-

leceği bir dünya olmasıyla ilgili 
farkındalık yaratmak için yaptıkla-
rını anlattı. n SAYFA 2’DE

Giresun’da 1800 rakımlı yaylada “Yeşil Büyüme” zirvesi yapıldı

ENVER YUCEL iZ BIRAKIYOR
Giresun’un Dereli ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kulakkaya Yaylası’nda, Bahçeşehir Üniver-
sitesinin ev sahipliğinde “Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma” zirvesi düzenlendi.

GiKUSAD, iS iNSANI
Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği (GİKÜSAD)  
geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İş İnsanı Aydın 

Petekçi için anma programı düzenledi.

AYDIN PETEKCi’Yi ANDI
Avrupa’da uzun yıllar Giresun Dernek 

Başkanlığı ve Giresun Federasyonu 
yöneticiliği yapan Petekçi’ yi anma progra-
mına GİKÜSAD Başkanı İbrahim İlyasoğlu, 
Başkan Vekili Ayşe Karaçam, yöneticiler, 
Petekçi’nin babası Dursun Petekçi, kardeşi 
Şahin Petekçi, akrabaları ve konuklar katıldı.

 n SAYFA 3’TE

Durmuş’tan 
Sosyal 
Adalet 
Çağrısı

n 3’TE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

321 Şubat 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

12 şubat ilan 

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

İHALE İLANI
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
1- Aşağıda bilgileri sunulan Giresun Üniversitesi Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu’nda 
bulunan 48 m²’lik alan Öğrenci Kantini olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre 
Açık Teklif Usulü ile 3 (Üç) yıllık olarak kiraya verilecektir.
Kiraya Verilecek Taşınmazın:

2- Taşınmazın tahmin edilen yıllık kira bedeli (KDV hariç);

dir.
3- İhale 4 Mart 2022 Cuma günü saat 10.00’ da Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4- Kiraya verilecek yere ait şartname her gün mesai saatleri içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat 
Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına 50,00 TL yatırmaları ve 
dekont karşılığında şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.
5- İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektubu ve eki yeterlik belgelerini, ihale tarih ve saatine 
kadar kapalı zarf içersinde sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 
teslim edeceklerdir.
6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;
       a- İlk Fiyat Teklif Mektubu (İdarece belirlenmiş standart forma uygun)
       b- Gerçek kişilerin T.C. kimlik fotokopisi, 
       c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
c.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
c.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine 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 ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
             ç- Vekaleten ihaleye katılma halinde, noter tarafından vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
yetkili olduğunu gösterir vekaletname ile ihaleye katılacak vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
             d- Tahmin edilen toplam muhammen bedellerin %3’ü tutarındaki; 

Geçici teminatın Kurumumuz (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki 
TR940001000123465805795002 nolu) hesabına yatırıldığına dair dekont aslı veya herhangi bir bankadan 
alınacak Geçici Teminat Mektubu (Süresiz) aslı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 26. Maddesinde 
belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. 
e- Faaliyet Belgesi: 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun hükümlerine
 göre Kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi veya  İşyeri Açma Belgesi veya  Kalfalık  Belgesi veya 
Kurs Bitirme Belgesi  veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi ( Meslek Odası Faaliyet Belgesi Konusu; 
Kantinlerin Faaliyetleri / Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların Faaliyetleri/   Pastanelerin ve 
Tatlıcıların Faaliyeti / Çay Ocakları Kafeler, Meyve Suyu Salonları ve Çay Bahçelerinde İçecek Sunum 
Faaliyeti/Oturacak Yeri Olan Fast-Food Satış Yerlerinden (Hamburger, Sandviç, Tost,vb.) Tarafından  
Sağlanan Yemek Hazırlama ve Sunum Faaliyetlerinden herhangi biri olan faaliyet belgesi.
f- İdaremizce borcu (Kira, KDV, Elektrik, Su vb.) olmadığına dair Giresun Üniversitesi Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığından ihale ilk  ilan tarihi ile ihale tarihi arasında alınmış resmi yazı.
8- İhaleye teklif veren istekli; gerçek kişi ise kendisinin, vekil ile temsil ediliyor ise isteklinin ve teklifi 
imzalayan vekilinin, tüzel kişi ise teklifi imzalayan kişinin ve tüm ortakların, Sabıka kaydı olup olmadığına 
ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devletten, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale tarihi arasında 
alınmış Adli Sicil Belgesi. (Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o 
kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.)
9- İstenen tüm belgeler ( Kimlik fotokopisi ve e- devletten alınan belgeler hariç) asıl veya noter onaylı veya 
aslı idarece görülmüştür onaylı olacaktır.
10- İlk Teklifleri ve belgeleri geçerli olan istekliler; Teklif verdikleri kısım için Açık Tekliflerini vermek üzere 
aşağıda belirtilen tarih ve saatte  ihale salonunda hazır bulunacaktır. Açık Teklife katılmayan isteklinin İlk 
teklifi son teklif olarak kabul edilecektir.

İlan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01557760)

İLİ GİRESUN
İLÇESİ Tirebolu
MAHALLE/KÖY Körliman
MEVKİİ Mehmet Bayrak Caddesi
PAFTA/CİLT NO F41-C-22-C-3-B
ADA NO/SAYFA NO 197
PARSEL NO/SIRA NO 22
YÜZ ÖLÇÜMÜ m² (Tümü) 48
MÜLKİYET DURUMU 
(Hazine/ Üniversite) Hazine

KİRALANMA AMACI           
( Kantin/ Kafeterya/ Diğer) Öğrenci Kantini

KİRALANACAK ALAN m² 
(kapalı / Açık ) 48

ADI VE KISA AÇIKLAMASI KISIM TUTAR (  )

Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek 
Yüksekokulu Öğrenci Kantini TÜMÜ 4.500,00

ADI VE KISA AÇIKLAMASI KISIM GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (  )

Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek 
Yüksekokulu Öğrenci Kantini TÜMÜ 405,00

ADI VE KISA AÇIKLAMASI KISIM TARİH VE SAATİ

Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek 
Yüksekokulu Öğrenci Kantini TÜMÜ 04 Mart 2022 Cuma 

Günü Saat: 10.15

₺

₺

₺

₺

Giresun’da öldürülen Sıla’nın babası Bekir Şentürk: “Adalete sığındık”

ACILI BABA KONUSTU
“Cenab-ı Allah’ım kimseye bundan sonra öyle bir evlat acısı göstermesin. 

İnşallah bu son olur. Sıla’dan sonra son olur inşallah. Temennimiz o”
“Şu yalan haberleri 

bırakalım”
Olayla ilgili çıkan haber-

lere değinen Şentürk, “Bir 
de şöyle bir şey söz konusu, 
benim eşimden ayrı oldu-
ğumla ilgili bir haber yayın-
lamışlar. Sosyal medyaya 
bakamıyorum, eşim evde. 
Bugün zaten gelen insanlar, 
değerli basın mensupları 
da gördü. Bakanlarımız da 
gördü, gelen milletvekilimiz 
vardı, onlar gördü. Evde, 
beraberiz yani. Şu yalan ha-
berleri bırakalım. Doğrusuna 
bakalım diye söylüyorum.” 
diye konuştu.

Baba Şentürk, duygula-
rına ilişkin, “Acı bir duygu 
yani. Anlatılmaz bir duygu. 

Cenab-ı Allah kimseye böyle 
bir acı vermesin. Büyük bir 
acı.” ifadesini kullandı.

Zanlı Hüseyin Can 
Gökçek’le ilgili ise Şentürk 
şunları söyledi:

“Bana bu acıyı yaşattı. 
İnşallah Cenab-ı Allah’ım 
ona da aynı, büyük bir acıyı 
daha ona versin. Adaletimiz, 
Allah’ımız onun bize yaşat-
tığı acının daha büyüğünü 
versin. İnşallah da öyle ola-
cak. Nasıl bir ceza isteyebi-
lirim ki? Devlet bana versin, 
daha doğrusu onu yapsın. 
Onun cezasını ben vereyim 
isterim yani. Ne diyeyim? 
İsterim ama yine dediğim 
gibi hüküm Allah’ın. Cenab-ı 
Allah’ım kimseye bundan 
sonra öyle bir evlat acısı 

göstermesin. İnşallah bu son 
olur. Sıla’dan sonra son olur 
inşallah. Temennimiz o. Ada-
lete sığındık. Önce Allah’ım, 
sonra adalet.” 

GİRESUN (AA)

Programla ilgili bil-
gi veren Dernek 

Başkanı İlyasoğlu, “Çok 
sevdiğimiz arkadaşımız 
Aydın Petekçi, Giresun 
için önemli bir değer-
di. Kendisi iyiliksever 
bir insandı. Çok yönlü 
yardım faaliyetlerine 
katılım sağlamaktan 
mutluluk duyardı. Anma 
programımızda Giresun 
aşığı Aydın Bey ile ilgili 
anılarımızı tazeleyerek 
rahmetle yad ettik. Vefa 
programımız, İlahiyatçı 
Eğitimci Hocamız Davut 
Tozlu’nun, yasin oku-
yarak, dua ettirmesiyle 
son buldu. Ruhu şad, 
mekanı cennet olsun” 
diye konuştu.

Haber: Namık 
Baltaoğlu

GiKUSAD, iS iNSANI
Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği (GİKÜSAD)  
geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İş İnsanı Aydın 

Petekçi için anma programı düzenledi.

AYDIN PETEKCi’Yi ANDI

2022 yılı içinde destek-
lenecek proje konuları 

şunlar;
• Sivil toplum kuruluşla-

rının kapasitelerinin arttırıl-
ması,

• Kamu-STK iş birliği ve 
katılımcılığın artırılması,

• İnsan hakları ve demok-
rasi, 

• Şehit yakınları ve gazile-
rin desteklenmesi,

• Uyuşturucu ve madde 
bağımlılığı ile mücadele,

• Göç ve uyum,
• Gönüllülük,
• Sosyal girişimcilik,

• Afet bilinci,
• Trafik bilinci,
• Kadın hakları, aile değer-

lerinin korunması ve kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi,

• Toplumsal dayanışmanın 
desteklenmesi,

• Toplumsal kalkınmanın 
desteklenmesi,

• İstihdamın arttırılma-
sı,

• Engelliler ve sosyal risk 
altındaki grupların desteklen-
mesi,

• Eğitim, kültür, sağlık ve 
spor,

• Tarihi ve kültürel değer-

lerin korunması, 
• Hayvan hakları
18 Şubat 2022  tarihinde 

başlayan proje başvuruları,  
https://sso.dernekler.gov.
tr/ adresinde yer alan  Proje 
Destek Sistemi (PRODES) 
üzerinden elektronik olarak 
yapılacak.. Program kapsa-
mında desteklenecek proje 
konuları, desteğin miktarı ve 
kapsamı, kimlerin başvurabi-
leceği, başvurunun nasıl ve 
nereye yapılacağı konuları 
ile ilgili detaylar aşağıda ve 
PRODES’ te yer alan Başvu-
ru Rehberinde açıklandı

‘Bir Fikrim Var’ Diyen Dernekler 
İçin Böyle Bir Fırsat Az Çıkar

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge 
netleşti. Buna göre farklı fikri ve projesi olan dernekler desteklenecek.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

221 Şubat 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Kimi kime şikâyet edelim?!..
Cumhuriyet tarihinde hiç-

bir zaman bugünkü kadar, 
bu kadar güçlü demokratik 
bir iktidar olmamışken;

 - Bugün ülke genelinde 
hemen hemen herkesin 
müşteki olduğu olumsuzluk-
lar, hukuksuzlar, adaletsiz-
likler, yolsuzluklar, önlene-
meyen (durdurulamayan, 
kontrol edilemeyen) fahiş 
fiyatlar vuku buluyorsa!..

 - Hiçbir vesayet kal-
mamışken, hiçbir engel 
yokken, geçmişteki bütün 
prangalar sökülmüşken; iki 
dudak arasındaki kanun 
olabiliyorken, bütün basın 
yayın organları emre âmâde 
olmuşken, üstelik kesinti-
siz uzun bir süre siyasî ve 
bürokratik bir tecrübeye 
rağmen yönetenler sık sık 
mazeret beyan edip, yöneti-
lenlerden daha fazla şikâyet 
ediyorlarsa;

  Kimi kime şikâyet 
edelim?!..

*****
 Ananı öpen ‘Kadı’ ise!..
 - İdari makamlarda etkili 

ve yetkili kişilerin bulunduğu 
dönemlerde;

 - Adaletsizlik ve hukuk-
suzluk herkesçe duyulup 
yayılmaya başladığında…

 - Koyunları kurtların 
değil de çobanların yemeye 
başladığında...

 - Fakirlerin, muhtaçların, 
yoksulların, kimsesizlerin 
feryâdı göklere çıkarcasına 
yükselmesine rağmen bunu 
da taşlardan başkası işitme-
diğinde;

 Sıkça anlatılan meşhur 
bir hikâye: “Ananı öpen 
‘Kadı’ ise, şikâyetini kime 
yapacaksın?”

*
 Abdülmecit döneminde 

olduğu rivayet edilen, yol-
suzlukları ile ünlü Karakuşi 
adında bir kadı varmış. 

Bir gün Karakuşi Kadı, bir 
fırının önünden geçerken 
burnuna güzel bir koku gel-
miş. Vitrinde güveç içinde 
nar gibi kızarmış sahibini 
bekleyen nefis bir ördek 
var... 

Karakuşi Kadı, fırıncıya: 
- “Ben bunu aldım” 

demiş. 
Kadıya itiraz edilir mi? 
Fırıncı hemen ördeği 

paket yapıp vermiş. 
Az sonra ördeğin asıl 

sahibi gelmiş:
- “Hani bizim ördek?” 
Fırıncı boynunu büküp:
- “Uçtu” deyince iş kavga-

ya dönüşmüş. 
Kavga sırasında fırıncı, 

araya giren bir gayrimüslim 
müşterinin gözünü çıkarınca 
korkup kaçmaya başlamış... 

Gayrimüslim de peşin-
den kovalıyor. Bir duvardan 
atlarken, bilmeden duvarın 
öteki tarafındaki hamile bir 
kadının üstüne düşmüş. 

Kadın, çocuğunu düşür-
düğü için, kadının kocası da 
fırıncının peşine düşmüş. 

Can havliyle kaçan fırın-
cının çarpıp devirdiği Yahudi 
bir vatandaş da kızıp peşle-
rine takılmış. 

Sonunda duruma müda-
hale eden zaptiyeler hepsini 
yakalayarak Karakuşi Ka-
dı’nın karşısına çıkarmışlar. 

*
Kadı sırayla sormuş:
Ördeğin sahibi, “Bu adam 

ördeğimi hiç etti” diye şikâ-
yet etmiş.

Karakuşi Kadı, fırıncıya 
sormuş:

- “Ne yaptın bu adamın 
ördeğini?

Fırıncı: 
- “Uçtu” demiş.
Kadı, kara kaplı defterini 

açmış; “Ördeğin karşısında 
tayyar yazılı… Tayyar ‘Uçar’ 
anlamına gelir. O halde 
ördeğin uçması suç değil” 
diyerek, fırıncının ördek 
işinden beraatına karar 
vermiş. 

*
Kadı, gözü çıkan gayri-

müslim vatandaşa sormuş... 
Onun şikâyetine de kara 

kaplı defterden bir madde 
bulmuş: “Her kim, gayri-
müslimin iki gözünü çıkara, 
o müslimin tek gözü çıkarı-
la…”

Davacı: “Benim tek gö-
züm çıktı. Şimdi ne olacak?” 
diye sorunca;

Karakuşi Kadı, “Şimdi” 
demiş, “Fırıncı senin öbür 
gözünü de çıkaracak, biz 
de onun tek gözünü çıkara-
cağız.” 

Tabii gayrimüslim şikâye-
tinden hemen vazgeçmiş, 
fırıncı bu davadan da beraat 
etmiş.

*
Çocuğunu düşüren ka-

dının kocasına da Karakuşi 
Kadı: “Tamam” demiş, 
‘Karını vereceksin, bu adam 
yerine yeni çocuk koyacak.” 

Böyle olunca adam da 
şikâyetini anında geri almış, 
fırıncı bu davadan da kur-
tulmuş.

Kadı dönmüş Yahudi”ye: 
“Senin şikâyetin nedir bre?”

 Yahudi bir süre düşün-
dükten sonra ellerini açmış; 
“Ne diyeyim kadı efendi” 
demiş, “Adaletinle bin yaşa 
sen, e mi!..”

*
Kıssadan hisse:
 - Anlayana sivri sinek 

saz, anlamayana davul 
zurna az!..

*
 “İstediğin kadar inançlı-

yım de namaz kıl, sadaka 
ver. Umut verip, güven 
aşılayıp da yarı yolda bırak-
tığın insanın gönül sada-
kasını her iki dünyada da 
veremezsin.”(Hz. Mevlana)

Vesselam…

Eroğlu: Şebinkarahisar’a 
herkesi bekliyoruz

Elektrik ve akaryakıt fiyat-
larında da ÖTV ve  KDV 

indirimi sağlanana kadar müca-
deleye devam edeceklerini açık-
layan Eroğlu, 22 Şubat Salı günü 
Şebinkarahisar’da saat 13:30’da 

yeniden basın açıklaması yapa-
caklarını duyurdu. Basın açık-
lamasında elektriğe niye fahiş 
zam yapıldığını açıklayacağını 
belirten il başkanı Eroğlu, bütün 
vatandaşları basın açıklamasına 

davet ettiklerini belirtti. 
Basın açıklamasına 
bütün siyasi partilerin 
yanı sıra sivil toplum 
örgütlerini de Çağıran  
Eroğlu, fahiş zam 
yapılan elektrik ve 
bir yılda 84 kere zam 
yapılan akaryakıtta 
ÖTV ve KDV İndirimi 
istediklerini ve zam-
ların makul seviyeye 
çekilmesini istedikleri-
ni söyledi.

Aynı zamanda bölge 
turizmi açısından 
da etkinliğin önemli 

olduğuna işaret eden Yücel, 
şu görüşleri dile getirdi:

“Bugün Davos’ta böyle yer-
leşkelerde ekonomik formlar 
yapılıyor. Burada da buna ben-
zer etkinliklerin bundan sonra 
da sürekli yapılabileceğini bu 
vesile söylemiş oluyorum.

Bütün meselemiz dünyamız. 
Sadece Türkiye’ye ait bir olgu 
değil bu. Aynı zamanda küre-
sel sorun bugün iklim değişikli-
ği, sürdürülebilir kalkınma. Kü-
resel kalkınma BM’nin amacı. 
Ben de BM İstanbul UNITER 
Başkanı olarak, BM’yi de dahil 
etmek istiyorum, dünyanın 
çeşitli yerlerindeki etkin sivil 
toplum örgütleriyle farkındalık 
oluşturmak adına bu çalışma-
ları yapıyoruz.”

“Dünyada, yeşil 
dönüşüm önemli 
bir devlet planı 
haline geldi”

Bahçeşehir Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Şirin Ka-
radeniz ise yeşil büyüme ve 

sürdürülebilir kalkınmanın do-
ğaya zarar vermeden, doğayı 
koruyarak yapılması gerektiği-
ni söyledi.

Dünyada yeşil dönüşüm ve 
yeşil büyümenin çok önemli bir 
devlet planı haline geldiğinin 
altını çizen Karadeniz, şöyle 
devam etti:

“Biz de bu zirvede tüm 
paydaşları, üniversitelerdeki 
kıymetli akademisyenleri, bu 
işin uzmanlarını, sivil toplum 
kuruluşları ve sektörü bir araya 
getirdik. Ülkemiz adına yeşil 
bir büyüme nasıl olabilir, bu 
yeşil büyüme sırasında nitelikli 
iş gücünün üretilmesi ve yeşil 
kalkınmada en başta olabilmek 
için gerekli stratejilerin neler 
olabileceğini masaya yatırmak 
üzere bir araya geldik. Kulak-
kaya Yaylası’nda yapmamızın 
en önemli amacı da karbon 
ayak izlerinin sıfır olduğu bir 
yerde yeşil büyümeyi konuş-
mak istedik.”

Karadeniz, zirve sonunda 
çalıştay raporu da hazırla-
nacağını belirterek, şunları 
kaydetti:

“BM sürdürülebilir hedefleri-

ne atıf yapabilecek şekilde ve 
ülkemizin yeşil büyümeyle ilgili 
stratejisine de yön verebilecek 
her paydaşın görüşünün oldu-
ğu bir çalıştay raporu ortaya 
çıkaracağız. Bu rapor tüm ilgili 
devlet kurumları, sivil toplum 
kuruluşları ile paylaşılacak. 
Bunun arkasından gelecek 
olduğunu düşündüğümüz en 
önemli şey, hem AR-GE pro-
jeleri hem de farklı etkinliklerle 

beraber gösterilen sorunlara 
çözüm üretilecek projelerin 
geliştirilmesi için temel rapor 
niteliğini taşıyacak olmasıdır.”

Etkinliğe, Giresun Valisi 
Enver Ünlü, AK Parti Giresun 
Milletvekili Kadir Aydın, Ordu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ali Akdoğan, Giresun Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz 
Can, davetliler ve akademis-
yenler katıldı. GİRESUN (AA)

Giresun’da 1800 rakımlı yaylada “Yeşil Büyüme” zirvesi yapıldı

ENVER YUCEL iZ BIRAKIYOR
Giresun’un Dereli ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kulakkaya Yaylası’nda, Bahçeşehir Üniver-
sitesinin ev sahipliğinde “Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma” zirvesi düzenlendi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

321 Şubat 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

12 şubat ilan 

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

İHALE İLANI
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
1- Aşağıda bilgileri sunulan Giresun Üniversitesi Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu’nda 
bulunan 48 m²’lik alan Öğrenci Kantini olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre 
Açık Teklif Usulü ile 3 (Üç) yıllık olarak kiraya verilecektir.
Kiraya Verilecek Taşınmazın:

2- Taşınmazın tahmin edilen yıllık kira bedeli (KDV hariç);

dir.
3- İhale 4 Mart 2022 Cuma günü saat 10.00’ da Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4- Kiraya verilecek yere ait şartname her gün mesai saatleri içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat 
Bankası Giresun Şubesindeki TR940001000123465805795002 nolu hesabına 50,00 TL yatırmaları ve 
dekont karşılığında şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.
5- İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektubu ve eki yeterlik belgelerini, ihale tarih ve saatine 
kadar kapalı zarf içersinde sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 
teslim edeceklerdir.
6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;
       a- İlk Fiyat Teklif Mektubu (İdarece belirlenmiş standart forma uygun)
       b- Gerçek kişilerin T.C. kimlik fotokopisi, 
       c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
c.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
c.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine 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 ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
             ç- Vekaleten ihaleye katılma halinde, noter tarafından vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
yetkili olduğunu gösterir vekaletname ile ihaleye katılacak vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
             d- Tahmin edilen toplam muhammen bedellerin %3’ü tutarındaki; 

Geçici teminatın Kurumumuz (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki 
TR940001000123465805795002 nolu) hesabına yatırıldığına dair dekont aslı veya herhangi bir bankadan 
alınacak Geçici Teminat Mektubu (Süresiz) aslı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 26. Maddesinde 
belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. 
e- Faaliyet Belgesi: 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun hükümlerine
 göre Kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi veya  İşyeri Açma Belgesi veya  Kalfalık  Belgesi veya 
Kurs Bitirme Belgesi  veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi ( Meslek Odası Faaliyet Belgesi Konusu; 
Kantinlerin Faaliyetleri / Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların Faaliyetleri/   Pastanelerin ve 
Tatlıcıların Faaliyeti / Çay Ocakları Kafeler, Meyve Suyu Salonları ve Çay Bahçelerinde İçecek Sunum 
Faaliyeti/Oturacak Yeri Olan Fast-Food Satış Yerlerinden (Hamburger, Sandviç, Tost,vb.) Tarafından  
Sağlanan Yemek Hazırlama ve Sunum Faaliyetlerinden herhangi biri olan faaliyet belgesi.
f- İdaremizce borcu (Kira, KDV, Elektrik, Su vb.) olmadığına dair Giresun Üniversitesi Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığından ihale ilk  ilan tarihi ile ihale tarihi arasında alınmış resmi yazı.
8- İhaleye teklif veren istekli; gerçek kişi ise kendisinin, vekil ile temsil ediliyor ise isteklinin ve teklifi 
imzalayan vekilinin, tüzel kişi ise teklifi imzalayan kişinin ve tüm ortakların, Sabıka kaydı olup olmadığına 
ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devletten, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale tarihi arasında 
alınmış Adli Sicil Belgesi. (Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o 
kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.)
9- İstenen tüm belgeler ( Kimlik fotokopisi ve e- devletten alınan belgeler hariç) asıl veya noter onaylı veya 
aslı idarece görülmüştür onaylı olacaktır.
10- İlk Teklifleri ve belgeleri geçerli olan istekliler; Teklif verdikleri kısım için Açık Tekliflerini vermek üzere 
aşağıda belirtilen tarih ve saatte  ihale salonunda hazır bulunacaktır. Açık Teklife katılmayan isteklinin İlk 
teklifi son teklif olarak kabul edilecektir.

İlan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01557760)

İLİ GİRESUN
İLÇESİ Tirebolu
MAHALLE/KÖY Körliman
MEVKİİ Mehmet Bayrak Caddesi
PAFTA/CİLT NO F41-C-22-C-3-B
ADA NO/SAYFA NO 197
PARSEL NO/SIRA NO 22
YÜZ ÖLÇÜMÜ m² (Tümü) 48
MÜLKİYET DURUMU 
(Hazine/ Üniversite) Hazine

KİRALANMA AMACI           
( Kantin/ Kafeterya/ Diğer) Öğrenci Kantini

KİRALANACAK ALAN m² 
(kapalı / Açık ) 48

ADI VE KISA AÇIKLAMASI KISIM TUTAR (  )

Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek 
Yüksekokulu Öğrenci Kantini TÜMÜ 4.500,00

ADI VE KISA AÇIKLAMASI KISIM GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (  )

Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek 
Yüksekokulu Öğrenci Kantini TÜMÜ 405,00

ADI VE KISA AÇIKLAMASI KISIM TARİH VE SAATİ

Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek 
Yüksekokulu Öğrenci Kantini TÜMÜ 04 Mart 2022 Cuma 

Günü Saat: 10.15

₺

₺

₺

₺

Giresun’da öldürülen Sıla’nın babası Bekir Şentürk: “Adalete sığındık”

ACILI BABA KONUSTU
“Cenab-ı Allah’ım kimseye bundan sonra öyle bir evlat acısı göstermesin. 

İnşallah bu son olur. Sıla’dan sonra son olur inşallah. Temennimiz o”
“Şu yalan haberleri 

bırakalım”
Olayla ilgili çıkan haber-

lere değinen Şentürk, “Bir 
de şöyle bir şey söz konusu, 
benim eşimden ayrı oldu-
ğumla ilgili bir haber yayın-
lamışlar. Sosyal medyaya 
bakamıyorum, eşim evde. 
Bugün zaten gelen insanlar, 
değerli basın mensupları 
da gördü. Bakanlarımız da 
gördü, gelen milletvekilimiz 
vardı, onlar gördü. Evde, 
beraberiz yani. Şu yalan ha-
berleri bırakalım. Doğrusuna 
bakalım diye söylüyorum.” 
diye konuştu.

Baba Şentürk, duygula-
rına ilişkin, “Acı bir duygu 
yani. Anlatılmaz bir duygu. 

Cenab-ı Allah kimseye böyle 
bir acı vermesin. Büyük bir 
acı.” ifadesini kullandı.

Zanlı Hüseyin Can 
Gökçek’le ilgili ise Şentürk 
şunları söyledi:

“Bana bu acıyı yaşattı. 
İnşallah Cenab-ı Allah’ım 
ona da aynı, büyük bir acıyı 
daha ona versin. Adaletimiz, 
Allah’ımız onun bize yaşat-
tığı acının daha büyüğünü 
versin. İnşallah da öyle ola-
cak. Nasıl bir ceza isteyebi-
lirim ki? Devlet bana versin, 
daha doğrusu onu yapsın. 
Onun cezasını ben vereyim 
isterim yani. Ne diyeyim? 
İsterim ama yine dediğim 
gibi hüküm Allah’ın. Cenab-ı 
Allah’ım kimseye bundan 
sonra öyle bir evlat acısı 

göstermesin. İnşallah bu son 
olur. Sıla’dan sonra son olur 
inşallah. Temennimiz o. Ada-
lete sığındık. Önce Allah’ım, 
sonra adalet.” 

GİRESUN (AA)

Programla ilgili bil-
gi veren Dernek 

Başkanı İlyasoğlu, “Çok 
sevdiğimiz arkadaşımız 
Aydın Petekçi, Giresun 
için önemli bir değer-
di. Kendisi iyiliksever 
bir insandı. Çok yönlü 
yardım faaliyetlerine 
katılım sağlamaktan 
mutluluk duyardı. Anma 
programımızda Giresun 
aşığı Aydın Bey ile ilgili 
anılarımızı tazeleyerek 
rahmetle yad ettik. Vefa 
programımız, İlahiyatçı 
Eğitimci Hocamız Davut 
Tozlu’nun, yasin oku-
yarak, dua ettirmesiyle 
son buldu. Ruhu şad, 
mekanı cennet olsun” 
diye konuştu.

Haber: Namık 
Baltaoğlu

GiKUSAD, iS iNSANI
Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği (GİKÜSAD)  
geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İş İnsanı Aydın 

Petekçi için anma programı düzenledi.

AYDIN PETEKCi’Yi ANDI

2022 yılı içinde destek-
lenecek proje konuları 

şunlar;
• Sivil toplum kuruluşla-

rının kapasitelerinin arttırıl-
ması,

• Kamu-STK iş birliği ve 
katılımcılığın artırılması,

• İnsan hakları ve demok-
rasi, 

• Şehit yakınları ve gazile-
rin desteklenmesi,

• Uyuşturucu ve madde 
bağımlılığı ile mücadele,

• Göç ve uyum,
• Gönüllülük,
• Sosyal girişimcilik,

• Afet bilinci,
• Trafik bilinci,
• Kadın hakları, aile değer-

lerinin korunması ve kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi,

• Toplumsal dayanışmanın 
desteklenmesi,

• Toplumsal kalkınmanın 
desteklenmesi,

• İstihdamın arttırılma-
sı,

• Engelliler ve sosyal risk 
altındaki grupların desteklen-
mesi,

• Eğitim, kültür, sağlık ve 
spor,

• Tarihi ve kültürel değer-

lerin korunması, 
• Hayvan hakları
18 Şubat 2022  tarihinde 

başlayan proje başvuruları,  
https://sso.dernekler.gov.
tr/ adresinde yer alan  Proje 
Destek Sistemi (PRODES) 
üzerinden elektronik olarak 
yapılacak.. Program kapsa-
mında desteklenecek proje 
konuları, desteğin miktarı ve 
kapsamı, kimlerin başvurabi-
leceği, başvurunun nasıl ve 
nereye yapılacağı konuları 
ile ilgili detaylar aşağıda ve 
PRODES’ te yer alan Başvu-
ru Rehberinde açıklandı

‘Bir Fikrim Var’ Diyen Dernekler 
İçin Böyle Bir Fırsat Az Çıkar

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge 
netleşti. Buna göre farklı fikri ve projesi olan dernekler desteklenecek.
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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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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!..
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demeli!..
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***
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, 
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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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Kimi kime şikâyet edelim?!..
Cumhuriyet tarihinde hiç-

bir zaman bugünkü kadar, 
bu kadar güçlü demokratik 
bir iktidar olmamışken;

 - Bugün ülke genelinde 
hemen hemen herkesin 
müşteki olduğu olumsuzluk-
lar, hukuksuzlar, adaletsiz-
likler, yolsuzluklar, önlene-
meyen (durdurulamayan, 
kontrol edilemeyen) fahiş 
fiyatlar vuku buluyorsa!..

 - Hiçbir vesayet kal-
mamışken, hiçbir engel 
yokken, geçmişteki bütün 
prangalar sökülmüşken; iki 
dudak arasındaki kanun 
olabiliyorken, bütün basın 
yayın organları emre âmâde 
olmuşken, üstelik kesinti-
siz uzun bir süre siyasî ve 
bürokratik bir tecrübeye 
rağmen yönetenler sık sık 
mazeret beyan edip, yöneti-
lenlerden daha fazla şikâyet 
ediyorlarsa;

  Kimi kime şikâyet 
edelim?!..

*****
 Ananı öpen ‘Kadı’ ise!..
 - İdari makamlarda etkili 

ve yetkili kişilerin bulunduğu 
dönemlerde;

 - Adaletsizlik ve hukuk-
suzluk herkesçe duyulup 
yayılmaya başladığında…

 - Koyunları kurtların 
değil de çobanların yemeye 
başladığında...

 - Fakirlerin, muhtaçların, 
yoksulların, kimsesizlerin 
feryâdı göklere çıkarcasına 
yükselmesine rağmen bunu 
da taşlardan başkası işitme-
diğinde;

 Sıkça anlatılan meşhur 
bir hikâye: “Ananı öpen 
‘Kadı’ ise, şikâyetini kime 
yapacaksın?”

*
 Abdülmecit döneminde 

olduğu rivayet edilen, yol-
suzlukları ile ünlü Karakuşi 
adında bir kadı varmış. 

Bir gün Karakuşi Kadı, bir 
fırının önünden geçerken 
burnuna güzel bir koku gel-
miş. Vitrinde güveç içinde 
nar gibi kızarmış sahibini 
bekleyen nefis bir ördek 
var... 

Karakuşi Kadı, fırıncıya: 
- “Ben bunu aldım” 

demiş. 
Kadıya itiraz edilir mi? 
Fırıncı hemen ördeği 

paket yapıp vermiş. 
Az sonra ördeğin asıl 

sahibi gelmiş:
- “Hani bizim ördek?” 
Fırıncı boynunu büküp:
- “Uçtu” deyince iş kavga-

ya dönüşmüş. 
Kavga sırasında fırıncı, 

araya giren bir gayrimüslim 
müşterinin gözünü çıkarınca 
korkup kaçmaya başlamış... 

Gayrimüslim de peşin-
den kovalıyor. Bir duvardan 
atlarken, bilmeden duvarın 
öteki tarafındaki hamile bir 
kadının üstüne düşmüş. 

Kadın, çocuğunu düşür-
düğü için, kadının kocası da 
fırıncının peşine düşmüş. 

Can havliyle kaçan fırın-
cının çarpıp devirdiği Yahudi 
bir vatandaş da kızıp peşle-
rine takılmış. 

Sonunda duruma müda-
hale eden zaptiyeler hepsini 
yakalayarak Karakuşi Ka-
dı’nın karşısına çıkarmışlar. 

*
Kadı sırayla sormuş:
Ördeğin sahibi, “Bu adam 

ördeğimi hiç etti” diye şikâ-
yet etmiş.

Karakuşi Kadı, fırıncıya 
sormuş:

- “Ne yaptın bu adamın 
ördeğini?

Fırıncı: 
- “Uçtu” demiş.
Kadı, kara kaplı defterini 

açmış; “Ördeğin karşısında 
tayyar yazılı… Tayyar ‘Uçar’ 
anlamına gelir. O halde 
ördeğin uçması suç değil” 
diyerek, fırıncının ördek 
işinden beraatına karar 
vermiş. 

*
Kadı, gözü çıkan gayri-

müslim vatandaşa sormuş... 
Onun şikâyetine de kara 

kaplı defterden bir madde 
bulmuş: “Her kim, gayri-
müslimin iki gözünü çıkara, 
o müslimin tek gözü çıkarı-
la…”

Davacı: “Benim tek gö-
züm çıktı. Şimdi ne olacak?” 
diye sorunca;

Karakuşi Kadı, “Şimdi” 
demiş, “Fırıncı senin öbür 
gözünü de çıkaracak, biz 
de onun tek gözünü çıkara-
cağız.” 

Tabii gayrimüslim şikâye-
tinden hemen vazgeçmiş, 
fırıncı bu davadan da beraat 
etmiş.

*
Çocuğunu düşüren ka-

dının kocasına da Karakuşi 
Kadı: “Tamam” demiş, 
‘Karını vereceksin, bu adam 
yerine yeni çocuk koyacak.” 

Böyle olunca adam da 
şikâyetini anında geri almış, 
fırıncı bu davadan da kur-
tulmuş.

Kadı dönmüş Yahudi”ye: 
“Senin şikâyetin nedir bre?”

 Yahudi bir süre düşün-
dükten sonra ellerini açmış; 
“Ne diyeyim kadı efendi” 
demiş, “Adaletinle bin yaşa 
sen, e mi!..”

*
Kıssadan hisse:
 - Anlayana sivri sinek 

saz, anlamayana davul 
zurna az!..

*
 “İstediğin kadar inançlı-

yım de namaz kıl, sadaka 
ver. Umut verip, güven 
aşılayıp da yarı yolda bırak-
tığın insanın gönül sada-
kasını her iki dünyada da 
veremezsin.”(Hz. Mevlana)

Vesselam…

Eroğlu: Şebinkarahisar’a 
herkesi bekliyoruz

Elektrik ve akaryakıt fiyat-
larında da ÖTV ve  KDV 

indirimi sağlanana kadar müca-
deleye devam edeceklerini açık-
layan Eroğlu, 22 Şubat Salı günü 
Şebinkarahisar’da saat 13:30’da 

yeniden basın açıklaması yapa-
caklarını duyurdu. Basın açık-
lamasında elektriğe niye fahiş 
zam yapıldığını açıklayacağını 
belirten il başkanı Eroğlu, bütün 
vatandaşları basın açıklamasına 

davet ettiklerini belirtti. 
Basın açıklamasına 
bütün siyasi partilerin 
yanı sıra sivil toplum 
örgütlerini de Çağıran  
Eroğlu, fahiş zam 
yapılan elektrik ve 
bir yılda 84 kere zam 
yapılan akaryakıtta 
ÖTV ve KDV İndirimi 
istediklerini ve zam-
ların makul seviyeye 
çekilmesini istedikleri-
ni söyledi.

Aynı zamanda bölge 
turizmi açısından 
da etkinliğin önemli 

olduğuna işaret eden Yücel, 
şu görüşleri dile getirdi:

“Bugün Davos’ta böyle yer-
leşkelerde ekonomik formlar 
yapılıyor. Burada da buna ben-
zer etkinliklerin bundan sonra 
da sürekli yapılabileceğini bu 
vesile söylemiş oluyorum.

Bütün meselemiz dünyamız. 
Sadece Türkiye’ye ait bir olgu 
değil bu. Aynı zamanda küre-
sel sorun bugün iklim değişikli-
ği, sürdürülebilir kalkınma. Kü-
resel kalkınma BM’nin amacı. 
Ben de BM İstanbul UNITER 
Başkanı olarak, BM’yi de dahil 
etmek istiyorum, dünyanın 
çeşitli yerlerindeki etkin sivil 
toplum örgütleriyle farkındalık 
oluşturmak adına bu çalışma-
ları yapıyoruz.”

“Dünyada, yeşil 
dönüşüm önemli 
bir devlet planı 
haline geldi”

Bahçeşehir Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Şirin Ka-
radeniz ise yeşil büyüme ve 

sürdürülebilir kalkınmanın do-
ğaya zarar vermeden, doğayı 
koruyarak yapılması gerektiği-
ni söyledi.

Dünyada yeşil dönüşüm ve 
yeşil büyümenin çok önemli bir 
devlet planı haline geldiğinin 
altını çizen Karadeniz, şöyle 
devam etti:

“Biz de bu zirvede tüm 
paydaşları, üniversitelerdeki 
kıymetli akademisyenleri, bu 
işin uzmanlarını, sivil toplum 
kuruluşları ve sektörü bir araya 
getirdik. Ülkemiz adına yeşil 
bir büyüme nasıl olabilir, bu 
yeşil büyüme sırasında nitelikli 
iş gücünün üretilmesi ve yeşil 
kalkınmada en başta olabilmek 
için gerekli stratejilerin neler 
olabileceğini masaya yatırmak 
üzere bir araya geldik. Kulak-
kaya Yaylası’nda yapmamızın 
en önemli amacı da karbon 
ayak izlerinin sıfır olduğu bir 
yerde yeşil büyümeyi konuş-
mak istedik.”

Karadeniz, zirve sonunda 
çalıştay raporu da hazırla-
nacağını belirterek, şunları 
kaydetti:

“BM sürdürülebilir hedefleri-

ne atıf yapabilecek şekilde ve 
ülkemizin yeşil büyümeyle ilgili 
stratejisine de yön verebilecek 
her paydaşın görüşünün oldu-
ğu bir çalıştay raporu ortaya 
çıkaracağız. Bu rapor tüm ilgili 
devlet kurumları, sivil toplum 
kuruluşları ile paylaşılacak. 
Bunun arkasından gelecek 
olduğunu düşündüğümüz en 
önemli şey, hem AR-GE pro-
jeleri hem de farklı etkinliklerle 

beraber gösterilen sorunlara 
çözüm üretilecek projelerin 
geliştirilmesi için temel rapor 
niteliğini taşıyacak olmasıdır.”

Etkinliğe, Giresun Valisi 
Enver Ünlü, AK Parti Giresun 
Milletvekili Kadir Aydın, Ordu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ali Akdoğan, Giresun Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz 
Can, davetliler ve akademis-
yenler katıldı. GİRESUN (AA)

Giresun’da 1800 rakımlı yaylada “Yeşil Büyüme” zirvesi yapıldı

ENVER YUCEL iZ BIRAKIYOR
Giresun’un Dereli ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kulakkaya Yaylası’nda, Bahçeşehir Üniver-
sitesinin ev sahipliğinde “Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma” zirvesi düzenlendi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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

Yıl; 1920 
Aylardan Mayıs ayı.. 
Sivil halk Pontus Çetelerin-

den korkuyor... 
Pontus Çeteleri; 
Topal Osman’ın Çetelerinin 

adını duyunca nereye kaça-
cağını şaşırıyor... 

Bazen Oba’lar da boş bulu-
nan evlerde saklanıyor.. 

Bazen Kulakkaya ormanla-
rını kendilerine yuva yapıyor.. 

Kimi zamanda Kanlı-Han 
tarafında bulunan kayalıkla-
rın arasında ve mağaralarda 
yatıp-kalkıyor... 

Ve karanlık basınca köy ve 
obaları basıyorlar... 

Gündüzleri ıssız yollarda 
gelip-geçeni soyuyorlar... 

Kısacası; yörede yaşayan-
lara bir türlü huzur vermiyor-
lar... 

Yaşanan bu karmaşayı 
önlemek için; 

1920 yılının Mayıs ayın-
da... 

Mıntıka Komutanı Hüse-
yin Avni Alpaslan, bölgede 
yaşanan bu huzursuzluğu 
önlemek için (Topal) Osman 
Ağayla görüş birliğine varır-
lar... 

Mıntıka komutanı H. Avni 
Alpaslan müfrezesini yanına 
alır... 

Osman Ağa’da, Müdafaa-i 
Hukuk Gönüllü Bölüğünden 
yanına küçük bir müfreze 
yaparak Kulakkaya yaylasına 
çıkarlar... 

Aralarında işbirliği ve görev 
bölümü yaparak; 

Yörede ‘Pontus Çetelerinin’ 
saklandığı köy ve evlere, sa-
manlıklara yapılması gereken 
baskını yaparlar... 

Yakalanan yakalanır... 
Ölenler ölür... 
Kaçabilenler kaçarlar.. 
Ve; 
Mıntıka komutanı Hüseyin 

Avni Alpaslan, kendi sorumlu-
luğu altında bulanan bölgede 

görevinin bittiğini söyleyerek, 
Giresun merkeze geri döner... 

Topal Osman Ağa ise; 
Buraya kadar gelmişken, 

İkisu ve Şebinkarahisar tara-
fında bulunan Pontus Çete-
lerinin hesabını da görmek 
ister... 

Ve Kırık Nahiyesindeki 
Telgrafhaneye geçer ve telg-
rafhanedeki görevliye; Şebin-
karahisar Telgraf Müdürüyle 
görüşmek istediğini söyler... 

Görevli “Başüstüne” dedik-
ten sonra; 

Şebinkarahisar Telgrafha-
ne Müdürüne ulaşır, ve ken-
disine “sizinle Topal Osman 
Ağa görüşecek” der... 

Osman Ağa telefonu eline 
alır ve Şebinkarahisar Telgraf 
müdürü Tokatlı Nazım Efendi 
ile (konuşmanın gizli kalması 
koşuluyla) şu konuşma geçer; 

“Karahisar Müdafaa-i 
Hukuk Reisi Piyazoğlu Kara 
Hüsnü Beyle, Kel Hasan’ın 
yarın İKİSU Yerleşkesine gel-
mesini söyleyin lütfen” diye 
rica eder... 

Ve o gece Kırık Nahiye 
yerleşkesinde Çeteleriyle 
birlikte istirahat eden Osman 
Ağa, ertesi günü, Karahi-
sar’dan gelecek konuklarını 
beklemek için İKİSU Yerleş-
kesine geçer... 

Ve ikindiye kadar gelecek 
konuklarını bekler... 

Beklemekten canı sıkılan 
Osman Ağa, bu sefer Tamde-

re Yayla Yerleşkesine çıka-
rak ve akşama kadar orada 
beklemeye başlar... 

Bekler beklemesine de; 
Gelen-giden olmayınca, o 

akşamda Tamdere de bulu-
nan Han’lar da yatar... 

Ve öğlene doğru Şebinka-
rahisar’a gitmek için tekrar 
yola çıkar... 

Şebinkarahisar’a yaklaşın-
ca; 

Çetelerinden birkaç tanesi 
önden giderek, Şebinkara-
hisar’daki yönetsel zevata 
Osman Ağa’nın kasabaya 
geldiğini haber verir... 

Ve akşam karanlığında; 
Kara Hüsnü Beyle, Kel 

Hasan Ağa, Şebinkarahisar’ın 
girişinde karşılarlar Osman 
Ağa ve Çetelerini... 

Osman Ağa, kendilerine 
telgraf müdürüyle haber 
salmasına rağmen, neden 
İKUSU Beldesine gelmedikle-
rini sorar... 

Onlarda; 

“Telgraf müdürü bize böyle 
bir şey söylemedi” derler... 

Buna daha çok sinirlenen 
Osman Ağa, birdenbire ve bir 
an önce Telgraf Müdürü To-
katlı Nazım Efendi’den bunun 
hesabını sormak isteyince, 
Kara Hüsnü Bey; 

“Akşamdan böyle bir sor-
gulama yapılırsa, kasabada 
yanlış anlaşabilir, onun için 
bunun nedenini yarın sorarız” 
diyerek gönlü alınır Osman 
Ağa’nın... 

Ve yarın olur; 
Telgrafhane Müdürüne gi-

dilerek “neden haber verme-
ği” hakkında hesap sorulur... 

Hatta, Osman Ağa kamçı-
sını tam kaldırıp vuracakken 
araya girenlerin ricasıyla 
durdurulur... 

Telgraf müdürü korkudan 
ne yapacağını şaşırır... 

Beti-benzi atmış ve tir-tir 
titremeye başlamıştır... 

Topal Osman Ağa üç gün 
kalmıştır Şebinkarahisar’da... 

Bu üç gün içerisinde çev-
rede saklanmış Pontus Çete-
lerinin yerini tespit etmiş... 

Ve yapılan ‘çatışmada’ 
birçoğu kaçmış... 

Birçoğu da öldürülerek 
ortadan kaldırılmıştır... 

Ve bu arada telgraf mü-
dürü Nazım Efendi’de bir 
fırsatını bulup, kasabadan 
kaçmıştır... 

Son söz; 
Topal Osman Ağa ve Çe-

telerinin işi burada bitmiyor... 
Kars, Koçkiri isyanlarını 

bastıracak, Sakarya Savaşla-
rına katılacak... 

Vesaire, vesaire... 
Ancak, burada bir ara 

verip, sizlerin de kafasını bu 
konuyla fazla ağrıtmamamız 
gerekir diye düşünüyorum... 

Ve yarın; 
Sistemin keyfini yapan 

tarihçiler ve tarih yazanlar-
la, gerçekleri dile getirmeye 
çalışan ‘tarih yazarlarına’ ve 
‘tarihçilere’ sistemin içinde 
neden yer vermediklerini de-
ğerlendirmeye çalışacağım... 

KAYNAK;
O günleri bire-bir yaşayan 

ve yaşanan olayları zabıt 
altına alan; 

Osman Fikret Topallı’nın 
belgelerinden Veysel Usta’nın 
“Müdafaa-i Hukuk ve İstiklal 
Harbi- Giresun kitabından 
alıntı yapılıp ve sadeleştirile-
rek anlatılmaya çalışılmıştır...

ASIRLARCA BİRLİKTE YAŞADILAR 
SONRA BİRDENBİRE AYRILDILAR -8- 

TEKİR KEDİNİN GÜNÜ(!)
Her nesneye gün uydur ,
Gün, gün üstüne koydur ,
Tüketen bir toplumuz ,
Nesi var, nesi yok soydur .

Bugünkü gün galdirik, yarın ise sakarca, 
Ne et, et te para bul, harca be babam harca ,
Kapitalist zihniyet, üretmez, tükettirir ,
Sistem gün ve geceyle, bağlar bizi haraca ..

Bir sonra gün çomarla, tekir kedinin günü ,
Öyle kutlayalım ki ; dünyayı tutsun ünü ,
Çok yakında kurulur it koruma derneği ,
Böylece çağ atlarız, hepten sileriz dünü ...

Tavuklarla ineği, unutmayın koyunu ,
Tavşan ile tilkiye, içir arpa suyunu ,
Kendine gel ey oğul, sürüklenip gidersin ,
Seni maymun yaparlar, gel sen boz bu oyunu..

Uydurrma günü kutlar, olurum ilerici, 
Marmariste çöp çatan (!) Bodrumda galerici ,
Eski kafalı olup, irticayı hortlatma ,
Hem entele yem olur, hem olursun gerici...

Daha bunun balığı, havadaki kelebek ,
Hele bahar bir gelsin, her yer olur rengârenk ,
Gündüzleri plâjda, gecede gazinoda ,
Bu günleri kutlarız, bol şampanya içerek....

Ismarlarken unutma, kız arkadaş (!) Payını ,
Mest olur unutursun, yılı, günü, ayını ,
Sonunda ne mi olur, ya cinayet, ya kaza ,
Bu gidişle sonunda, kuruturlar soyunu ...

Ayhan Yüksel
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI
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(Yazısı Sayfa 3'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

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

(Yazısı Sayfa 4'te)
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(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, Giresun’da 

öldürülen 16 yaşındaki Sıla 
Şentürk’ün babası Bekir Şen-
türk’e başsağlığı diledi.

Bozdağ, baba Şentürk’ü 
telefonla arayarak taziye dilek-
lerini iletti.

Bakan Bozdağ, “Olaydan 
derin üzüntü duydum, yüre-

ğim parçalandı. Olayın yakın 
takipçisiyim. Failin hak ettiği 
cezayı alması için yargı gere-
ğini yapacaktır. Başka Sılalar 
olmasın diye hükümet olarak 

üzerimize düşeni yapmaya 
devam edeceğiz. Sıla kızımıza 
Allah’tan rahmet diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

ANKARA (AA)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan, Sıla 
Şentürk’ün ailesine başsağlığı telefonu

Dünya Sosyal Adalet 
Günü’nün amacının 
insanların eşit, refah 

içinde, ayrımcılığa, şiddete, 
sömürüye maruz kalmadan 
mutlu ve barış içinde bir 
yaşam sürdürebilmelerini 
sağlamak olduğunu söyleyen 
Durmuş , “Bunun için de her 
alanda gösterdiğimiz tüm 
çabaların odağında ‘sosyal 
adalet’in yer almasını vurgula-
mak ve nihai olarak yoksulluğu 
ortadan kaldırmak vardır” dedi. 

Durmuş yapmış olduğu 
açıklamada, ülkemizde sosyal 
adaletin yetersiz olduğunu bu 
yüzden de toplum nezdinde 
güvensizliğin ve huzursuzlu-
ğun arttığına dikkat çekti. Tüm 
bu olumsuzlukları ortadan 
kaldırmak için Deva Partisi 
olarak nihai önceliklerinin 
adalet olduğunu vurgulayan 
Durmuş, adalet ile güven tesis 
edilmedikçe, yeni sermayeler 
ve yatırımlardan bahsedile-

meyeceğini, sermayeler ile 
yatırımların daima güvene 
endeksli olduğunu ifade etti. 
Bu yüzden sosyal adalet 
olmadıkça yoksulluğun artarak 
devam edeceğini ve toplumun 
geleceğinin olamayacağını be-
lirten Durmuş, mutlaka sosyal 
adaletin tesis edilmesi gerekti-
ğini belirtti.

DURMUS’TAN SOSYAL ADALET CAGRISI
Deva Partisi Giresun Merkez İlçe Başkanı Onur Saldun Durmuş, 

“20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Bulancak Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğü 

tarafından, kış döneminden 
bahar dönemine geçiş süre-
cinde ilçe genelinde cadde ve 
sokaklarda yıkama ve temizlik 
işlerine hız verildi.

İlçe genelinde cadde ve 
sokaklarda artan tozlanma şi-
kayetleri gelmesi ve Belediye 
Başkanımız Sayın Recep Ya-
kar’ın talimatlarıyla harekete 
geçtiklerini ifade eden İtfaiye 
Müdürü Yusuf Gürsoy, “Gerek 
kış mevsimi gerekse cadde 
ve sokaklarda devam eden 
kazı ve altyapı çalışmaları 
sebebi ile oluşan kirlilik ve 
tozlanmaya karşı rutin olarak 
sürdürdüğümüz yıkama ça-
lışmalarını gelen talepleri de 
dikkate alarak artırdık. Bahar 

dönemine geçişte yıkama 
çalışmalarımızı gece-gün-
düz demeden sürdürüyoruz. 
Tazyikli hortum suyuyla cadde 
ve sokaklarımızı tozdan ve 
kirlilikten arındırırken, köpüklü 
yıkamayla da dezenfekte 
ediyoruz. Diğer birimlerimizin 
de desteğiyle hızla yıkama 
çalışmalarını tamamlayacak 
ve şikayetleri de gidermiş 
olacağız” dedi.

Bulancak’ta bahar temizliği



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

521 Şubat 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

Tirebolu’da Voleybol 
Turnuvası!

Tirebolu, Bocce’de 
yine ses getirdi

2021-2022 dönemine ait 
Okul Sporları kapsa-

mında il merkezinde yapılan 
yarışmalarda yılların şampiyo-
nu Karaahmetli Ortaokulu ile 
Halide Edip Adıvar MTAL, 2 
ayrı kategoride ilçeye il birinci-
liği getirdiler. 

Karaahmetli, Yıldız Erkek-
lerde ve Halide Edip Adıvar 
MTAL’de Genç Kızlarda il 
birincisi olarak, Bocce Şampi-
yonasında gruplara katılmaya 
hak kazandı.Bocce sporunda 
daha önce de adını duyuran 
ve hem kızlarda ve hem de 
erkeklerde il şampiyonu olan 
Murat Semiz’in müdürlük 
yaptığı Karaahmetli Öğret-
men Gürbüz Alpay Ortaokulu, 
bu yılki birinciliğe erkekler ka-
tegorisinde katıldı. Kızlardan 

sonra erkeklerde de il birinci-
liğini rakiplerine kaptırmayan 
Beden Eğitim Öğretmeni Nu-
ray Topdemir yönetimindeki 
sporcular, adını bir kez daha 
il şampiyonu olarak yazdırır-
ken; Bölge Şampiyonasında 
da ilimizi temsil etmeye hak 
kazandı.Aynı şampiyonaya ilk 
kez katılan ve Beden Eğitimi 
Öğretmeni Ali Çilesizoğlu 
nezaretinde başarılı oyunlar 
çıkaran Halide Edip Adıvar 
MTAL, Genç Kızlarda il birin-
ciliğini elde etti.

 Okul müdürü Eyüp Yıldı-
rım, Bocce’de il birincisi olan 
öğrencilerini ve Beden Eğitim 
Öğretmeni Çilesizoğlu’nu 
tebrik ederek, grup müsaba-
kalarında kendilerine başarılar 
diledi. 

Pandemi süreci nedeniyle 
bir süredir ara verilen 

sportif turnuvalara yeniden 
başlanırken; Tirebolu’da ilk 
olarak Kurumlararası Voleybol 
Şampiyonası yapılacak…

Tüm dünyayı saran ve çok 
sayıda etkinliğin yapılmasına 
engel olan pandemi nede-
niyle her yerde olduğu gibi, 
Tirebolu’da da ara verilen 
sportif faaliyetlere yeniden 
başlanması için harekete 
geçildi ve ilçede ilk olarak 
Voleybol Turnuvası düzenlen-
mesine karar alındı.

Tirebolu’da İlçe Genç-
lik ve Spor Müdürlüğü’nün 
organizesinde düzenlenecek 
olan Kurumlararası Voleybol 
Turnuvası’nın 21 Şubat Pazar-

tesi günü başlayacağı bildiri-
lirken; Kapalı Spor Salonunda 
gerçekleşecek turnuvaya 10 
takımın katılacağı açıklandı.

 Tirebolu’daki turnuva-
ya A Grubunda; Sosyal 
Hizmetler, Şehit Binbaşı H. 
Avni Alparslan Ortaokulu, 
Devlet Hastanesi, Karakaya 
Ortaokulu ve Yurt-Kur; B 
Grubunda ise Emniyet Mü-
dürlüğü, Liman Başkanlığı, 
İlçe Müftülüğü, Jandarma 
Komutanlığı ve Gençlik 
Spor Müdürlüğü gibi kurum-
lar katılacak.

 Elemeli usülde yapılacak 
turnuvanın 21 Mart’ta biteceği 
ve dereceye giren takımlara 
turnuva sonunda çeşitli ödüller 
verileceği bildirildi. 

Ankara’da düzenlenen 
şampiyonada altın 
madalyanın sahibi olan 

Gök, geçen sene aralık ayında 
düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilar-
do Şampiyonası’nda da birincilik 
kürsüsüne çıktığını anımsatarak, 
“Mayıs ayında Belçika’da Avrupa 
Şampiyonası var. Orada daha 
önce Gülşen Değener şampiyon 
olmuştu. Uzun yıllardır bizde şam-
piyon olan yok. Bu şampiyonaya 
katılıp iyi bir başlangıç yapmak 
istiyorum.” diye konuştu.

Bilardoya 28 yaşında bir arka-
daşının yönlendirmesi sayesinde 
başladığını anlatan Arzu Gök, 
şunları aktardı:

“12 senedir bu sporu yapıyo-
rum. En alt seviyeden başlayarak 
çok şükür bugünlere geldim. Ben 
2006 senesine kadar Ankara’da 
yaşıyordum, babamın rahatsızlığı 
nedeniyle memleketimiz Giresun’a 
taşındık. Babam rahmetli olunca 
da orada kaldım. Giresun’da iken 
ben ‘bir şeyler yapmalıyım’ dedim 
kendime ve spor yapmaya karar 
kıldım. Çünkü 7 yaşından beri 
sporla uğraşıyordum. Daha önce 
voleybol ve dövüş sporları yap-
mıştım. Rahmetli eski il temsilcisi 

Rahmi Kırdemir beni bilardoyu 
teşvik etti. İlk gittiğim turnuvada 
bilardo sporuna hayran kaldım. 
Herkes çok disiplinli oynuyordu. 
O gün ‘ben bu sporu başarırım’ 
dedim ve öylece başladım. Dünya 
şampiyonu olan kadın bilardocu-
muz yok. Bunu başaran ilk kadın 
olmak istiyorum”

”SÜREKLİ HESAP 
YAPIYORSUNUZ”

Milli bilardocu Arzu Gök, 
bilardonun zihinsel birçok faydası 
olduğunu belirtti.

Bilardonun satrançtan mate-
matiğe, fizikten geometriye çok 
sayıda disiplini içinde barındır-

dığına dikkati çeken Arzu, “Bir 
atletizm branşındaki gibi belki koş-
muyorsunuz ama masada sürekli 
hesap yapıyorsunuz. Bilardo çok 
ciddi konsantrasyon gerektiren bir 
spor. Rakibiniz güçlü de olsa zayıf 
olsa kendinizle ilgili bazı şeylerin 
disiplinini sağlamak zorundasınız. 
Bunların hepsini içinde barındıran 
bir matematik oyunu.”

“HAMİLEYKEN BİLAR-
DO TURNUVALARINA 
KATILDIM”

Milli sporcu Arzu Gök, bilardo-
ya başladıktan sonra bu branşın 
kendisi için bir tutkuya dönüştüğü-
nü söyledi.

Bilardonun Türkiye’de daha çok 
gelişmesi için öncelikle olumsuz 
bakış açısının değişmesi gerekti-
ğini vurgulayan Arzu, “İlk bilardoya 
başladığımda yadırgandım. Hatta 
o dönemde ben hamileydim ve 
hamileyken turnuvalara gittim. 
Bundan dolayı eleştirildim. Ama 
hiçbir şekilde vazgeçmeden 
kızımı sırtıma sarıp antrenman 
yaptım masada. Bunun gururla 
yaptım. Pes etmedim. Başara-
cağım dedim. Çünkü biliyordum 
başardığımda herkes o başarıyı 
sahiplenecekti.” değerlendirmesin-
de bulundu. Kadınlara ve özellikle 
gençlerin kendilerine güvenmeleri, 
çalıştıklarında başaramayacakları 
bir şey olmadığını vurgulayan milli 
bilardocu, şöyle devam etti:

“Gençlere tavsiyem şu. Kötü 
alışkanlıkları olan gençler var. 
Aile hayatı olan çocuklar var. Evet 
aileyi kimse seçemiyor. Bende 
seçemedim. Ben küçük yaşta ev-
latlık alınan bir insanım. Bunu da 
gururla söylerim. Aileyi seçemeyiz 
belki ama kendi hayatımızı seçe-
biliriz. Bir yere giderken ne kadar 
tökezliyorsanız yolun sonunda iyi 
bir yere çıkacağınıza inanın. Yeter 
ki azmedin, çok çalışın.

SONUNA KADAR iNANIYORUZ
Kadınlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda ikinci kez Türkiye birincisi olan Arzu Gök, “Dünya 

şampiyonu olan kadın bilardocumuz yok. Bunu başaran ilk kadın olmak istiyorum” dedi.

“Türkiye Futbol Oynuyor” 
projesi kapsamında ve “Futbol 
Aşkı Engel Tanımaz” sloganı 
ile başlayan süreçte sayısız 
başarılara imza atıldı.

Bu iş birliğinin meyveleri 
tüm kategorilerde elde edilen 
şampiyonluklarla taçlandırıldı.

TFF ile 4 Engelli Spor 
Federasyonu’nun yolları-
nın kesişmesi ile Kurumsal 
anlamda stratejik bir iş birliği 
yapılmış ve bu çerçevede TFF 
bünyesinde kurulan Engelliler 
Koordinasyon Kurulu Baş-
kanlığı UEFA’ya bağlı ülkeler 
arasında bugün hala tek olma 
özelliğini göstermektedir.

Geride bıraktığımız 16 yıl 
boyunca sayısız başarılara 
imza atıldığının altını çizen 
Engelliler Futbolundan Sorum-
lu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail 
Erdem, 2022 yılının engelli 
futbolunda tarihi bir dönüm 
noktası olacağını ifade etti.

Erdem yaptığı açıklamada 
şunları ifade etti:

“İlk kez aynı yıl içerinde 4 
branşta da büyük uluslararası 
organizasyonlara hazırlanan 
Engelli Spor Federasyonları-
mızı bu kez de yalnız bırakma-
yacağız. Geçtiğimiz günlerde 

engelli futboluna her zaman 
desteklerini arttırarak sürdüren 
Başkanımız Nihat Özdemir ile 
birlikte 4 Engelli Spor Fede-
rasyonlarımız (Özel Sporcular 
Federasyonu Başkanı Birol 
Aydın, Bedensel Engelliler 
Spor Federasyonu Başkanı Av. 
Muaz Ergezen, İşitme Engelli-
ler Spor Federasyonu Başkanı 
Kerim Vural, Görme Engelliler 
Spor Federasyonu Başkanı 
Ayhan Yıldırım ve Engelliler 
Koordinasyon Kurulu Başkanı-
mız Ömer Gürsoy) ile bir araya 
geldik. Ardından Ankara TFF 
Bölge Müdürlüğü’nde Engel-
liler Koordinasyon Kurulu’nun 
aylık toplantısında Başkan-
larımızla bu yıl katılacağımız 
uluslararası organizasyonlar 
konusunda işbirliğimizi ve 
desteklerimizi belirledik.

TFF ailesi olarak engelli fut-
boluna finansal desteklerimiz 
yanı sıra engelli futbolun uğuru 
olarak nitelendirilen Riva 
kampları, ana sponsorumuz 
Nike ile yaptığımız iş birliği 

ile 4 branşın tüm milli takım 
malzemeleri, iletişim desteğini 
sürdürmeye devam ediyoruz.

Bundan daha 3-4 yıl kadar 
önce TFF ile Özel Sporcular 
Federasyonu iş birliği başla-
tılan son Avrupa Şampiyonu 
Down Sendromlular Futsal Mil-
li Takımını bu kez daha büyük 
sınav Nisan ayında Peru’da 
yapılacak Dünya Şampiyonası 
bekliyor.

Sesi Görenler Mil-
li Takımımız ile de bu yaz 
İtalya’da yapılacak Avrupa 
Şampiyonası’nda derece 
yaparak 2024 Paris Paralimpik 
Oyunlarına katılmayı hedefli-
yoruz.

Geçmişinde 1 Avrupa, 2 
Dünya ve 1 (DEAF) İşitme En-
gelliler Olimpiyatı Şampiyon-
luğu bulunan İşitme Engelliler 
Milli Takımımız ikinci Olimpiyat 
Şampiyonluğu için Mayıs 
ayında Brezilya’da mücadele 
edecek.

2017 ve 2021 yıllarında son 
2 Avrupa Şampiyonluğu’nu 

kazanan Ampute Futbol Milli 
Takımımızın artık Dünya Şam-
piyonluğu için önünde tek bir 
engel kaldı.

2022 yılında İstanbul’da 
düzenlenecek Dünya Ampute 
Futbol Şampiyonası’nda Türk 
halkının desteğini arkasına 
alacak Ampute Millilerimizin 
Dünya Şampiyonu olacağına 
yürekten inanıyorum.

TFF olarak geçmişte 
Türkiye’nin bir Dünya Şam-
piyonası ile 2 Avrupa Şampi-
yonası ev sahipliğinde verdiği 
destekler de olduğu gibi, 2022 
Dünya Ampute Futbol Şam-
piyonasında da Başkanımız 
Nihat Özdemir başta olmak 
üzere tüm Yönetim Kurulu-
muz, Engelliler Koordinasyon 
Kurulumuz ve tüm Federasyon 
çalışanları olarak Bedensel 
Engelliler Spor Federasyonu 
ile iş birliği yaparak en iyi şekil-
de hazırlanacağız. 

Tüm dünyada ses getire-
cek bir organizasyona imza 
atacağız.”

Engelli futbolunda önemli 
bir viraja giriyoruzTFF ile bünyesinde fut-

bol bulunan 4 Engelli 
Spor Federasyonu 
arasında 2006 yılında 
yapılan iş birliği çerçe-
vesinde, engelli fut-
bolu, dünya markası 
olma konusunda hızla 
ilerliyor.



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: 621 Şubat 2022 Pazartesi

 

 

 

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Son haftalarda ki 
mağlubiyetlerden 
dolayı küme düşme 

potasında olan Giresunspor, 
deplasmanda Kayserispor’a 
misafir oldu. Bu deplasmandan 
puan alarak dönme arzusunda 
olan Giresunspor mağlubiyet-
ler serisine devam etti. Oyuna 
başlayan taraf Kayserispor 
takımıydı. Ayağa top yapa-
rak Kayserspor ceza alanına 
kadar gelen Giresunspor final 
vuruşları yapamadığından 
sonuç almakta zorlanıyorlar.

İlk onbirde sahaya çıkan 
Dukara, on dokuzuncu  daki-
kada Kayserspor defansının 
kalecisine geri pasının kısa 
olması neticesinde kaleci ile 
karşı karşıya kaldı. Topu kale-
cinin üzerinden aşırması veya 
sert plase vuruş yapması gere-
kirken yavaş bir plase vuruş ile 
kalecinin ellerine teslim ederek 
Gireunspor’un öne geçmesini 
engel oldu.

Yirmi dokuzuncu dakika 
da taçtan atılan topa müda-
hale etmeyen Giresunspor’lu 
futbolcular Gavranoviç’in 
vuruşu ile Kayserispor’u öne 
geçiren golü atarak takımını 
öne geçirdi. Futbolda bir kural 
vardır. Atamayan yer.. Eline 
geçirdiğin fırsatları değerlen-
diremezsen mağlubiyete razı 
olursun. 

Kayseri Teknik Direktörü 
Hikmet Karaman. Futbolcu-
su İbrahim sarı kart görünce 
oyuncu değişikliğine giderek 

takımının on kişi kalmasını 
engelledi.

İlk yarı forvette Dukara 
girdiği pozisyon haricinde 
hiçbir varlık gösteremedi. 
Giresunsporlu futbolcular 
ayağında i topları kötü kullan-
maları nedeniyle top kayıpları 
yaşadılar. İlk yarının son daki-
kalarında soldan atılan ortaya 
Kaysersporlu futbolcunun kafa 
vuruşu ile farkı ikiye çıkardılar. 
Farkın ikiye çıkmasıyla devre 
arasına girdiler.

İkinci yarı Dukara ve Travre 
değişikliğine giden Teknik 
Direktör oyuna Umut ve Mu-
hammet’i aldı. Giresunspor 
takımı kendi sahasında ve 
deplasmanda aldığı seri mağ-
lubiyetlerle demorilize olmuş 
durumda. Aldığı sonuçlarla Gi-
resun’u ayağa kaldıran takıma 
Yönetim ve Teknik heyet moral 
ve motivasyonla hazırlaya-
rak galibiyetler serisini tekrar 
yaşatmaları gerekir. 

Farkı bire indiren Gire-
sunspor, beraberlik yakala-
mak için yaptığı mücadeleyi 
Kayserispor kalecisinin başarılı 
kurtarışları ve forvetin becerik-
sizliği  birleşince sonuç kaçınıl-
maz oldu.

Bundan sonra ki maçla-
rımızda her maçımızın üç 
puan olması umuduyla Teknik 
Heyetin ve Yönetim Kurulunun 
takımın moral ve motivas-
yonunu üst düzeyde tutarak 
kazanma arzusunu artırmaları 
gerekir.
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Süper Lig’in 26’ncı haf-
tasında Yukatel Kayse-
rispor, sahasında GZT 

Giresunspor’u 2-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada ceza alanında 

topla buluşan Chiquinho’nun şu-
tunda meşin yuvarlak kaleci Bilal 
Bayazıt’ta kaldı.

21. dakikada soldan Cardo-
so’nun ceza alanına kullandığı 
korner atışında, iyi yükselen 
Thiam’ın kafa vuruşunda, meşin 

yuvarlak az farkla auta çıktı.
29. dakikada ev sahibi ekip öne 

geçti. Ceza sahasında topla bu-
luşan Cardoso’nun pasında topla 
buluşan Gavranovic’in dönerek 
vuruşunda meşin yuvarlak ağlara 
gitti: 1-0.

36. dakikada Thiam’ın ceza 
sahası dışından kullandığı serbest 
vuruşta, meşin yuvarlak az farkla 
yandan auta çıktı.

45+1. dakikada Kayserispor 
2’inci golü buldu. Ceza sahası 
dışında topla buluşan Abdulkadir 

Parmak’ın ceza sahasına ortasın-
da, iyi yükselen Mert Çetin’in kafa 
vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel 
Kayserispor’un 2-0 üstünlüğüyle 
sona erdi.

47’nci dakikada ceza sahası 
dışında topla buluşan Muhammed 
Gümüşkaya’nın kaleye çektiği 
şutu kaleci Bilal kurtardı.55’inci 
dakikada Zeki Yavru’nun rakip 
ceza sahasının hemen dışında 
kaleye çektiği şut auta gitti.63’ün-
cü dakikada ceza sahası sol çap-

razda topla buluşan Bertolacci’nin 
sert şutunda top üst direkten oyun 
alanına döndü. Ceza alanında 
topla buluşan Thiam’ın vuruşunda 
ise rakipten dönen topu savun-
ma uzaklaştırdı.76’ncı dakikada 
Campanharo’nun pasında topla 
buluşan Abdulkadir Parmak’ın 
ceza sahası çizgisinde kaleye 
çektiği şut yandan auta gitti.86’ncı 
dakikada ceza sahası içinde topla 
buluşan Suleymanov’un kaleye 
çektiği şut ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma 2-1 sona erdi.

YERiMiZDE SAYMAYA DEVAM
Galatasaray maçından sonra 3 puanı bir arada göremeyen ve küme düşme hattının içinden 
çıkamayan Giresunspor’a bir darbede Kayserispor’dan geldi. 90 dakika boyunca istediklerini

sahaya yansıtamayan Çotanaklar, Taraftarlarını kahretti ve 26 puanda çakılı kaldı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın
YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Mert Çetin, 

Hosseini, Carole, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ (Dk. 34 Attamah), 
Bertolacci (Dk. 68 Campanharo), Thiam (Dk. 86 İlhan Parlak), Cardoso 
(Dk. 46 Mane), Gavranovic (Dk. 86 Ramazan Civelek)

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Aziz Eraltay, Diarra, Sergen Piçin-
ciol (Dk. 87 Balde), Zeki Yavru, Traore (Dk. 46 Muhammed Gümüşkaya), 
Flavio, Diabate (Dk. 73 Champness), Chiquinho, Sergio (Dk. 65 Süleyma-
nov), Doukara (Dk. 46 Umut Nayir)

GOLLER: Dk. 29 Gavranovic, Dk. 45+1 Mert Çetin (Yukatel Kayse-
rispor), Dk. 86 Suleymanov (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Akdağ, Bertolacci, Carole, Onur Bulut 
(Yukatel Kayserispor), Sergen Piçinciol, Chiquinho, Suleymanov (GZT 
Giresunspor)

Yukatel Kayserispor ile 
Giresunspor, Süper Lig 

tarihinde 6. kez karşı karşıya 
geldi. Süper Lig’in 26. haftasın-
da Kayserispor ile Giresunspor 
karşılaştı. Kadir Has Stadı’n-
daki maçta iki ekip, altıncı kez 
birbirine üstünlük kurmak için 

mücadele etti. Geride kalan 5 
maçta 2 kez Kayserispor, 2 kez 
Giresunspor kazanırken 1 maç 
da berabere bitmişti. Kayserispor 
rakibi ile sahasında oynadığı 2 
maçı da kazanırken ligin ilk yarı-
sında Giresun’da oynanan maç 
1-1 berabere bitmişti.

Kayserispor ile Giresunspor arasında 
oynanan 5 maç ve neticeleri şöyle:

1973/1974 Kayserispor-Giresunspor 1-0
1973/1974 Giresunspor-Kayserispor 3-0
1974/1975 Kayserispor-Giresunspor 3-2
1974/1975 Giresunspor-Kayserispor 2-0
2021/2022 Giresunspor-Kayserispor 1-1
2021/2022 Kayserispor-Giresunspor 2-1

Evinde Bileği Bükülmüyor
Karşılaşma sonrası düzen-

lenen basın toplantısında 
konuşan Yukatel Kayserispor 
Teknik Direktörü Hikmet Kara-
man, “90 dakikayı değerlendire-
cek olursak en formda gözüken 
taraftarımızdı. Maçın adamı 
12’nci adamımızdı. Onlara 
teşekkür ediyorum. Oyunun 
genelini takım olarak beğenme-
dik. İlk 10 dakika iyi başladık 
ama son 30 dakika çok hata 
yaptık. İyi, iki gol bulduk. Onlara 
ayrı parantez açmak istiyorum. 
İbrahim’in ve Bertolacci’nin 4 
sarı kartı olması ve oyundan 

çıkması bizim adımıza önemli 
zaman dilimi oldu. Bireysel oyu-
na yöneldik. Oyuna giren oyun-
cu oyuna katkı yapmalı bu katkı 
olmadığında rakip risk alıyor. 
Bireysele yöneldik ve boş alan 
bıraktık, koşmadık, kaliteli pası 
yapamadık. Böyle olunca da 
son dakikalarda gol yedik. Daha 
uzatmalar da var. Skoru koruma 
iç güdüsü ile sürekli savunmada 
kalma durumundasınız. Son 
10 dakika bu sorunu yaşadık. 
Hafta içi bunun analizini yapıp 
oyuncularımızla tartışacağız” 
diye konuştu.

“KAYSERİ PLAKASINI 
YAZDIRALIM SLOGANI 
İLE MAÇA ÇIKTIK”

Giresunspor’un zorlu rakip 
olduğuna değinen Karaman, “Gi-
resunspor deplasmanda en fazla 
maç kazanan takım. Ben asla 
kolay bir maç olduğunu düşün-
medim. Deplasmanda 12 puan 
alan bir takıma karşı oynadık. 
Belki iç sahada bu performansı 
sergileseler alt sıralarda olmaz-
lardı. Kayseri plakasını yazdıra-
lım sloganı ile maça çıktık. Belki 

de bu Giresun’u motive etti. En 
önemlisi 3 puan almaktı. 3 puanı 
aldık ama bu 3 puandan önemli 
dersler çıkarmamız lazım” dedi.

Hakan Keleş:  Kaybedecek 
Bir Oyun Oynamadık

GZT Giresunspor Teknik 
Direktörü Hakan Keleş 

ise, “Maç öncesi kötü gidişa-
tımız vardı. Devam ediyor. 
Onu değiştirmek istiyorduk. 
Bugün kaybedecek bir oyun 
oynamadık, oyunun bazı 
bölümlerinde üstün oynadık. 
Bazı pozisyonları değerlendi-
remedik. Oyun içinde verilen 

ve verilmeyen fauller var. Bu 
biraz canımızı sıktı. Rakip 
belki 10 kişi kalabilirdi. 

Bazı konularda sıkıntılar 
yaşadık. Genel olarak oyunu 
iyi oynadık ama sonuca 
yansıtamadık. Önümüzde 
bir Göztepe maçı var. Artık 
lig daralıyor. Göztepe maçı-
na bakacağız. Oyunu skora 

yansıttığımız zaman istediği-
miz yere geleceğimizi düşü-
nüyorum. Ligin ilk yarısında 
da kötü gidişat yaşadık. Biraz 
fikstür avantajı biraz da bazı 
sorunlar var. Rakiplerimizden 
alacağımız maçlarımız var. 
Onları kazanıp hedeflerimize 
ulaşacağız inşallah” ifadeleri-
ni kullandı.

‘3 PUANDAN DERSLER CIKARMAK LAZIM’


