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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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                            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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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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ALİ OKUSAL
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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Palyatif Bakım

SANAT 
BAHÇESİNDE DOĞDU 

SANATÇI BİR 
EĞİTİMCİ OLDU
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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 !..
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Sarıca’nın 
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Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

HABERİ VAR

Federasyon kongresini, 
müze gezisi ve Harşit 
Savunması’nın konu 

edildiği bir panelle gerçekleşti-
rerek federasyon yönetimi sivil 
toplum kuruluşları içerisinde de 

bir ilke imza attı.
Divan Başkanlığını A. Öner 

Meral, Ceyhun Ünlü ve Ahmet 
Mındız’ın yaptığı kongrede 
protokol konuşmaları faaliyet ve 
denetim kurulu raporları, kesin 

ve tahmini bütçenin oybirliği ile 
kabul edilmesinin ardından tüzük 
değişikliğine gidildi. Federasyon 
42 olan delege sayısını 77’ye ve 
yönetim kurulunun görev süre-
sini 3 yıla çıkarılması oylayarak 

oybirliği ile kabul etti.
Federasyon Başkanlığı gö-

revini yürüten Temel Bilecen’in 
yeni yönetim kurulu şu isimlerden 
oluştu.

Yönetim Kurulu Asil: Temel 
Bilecen, Ali Alim, Serkan Cihan, 
Rahman Karahan, Turan Kaba-
dayı

Yönetim Kurulu Yedek: Osman 
Alim, Selahattin Sağlam, Hikmet 
Yaldız, Mustafa Yazar, Zeki Şahin

Protokol konuşmalarında Fe-
derasyon Başkanı Temel Bilecen, 
Belediye Başkanı Rüşan Özden, 
Kaymakamlık adına Sosyal Hiz-
metler Müdürü Süleyman Öztürk 
ve İstanbul milletvekili Hasan 
Turan söz aldı.

Kongre ve panelde şu başlık-
lar öne çıktı:

VATANDAŞIN 
ENGELİNE TAKILIYORUZ

Doğankent Belediye Başkanı 
Rüşan Özden yaptığı konuşmada 
“22 Ağustosta yaşanan sel fela-
keti sonrasında ilçemizde büyük 
bir değişim ve dönüşüm var. 
Hizmet etme noktasında sıkıntı-
mız yok. Allah devletimize zeval 
vermesin. Yatırımların alınması 
konusunda çok 
fazla sıkıntı ya-
şamıyoruz. Yerel 
yöneticiler olarak 
en büyük sıkın-
tımız hizmetler 
konusunda vatan-
daşımıza takılı-
yoruz. Doyduğu 
yerlerde yaşayan 

vatandaşlarımızdan ricamız bu 
engeli aşma konusunda bizlere 
yardımcı olmalarıdır. Sizlerin hu-
zurunda hizmet götürme çabası 
içerisinde kırdığımız vatandaş-
larımızdan özür diliyoruz. Eğer 
kamu yararına yapılacak bir iş 
varsa o gönülleri de kırıyoruz. 
Çünkü kamu yararı her şeyden 
önce gelir” dedi.

n SAYFA 2’DE

‘HARSiT iSMiNi DEGiSTiRMEK 100
YILLIK TARiHi YOK SAYMAKTIR’
Harşit Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu’nu 20 Şubat 2022 Pazar günü Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi

Tarihi ve mimari anlamda belirgin bir 
özelliği olmamakla birlikte orijinali 

ahşap olan türbe; 1995 yılında bir iş adamı 
tarafından betonarme şeklinde yeniden 
yaptırıldı. Havza’nın merkez mahallele-
rinden olan İmaret Mahallesi’nin Kapıcılar 
Mevkii’nde bulunan Pamuk Dede’nin türbesi 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaret-
çileri sayesinde oldukça ilgi görüyor. n 3’TE

Havzalı Pamuk Dede’nin
Türbesindeki Giresun Detayı…

YUKSEL: AKP KENDi YAPTIRDIGI SiLOLARI
KOLTUK KAVGASI iCiN KENDi SOKTURUYOR

Liman işçilerine tam destek veren ve İyi Parti iktidarında limanı çalıştıracaklarını belirten Yüksel, “İşçiler beni aradı. Kendilerinin yanındayız. Man-
zara işin kılıfı. AKP içindeki milletvekilleri arasında taht kavgası var. Gayeleri manzara ve turizm ise 16 ilçede manzarayı bozan tüm yanlışlar rapor 

haline getirilsin. Bir hukuk devletinde sadece bir kişi ve firmaya özel yasa veya uygulama yapamazsınız. Bu evrensel insan haklarına aykırıdır” dedi

Giresun ‘da liman işçilerine 
yapılanları sert dille eleştiren 
İyi Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı Ünzile Yüksel “ Bu siloları bu 
limana getiren milletvekilleri ile şimdi ki 

milletvekili ters düşmüş olabilir. Bunun 
faturası niye işçilere kesiliyor .El ele 
verip açılmış bir limanı bile işleteme-
diler .Mesele manzara meselesi değil 
.Koskoca Giresun ‘da siloları koyacak 

bir yer bulamayanlar ile bu il bir yere 
varamaz .İlk seçimde iktidar olup lima-
nın nasıl çalıştırıldığını bu arkadaşlara 
göstereceğiz “ dedi

Yüksel, “İşçi arkadaşlar beni de 

aradı. Yanlarında olduğumu söyledim. 
Bizim ilde kaç cadde veya bina imar 
kanunu veya manzaraya uygun. Önce 
bunu adil şekilde tartışalım. 

n SAYFA 3’TE

‘Kaplıcalar Diyarı’ olarak adlandırılan Samsun’un Havza İlçesi’nde bulunan Pamuk De-
de’nin türbesi; ilginç tarihi geçmişi ve Giresun detayı ile ziyaretçilerini misafir ediyor.

Haber : Fatma Bulduk Uğurlu



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

323 Şubat 
2022 Çarşamba 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

₺

₺

₺

₺

‘AKP KENDi YAPTIRDIGI
SiLOLARI KOLTUK KAVGASI

Liman işçilerine tam destek veren ve İyi Parti iktidarında limanı çalıştıra-
caklarını belirten Yüksel, “İşçiler beni aradı. Kendilerinin yanındayız. Manza-
ra işin kılıfı. AKP içindeki milletvekilleri arasında taht kavgası var. Gayeleri 

manzara ve turizm ise 16 ilçede manzarayı bozan tüm yanlışlar rapor haline 
getirilsin. Bir hukuk devletinde sadece bir kişi ve firmaya özel yasa veya 

uygulama yapamazsınız. Bu evrensel insan haklarına aykırıdır” dedi

iCiN KENDi SOKTURUYOR’

Havzalı Pamuk Dede’nin
Türbesindeki Giresun Detayı…
‘Kaplıcalar Diyarı’ olarak adlandırılan Samsun’un Havza İlçesi’nde bulunan Pamuk De-
de’nin türbesi; ilginç tarihi geçmişi ve Giresun detayı ile ziyaretçilerini misafir ediyor.

Halk arasında ‘Pamuk 
Dede’ adıyla anılan, 

gerçek ismi bilinmeyen ve 
Allah dostu bir evliya olduğu 
düşünülen Zat’ın türbesine 
ait herhangi bir tarihi kitabe 
bulunmadığından Pamuk 
Dede’nin geçmişi hakkın-
da bilgi edinilememektedir. 
Türbe içinde 2 adet sanduka 
bulunmaktadır. Sandukaların 
bir tanesi Pamuk Dede’ye ait 
iken, ikinci sanduka hakkın-
da herhangi bir bilgi buluna-
mamıştır.

Yöre halkı tarafından Allah 
dostu bir evliya olarak nite-
lendirilen ve korunan Pamuk 
Dede’nin türbesi hakkında 
çeşitli rivayetler anlatılmak-
tadır. Yerel halktan edinilen 
rivayete göre 1940’lı yıllarda 
zamanın Havza Kaymakamı, 
rüyasında Pamuk Dede’yi 
görür. Pamuk Dede, Kay-
makam’a; “Benim mezarım 
Hükümet Konağı’nın önün-
deki yolun altında kaldı. Beni 
buradan alıp Askeri Kışla’nın 
arkasına gömün” der.

Kaymakam’ın rüyası 
üzerine yol kazılır ve Pamuk 
Dede’nin naaşına ulaşılır. 
Pamuk Dede’nin aksakallı, 
pamuk gibi bembeyaz olan 
naaşı ile kefeninin çürüme-
miş olması İlçe’de büyük 
yankı uyandırır. İsmi belli 
olmayan Allah dostu evliya, 
buradan alınarak şimdiki 
yerine nakledilir ve naaşının 

nur yüzlü, aksakallı, pamuk 
gibi bembeyaz olması nede-
niyle halk arasında ‘Pamuk 
Dede’ diye anılır.

Yine bir rivayete göre 
1995’li yıllarda Pamuk Dede, 
Giresunlu bir iş adamının 
rüyasına girer. Pamuk Dede 
bu kişiye rüyasında; “Benim 
mezarım Havza’da. Benim 
türbemi yaptırmadan hacca 
gitme” der. İş adamı bu rüya-
yı birkaç kez görmesine rağ-
men dikkate almaz. Hacca 
gitmek için hazırlık yaparken 
hanımının felç olması sonu-
cu hacca gidemez. Gördüğü 
rüya aklına gelir ve Hav-
za’ya giderek türbeyi bulur. 
Ardından türbeyi betonarme 
olarak yeniden inşa ettirir. 
Türbeyi yeniden yaptıran bu 
hayırsever Giresunlu iş ada-
mının kim olduğu konusunda 
da herhangi bir bilgi mevcut 
değil. Ancak bu Giresunlu 
iş adamının kendisi ya da 

aile bireylerinden Giresun’da 
yaşayanların olduğu düşü-
nülebilir.

Mevcut betonarme türbe-
nin görünümü, Osmanlı’dan 
kalma tarihi türbelerin görü-
nümünden çok uzak. Ayrıca 
ciddi derecede çatlaklar 
oluşan türbenin ileriki yıllar-
da çökme riski de taşıdığı 
gözleniyor. Küçük bir bekçi 
kulübesini andıran türbenin, 
Osmanlı tarzında kubbeli 
bir şekilde yeniden yapıl-
ması; Allah dostu bir evliya 
olduğuna inanılan Pamuk 
Dede’ye saygının bir ifadesi 
olmasının yanı sıra, Havza 
İlçesi’nin turizmine de katkı 
sağlayacaktır.

Türbe halk tarafından 
Rıza-i ilahi için Allah dostu 
bir evliyayı ziyaret etmek ve 
hasta olanlar için de Allah’ın 
(c.c.) izni ile şifa bulmak 
umuduyla ziyaret edilmek-
tedir.

Haber : Fatma Bulduk Uğurlu

Manzara ve tu-
rizm için bir adım 
atılacaksa, bunu 

topyekün bir proje halinde yap-
mak lazım. Sadece bir firma 
üzerinden manzara tartışması 
yapmak, insan hakları ve huku-
ka da aykırıdır. 16 ilçenin önce 
tüm manzara haritasını bir çı-
karalım. İlçe ilçe, cadde cadde, 
sokak sokak resimler çekilsin 
ve ilin turizm seviyesi önce 
ortaya çıkarılsın. Bu ilin sahili; 
700-750 metrelik alandan mı 
oluşuyor?. Sahil boyu silo 
dışında kaç tesis veya bina için 
rapor tutulup Ankara’ya iletildi?. 
Burada işçilere ve firmaya özel 
bir uygulama var. Bir Hukuk 
devletinde ve demokrasilerde 
bu böyle olmaz. Mesele, AKP 
içinde şahsileşmiş.

“1 FİRMA YERİNE İLİN 
TOPYEKÜN MANZARA 
PLANI YAPILSIN”

Adeta bir hesaplaşma 
havası var. Bu Limanı, DLH’da 
bu firmaya kim ihale ile verdi.?. 
O zaman bu ilde milletvekilleri 
kimlerdi?. İl başkanı kimlerdi? 
İhale aşamasında siloların 
yerini kim niye takip etmedi?. 
Komşu illerde de limanlar var. 
O limanlar şehir dışında mı?. 
Siloları nerede? Bunları da bir 
rapor halinde ortaya koymak 
lazım. Ben silolar konusunda 
taraf olmak istemem. 2 ayrı 
görüş demokrasilerde normal. 
Ben işin işleyiş şeklinin doğru 
olmadığını söylüyorum. Bu 
işler ihale ve proje aşamasında 
niye takip edilmedi. İktidar bu 

ili yönetemiyor…Kendi diktikleri 
siloları kendileri söküyor. Bu 
silolar il dışına çıkarılmadan il-
çelerde de arsa verilerek liman 
çalıştırılabilir. Liman çalıştırmak 
çok mu zor bu çağda?. Maale-
sef iktidar hazır limanı bu ilde 
çalıştırmayı beceremedi. Biz ilk 
seçimde iktidar olup hem limanı 
çalıştırıp hem de İlimizi arzu 
edilen seviyeye çıkaracağız” 
şeklinde konuştu.
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.
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Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
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.
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“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 
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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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HARŞİT RUHUNU 

SALONDA DAHA 
İYİ GÖRDÜK

Harşit Federasyonu Başka-
nı Temel Bilecen yaptığı açılış 
konuşmasında federasyonun 
kurulma süreci ve yakalanan 
Harşit ruhuna dikkat çekti. 

Bilecen “Bugün kongremize 
Giresun’dan, Bursa’dan ve 
çeşitli ilçelerden gelen insanla-
rımız federasyonumuzun yaka-
ladığı Harşit ruhunun ne kadar 
güçlü ve önemli olduğunu 
göstermiştir. Bir daha dönme-
mek üzere memleketten yola 
çıktığımızdan bugüne geldiği-
mizde derneklerde aldığımız 
görevler sayesinde memleket 
sevgisinin ne olduğunu görme 
şansımız oldu. Bir Çanakkale 
Bir de Harşit Vadisi geçilmez 
sloganımıza bazı siyasilerin 
tepeden tepeye mermi at-

mışlar, böyle savunma olmaz 
diyenlere bugünkü yapacağı-
mız kongre en büyük cevabı 
verecektir. Pandemi, memle-
ketimizde yaşanan sel felaketi 
ve İzmir’de yaşanan deprem 
süreçlerinde federasyon 
olarak çok ciddi yardımlarda 
bulunduk. Bu süreçte federas-
yonumuza inanan ve bizlere 
destek olan hayırseverlerimize 
teşekkür ediyoruz.” Dedi.

HARŞİT İSMİ AN-
CAK ÇANAKKALE İLE 
EMSAL TEŞKİL EDER

Temel Bilecen 1962 yılında 
Doğankent olarak değiştirilen 
Harşit isminin geri alınması 
için yaptıkları çalışmalar konu-
sunda da bilgi verdi.

Bilecen “13. Giresun Gün-
leri’nde topladığımız imzalar 
ve hazırladığımız Harşit ismi 
neden geri verilmesi anlattığı-
mız bir dosya ile 2019 yılında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
ziyaret edip vekillerimize bu 
dosyayı teslim etmiştik. Konu 
ile ilgili bir meclis ziyaretimiz 
daha oldu. Vekillerimiz Harşit 
isminin geri verilmesinin emsal 
teşkil edeceğini söylediler. 
Eğer Harşit ismi emsal teşkil 
edecekse Çanakkale ile Gazi-
antep ile ya da 15 temmuzda 
Kahraman Kazan ismi nasıl 
verilmişse Harşit ismi de bu 

şekilde geri verilebilir. Başka 
fikirlerle başka düşüncelerle 
emsal teşkil etmesi mümkün 
değildir.” dedi.

İSTİKBAL 
KÖKLERDEDİR

Federasyonun Olağan 
Genel Kuruluna katılan İstan-
bul Milletvekili Hasan Turan 
yaptığı konuşmada Mustafa 
Kemal’in dediği gibi “İstikbal 
göklerdedir ve aynı zamanda 
köklerdedir.” dedi.

Turan “Dün Çanakkale’ye 
gelenler, bugün sınır boyları-
mızda kurdukları üstlerle bu 
topraklarda hakimiyetlerini sür-
dürmek, bu topraklarda varlık-
larını sürdürmek ve bu toprak-
ları ele geçirmek için geliyorlar. 
Dün ecdadımız ne yaptıysa 
biz de bugün aynı şeyi yapma 
yolundayız.  “İstikbal Gökler-
dedir.” diyen Mustafa Kemal 
Atatürk, aynı zamanda istikbal 
köklerdedir demiştir. İnsanların 
kökü bir çınar ağacı gibi ne 
kadar sağlamsa o kadar uzun 
yaşar. Evelallah bu milletin 
kökü sağlam. Bu millet vatanı 
için şehit olmak ve canını feda 
etmek için gözünü bile kırpma-
mıştır. O yüzden Harşit bizim 
için sadece bir belde bir toprak 
parçası değil, kahramanların 
destan yazdığı bir yerdir. Har-
şit Şehitler membağı, şehitler 
ocağıdır. Şehitler yurdudur. 
Biz de onlardan gücümüzü 
alıyoruz. Şehitlerimizi ve vatan 
kahramanlarımızı rahmetle ve 
minnetle anıyorum.” dedi.

HARŞİT’TE GAYRİ 
MÜSLİM NÜFUS YOK

Harşit Fedarasyonu’nun 
düzenlediği “Harşit Savunma-
sı” paneline katılan Giresun 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sezai Balcı Harşit’in 
tarihi, demografik yapısı, kül-
türel yapısı, coğrafi yapısı ile 
ilgili bilgiler verdi. 

Balcı, yaptığı araştırmalar 
neticesinde Harşit ve çevresin-
de büyük manastırların olduğu, 
Ermeni ve Rumların olduğu, 
Cenevizlilerin burada yaşadığı 
gibi birçok iddianın tevatürden 
ibaret olduğunu, Harşit ilçesi 
ve köylerinde gayrimüslim nü-
fusa rastlamadıklarını belirtti.

Panelde, Harşit tarihi ile 
ilgili genel bilgiler veren Balcı, 
“Harşit Vadisi’nin iki önemi var. 
Birincisi Anadolu’nun Türkleş-
mesine olan katkısı ve ikincisi 
de Rus işgaline karşı verdi-
ği direnmedir. Fatih Sultan 
Mehmet Trabzonu aldığında 
Bedreme Kalesi Türklerin elin-
deydi. 1071’de Türkler Anado-
lu’ya girmeden Çepniler Harşit 
vadisini yurt tutmuşlardı. Harşit 
ismi Bizans döneminden beri 
aynıdır. Osmanlı bir vergi dev-
leti ve askerli devleti olması 
nedeniyle kayıtları düzgün 
tutulmuştur. 1834 yılında yapı-
lan nüfus sayımında Harşit ve 
köylerinde gayrimüslim nüfus 
olmadığını kayıtlar bize göste-
riyor. Safevi devletinin kurucu-
larından Şah Cüneyt Trabzonu 
kuşatmış, başarılı olamamış 
dönüşte Pinti yaylasında 
konaklamış, yaralı askerlerinin 
tedavisini burada yapmış, ölen 
askerlerini burada defnetmiştir. 
Bu nedenle yöre halkı burayı 
Şah Cüneyt’in makam maza-
rı olarak bilmektedir. Safevi 
Devleti ile Osmanlı arasında 
yapılan savaş sonrasında 
Harşit bölgesindeki nüfusun 
azalmasının nedeni Şii inancı-
na tabi olan nüfusun İran’a göç 
etmesidir. Bu nüfus azalışını 
Osmanlı belgelerinde de görü-
yoruz. Bunlara İran’da Küre-
sinniler deniyor. Bunların bir 
kısmı geri döndü. Geri dönen-
ler şii – alevi inancına sahipti. 
Bu inanç geçen süreçte nüfus 
içinde eridi. 1800 yılların 
başına kadar bölgede yaşayan 
Çepniler Hoca Ahmet Yese-
vi – Hacı Bektaş öğretisine 
sahip alevilerdi. 1800 yıllardan 
sonra bu insanların neredey-
se tamamının sünnileştiğini 
söyleyebiliriz.

YAZICI HARŞİT SA-
VUNMASINI ANLATTI

Birinci Dünya Savaşı Harşit 
Savunması Kafkas Cephe-
si’nin Son Savuma Hattı kita-

bının yazarı Araştırmacı-Yazar 
Adnan Yazıcı da Rusların 
Erzurum’dan Kabaktepe’ye ve 
Batum’dan Harşit Vadisine gel-
me sürecini, bölgedeki direniş 
bölgelerini hem Genel Kurmay 
Arşivlerinden belgelerle hem 
de yaptığı araştırmalardaki 
sözlü anlatımlarla anlattı. Yazı-
cı özellikle Kabaktepe şehitliği 
ile burada yapılan baskınla 
ilgili bilgiler verdi. Yazıcı Harşit 
köyleri’nde konuştuğu yaşlı-
lardan elde ettiği bilgileri de 
paylaştı.

HARŞİT İSMİNİ 
DEĞİŞTİRMEK 100 
YILLIK TARİHİ YOK 
SAYMAKTIR

Giresun Üniversitesi Öğre-
tim Görevlisi İsmail Bayram, 
Rus işgali sırasında bölgede 
yaşayanan acılara kendi aile-
sinden örnek verdi. Harşit is-
minin neden önemli olduğunun 
altını çizen Bayram, Bir köyün, 
bir beldenin, bir yerin isminin 
değiştirilmesinin o bölgede 
yaşayan tarihi kültürü yok say-
mak olduğunu, Harşit isminin 
değiştirilmesinin kültürel bir 
soykırım olduğunu belirtti. 

Bayram “Bir işgüzar çıkmış 
tarihi Harşit ismini Doğankent 
olarak değiştirmiş. Dünya’da 
bu isim değiştirmeyi 3 ülke 
uygulamış. Bizim o dönemin 
hükümetimiz, Ermenistan ve 
Yunanistan. Avrupa’ya gider-
seniz şehirlerde nasıl korun-
duğunu görürsünüz. Viyana’da 
bir binaya isabet eden Os-
manlı topundan çıkan gülleyi 
adamlar yok etmemişler, o 
binada o gülleyi en iyi şekilde 
muhafaza etmişler. Neden 
çünkü adamlar tarihlerinden 
utanmıyor, tarihlerine sahip 
çıkıyor. Size birkaç tane şehir 
göstereceğim. Bakınız Paris, 
Viyana, Roma’dan görüntüler 
göstereyim ve İstanbul’dan. 
İstanbul neden tarihi şehir ola-
mıyor? Baktığınızda bu saydı-
ğımız şehirler bütün tarihi de-
ğerlerini korumuşlar. Bu tarihi 
yapılardan, giysilerden, mekan 
isimlerinden korkmamışlar, 
bunu kültürel zenginlik olarak 
saklamışlar. Bugün İstanbul’a 
baktığımızda tarihi bir şehir 
değil tarihi eserleri olan bir 
şehir görüyoruz. Osmanlı’nın 

Avrupa’daki varlığı hala yaşı-
yor ve bu ülkelerin yönetimleri 
bu tarihleri yaşatıyor. Kendi-
mizden korkmamız lazım. Bir 
yerin ismini değiştirmek oranın 
tarihini, donanımını yok etmiş 
olursunuz. İnsanı yıkan insa-
nın kendisidir. Başkası değil-
dir? İngiltere kraliçesinin hala 
resmi ve özel günlerde hala at 
arabası ile ve bin yıllık kıyafe-
tiyle katılmasının amacı nedir? 
Bunu iyi düşünmemiz lazım. 
Kendimizi kaybettik. Bulmak 
için kime soracağız. 

HARŞİT HEM 
GEÇİLMEZİMİZ 
HEM DE VAZGEÇİL-
MEZİMİZDİR

Harşit İsmi Doğankent 
olarak değiştirildiğinde Harşit’e 
bağlı Kuzan ismi Söğütağzı, 
Kanyaş isme Güvenlik, Şadı 
ismi Çatalağaç, Dandu ismi 
Süttaşı, Törnük isme de Gün-
yüzü olarak değiştirilmişti. 

İsmail Bayram, Doğankent 
Belediye Başkanı Rüşan 
Özden’e seslenerek, Harşit 
isminin değiştirilmesi konusun-
da kendilerinden büyük gayret 
beklediklerini belirti Bayram 
Harşit Federasyonu’nun “Bir 
Çanakkale Bir De Harşit Vadisi 
Geçilmez” sloganının yanına 
“Harşit Hem Geçilmezimiz 
Hem De Vazgeçilmezimizdir.” 
Sloganının da bu eklenmesini 
talep etti.

Harşit Federasyonunun 2. 

Olağan kongresi ve Panel’e İs-
tanbul Milletvekili Hasan Turan, 
Doğankent Belediye Başkanı 
Rüşan Özden, Beşiktaş Bele-
diye Başkan Yardımcısı Doc. 
Dr. Seyhun Şahin, Beşiktaş 
Belediye Meclis Üyesi Devrim 
Alparslan, Doğankent Sosyal 
Hizmetler Müdürü Süleyman 
Öztürk, İBB Tiyatrolar Müdürü 
Ceyhun Ünlü, Bağcılar Beledi-
ye Meclis Üyeleri Erdem Berk-
can ve Ziya Yılmaz, Giresun 
Federasyonu Genel Başkanı 
Muhterem Memiş, TİRDEF Ge-
nel Başkanı İbrahim Aydın ve 
Yönetim kurulu üyeleri, Göktürk 
Giresunlular Derneği Başkanı 
Mustafa Şener, Büyük Osmanlı 
Derneği Başkanı Soner İbiç, 
Giresun Medya Platformu 
Başkanı İbrahim Balcıoğlu ve 
yönetim kurulu üyeleri Gülsen 
Akyol Mutlu, Hüseyin Şenel 
Odacı, Aydın Kömürcü, Ethem 
Bakar, Mehmet Günaydın, 
Giresun Dergisi İmtiyaz Sahibi 
Remzi Mamaşoğlu katıldı.

Ayrıca, Milletvekilleri Sabri 
Öztür, Emine Gülizar Eme-
can, Cemal Öztürk, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağrıcı, Ak Parti Doğankent 
İlçe Başkanı Yılmaz Dede 
de telgrafla kongrenin hayırlı 
olması dileğinde bulundu.

Panel Federasyon yönetimi 
tarafından yönetim kurulunda 
hizmet edenler ve Panel’e ka-
tılan öğretim üyelerine günün 
anısına takdim edilen plaket 
töreni ile sona erdi.

‘HARSiT iSMiNi DEGiSTiRMEK 100
YILLIK TARiHi YOK SAYMAKTIR’



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

323 Şubat 
2022 Çarşamba 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

₺

₺

₺

₺

‘AKP KENDi YAPTIRDIGI
SiLOLARI KOLTUK KAVGASI

Liman işçilerine tam destek veren ve İyi Parti iktidarında limanı çalıştıra-
caklarını belirten Yüksel, “İşçiler beni aradı. Kendilerinin yanındayız. Manza-
ra işin kılıfı. AKP içindeki milletvekilleri arasında taht kavgası var. Gayeleri 
manzara ve turizm ise 16 ilçede manzarayı bozan tüm yanlışlar rapor haline 

getirilsin. Bir hukuk devletinde sadece bir kişi ve firmaya özel yasa veya 
uygulama yapamazsınız. Bu evrensel insan haklarına aykırıdır” dedi

iCiN KENDi SOKTURUYOR’

Havzalı Pamuk Dede’nin
Türbesindeki Giresun Detayı…
‘Kaplıcalar Diyarı’ olarak adlandırılan Samsun’un Havza İlçesi’nde bulunan Pamuk De-
de’nin türbesi; ilginç tarihi geçmişi ve Giresun detayı ile ziyaretçilerini misafir ediyor.

Halk arasında ‘Pamuk 
Dede’ adıyla anılan, 

gerçek ismi bilinmeyen ve 
Allah dostu bir evliya olduğu 
düşünülen Zat’ın türbesine 
ait herhangi bir tarihi kitabe 
bulunmadığından Pamuk 
Dede’nin geçmişi hakkın-
da bilgi edinilememektedir. 
Türbe içinde 2 adet sanduka 
bulunmaktadır. Sandukaların 
bir tanesi Pamuk Dede’ye ait 
iken, ikinci sanduka hakkın-
da herhangi bir bilgi buluna-
mamıştır.

Yöre halkı tarafından Allah 
dostu bir evliya olarak nite-
lendirilen ve korunan Pamuk 
Dede’nin türbesi hakkında 
çeşitli rivayetler anlatılmak-
tadır. Yerel halktan edinilen 
rivayete göre 1940’lı yıllarda 
zamanın Havza Kaymakamı, 
rüyasında Pamuk Dede’yi 
görür. Pamuk Dede, Kay-
makam’a; “Benim mezarım 
Hükümet Konağı’nın önün-
deki yolun altında kaldı. Beni 
buradan alıp Askeri Kışla’nın 
arkasına gömün” der.

Kaymakam’ın rüyası 
üzerine yol kazılır ve Pamuk 
Dede’nin naaşına ulaşılır. 
Pamuk Dede’nin aksakallı, 
pamuk gibi bembeyaz olan 
naaşı ile kefeninin çürüme-
miş olması İlçe’de büyük 
yankı uyandırır. İsmi belli 
olmayan Allah dostu evliya, 
buradan alınarak şimdiki 
yerine nakledilir ve naaşının 

nur yüzlü, aksakallı, pamuk 
gibi bembeyaz olması nede-
niyle halk arasında ‘Pamuk 
Dede’ diye anılır.

Yine bir rivayete göre 
1995’li yıllarda Pamuk Dede, 
Giresunlu bir iş adamının 
rüyasına girer. Pamuk Dede 
bu kişiye rüyasında; “Benim 
mezarım Havza’da. Benim 
türbemi yaptırmadan hacca 
gitme” der. İş adamı bu rüya-
yı birkaç kez görmesine rağ-
men dikkate almaz. Hacca 
gitmek için hazırlık yaparken 
hanımının felç olması sonu-
cu hacca gidemez. Gördüğü 
rüya aklına gelir ve Hav-
za’ya giderek türbeyi bulur. 
Ardından türbeyi betonarme 
olarak yeniden inşa ettirir. 
Türbeyi yeniden yaptıran bu 
hayırsever Giresunlu iş ada-
mının kim olduğu konusunda 
da herhangi bir bilgi mevcut 
değil. Ancak bu Giresunlu 
iş adamının kendisi ya da 

aile bireylerinden Giresun’da 
yaşayanların olduğu düşü-
nülebilir.

Mevcut betonarme türbe-
nin görünümü, Osmanlı’dan 
kalma tarihi türbelerin görü-
nümünden çok uzak. Ayrıca 
ciddi derecede çatlaklar 
oluşan türbenin ileriki yıllar-
da çökme riski de taşıdığı 
gözleniyor. Küçük bir bekçi 
kulübesini andıran türbenin, 
Osmanlı tarzında kubbeli 
bir şekilde yeniden yapıl-
ması; Allah dostu bir evliya 
olduğuna inanılan Pamuk 
Dede’ye saygının bir ifadesi 
olmasının yanı sıra, Havza 
İlçesi’nin turizmine de katkı 
sağlayacaktır.

Türbe halk tarafından 
Rıza-i ilahi için Allah dostu 
bir evliyayı ziyaret etmek ve 
hasta olanlar için de Allah’ın 
(c.c.) izni ile şifa bulmak 
umuduyla ziyaret edilmek-
tedir.

Haber : Fatma Bulduk Uğurlu

Manzara ve tu-
rizm için bir adım 
atılacaksa, bunu 

topyekün bir proje halinde yap-
mak lazım. Sadece bir firma 
üzerinden manzara tartışması 
yapmak, insan hakları ve huku-
ka da aykırıdır. 16 ilçenin önce 
tüm manzara haritasını bir çı-
karalım. İlçe ilçe, cadde cadde, 
sokak sokak resimler çekilsin 
ve ilin turizm seviyesi önce 
ortaya çıkarılsın. Bu ilin sahili; 
700-750 metrelik alandan mı 
oluşuyor?. Sahil boyu silo 
dışında kaç tesis veya bina için 
rapor tutulup Ankara’ya iletildi?. 
Burada işçilere ve firmaya özel 
bir uygulama var. Bir Hukuk 
devletinde ve demokrasilerde 
bu böyle olmaz. Mesele, AKP 
içinde şahsileşmiş.

“1 FİRMA YERİNE İLİN 
TOPYEKÜN MANZARA 
PLANI YAPILSIN”

Adeta bir hesaplaşma 
havası var. Bu Limanı, DLH’da 
bu firmaya kim ihale ile verdi.?. 
O zaman bu ilde milletvekilleri 
kimlerdi?. İl başkanı kimlerdi? 
İhale aşamasında siloların 
yerini kim niye takip etmedi?. 
Komşu illerde de limanlar var. 
O limanlar şehir dışında mı?. 
Siloları nerede? Bunları da bir 
rapor halinde ortaya koymak 
lazım. Ben silolar konusunda 
taraf olmak istemem. 2 ayrı 
görüş demokrasilerde normal. 
Ben işin işleyiş şeklinin doğru 
olmadığını söylüyorum. Bu 
işler ihale ve proje aşamasında 
niye takip edilmedi. İktidar bu 

ili yönetemiyor…Kendi diktikleri 
siloları kendileri söküyor. Bu 
silolar il dışına çıkarılmadan il-
çelerde de arsa verilerek liman 
çalıştırılabilir. Liman çalıştırmak 
çok mu zor bu çağda?. Maale-
sef iktidar hazır limanı bu ilde 
çalıştırmayı beceremedi. Biz ilk 
seçimde iktidar olup hem limanı 
çalıştırıp hem de İlimizi arzu 
edilen seviyeye çıkaracağız” 
şeklinde konuştu.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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Harşit Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu’nu 20 Şubat 2022 Pazar günü Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi
HARŞİT RUHUNU 

SALONDA DAHA 
İYİ GÖRDÜK

Harşit Federasyonu Başka-
nı Temel Bilecen yaptığı açılış 
konuşmasında federasyonun 
kurulma süreci ve yakalanan 
Harşit ruhuna dikkat çekti. 

Bilecen “Bugün kongremize 
Giresun’dan, Bursa’dan ve 
çeşitli ilçelerden gelen insanla-
rımız federasyonumuzun yaka-
ladığı Harşit ruhunun ne kadar 
güçlü ve önemli olduğunu 
göstermiştir. Bir daha dönme-
mek üzere memleketten yola 
çıktığımızdan bugüne geldiği-
mizde derneklerde aldığımız 
görevler sayesinde memleket 
sevgisinin ne olduğunu görme 
şansımız oldu. Bir Çanakkale 
Bir de Harşit Vadisi geçilmez 
sloganımıza bazı siyasilerin 
tepeden tepeye mermi at-

mışlar, böyle savunma olmaz 
diyenlere bugünkü yapacağı-
mız kongre en büyük cevabı 
verecektir. Pandemi, memle-
ketimizde yaşanan sel felaketi 
ve İzmir’de yaşanan deprem 
süreçlerinde federasyon 
olarak çok ciddi yardımlarda 
bulunduk. Bu süreçte federas-
yonumuza inanan ve bizlere 
destek olan hayırseverlerimize 
teşekkür ediyoruz.” Dedi.

HARŞİT İSMİ AN-
CAK ÇANAKKALE İLE 
EMSAL TEŞKİL EDER

Temel Bilecen 1962 yılında 
Doğankent olarak değiştirilen 
Harşit isminin geri alınması 
için yaptıkları çalışmalar konu-
sunda da bilgi verdi.

Bilecen “13. Giresun Gün-
leri’nde topladığımız imzalar 
ve hazırladığımız Harşit ismi 
neden geri verilmesi anlattığı-
mız bir dosya ile 2019 yılında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
ziyaret edip vekillerimize bu 
dosyayı teslim etmiştik. Konu 
ile ilgili bir meclis ziyaretimiz 
daha oldu. Vekillerimiz Harşit 
isminin geri verilmesinin emsal 
teşkil edeceğini söylediler. 
Eğer Harşit ismi emsal teşkil 
edecekse Çanakkale ile Gazi-
antep ile ya da 15 temmuzda 
Kahraman Kazan ismi nasıl 
verilmişse Harşit ismi de bu 

şekilde geri verilebilir. Başka 
fikirlerle başka düşüncelerle 
emsal teşkil etmesi mümkün 
değildir.” dedi.

İSTİKBAL 
KÖKLERDEDİR

Federasyonun Olağan 
Genel Kuruluna katılan İstan-
bul Milletvekili Hasan Turan 
yaptığı konuşmada Mustafa 
Kemal’in dediği gibi “İstikbal 
göklerdedir ve aynı zamanda 
köklerdedir.” dedi.

Turan “Dün Çanakkale’ye 
gelenler, bugün sınır boyları-
mızda kurdukları üstlerle bu 
topraklarda hakimiyetlerini sür-
dürmek, bu topraklarda varlık-
larını sürdürmek ve bu toprak-
ları ele geçirmek için geliyorlar. 
Dün ecdadımız ne yaptıysa 
biz de bugün aynı şeyi yapma 
yolundayız.  “İstikbal Gökler-
dedir.” diyen Mustafa Kemal 
Atatürk, aynı zamanda istikbal 
köklerdedir demiştir. İnsanların 
kökü bir çınar ağacı gibi ne 
kadar sağlamsa o kadar uzun 
yaşar. Evelallah bu milletin 
kökü sağlam. Bu millet vatanı 
için şehit olmak ve canını feda 
etmek için gözünü bile kırpma-
mıştır. O yüzden Harşit bizim 
için sadece bir belde bir toprak 
parçası değil, kahramanların 
destan yazdığı bir yerdir. Har-
şit Şehitler membağı, şehitler 
ocağıdır. Şehitler yurdudur. 
Biz de onlardan gücümüzü 
alıyoruz. Şehitlerimizi ve vatan 
kahramanlarımızı rahmetle ve 
minnetle anıyorum.” dedi.

HARŞİT’TE GAYRİ 
MÜSLİM NÜFUS YOK

Harşit Fedarasyonu’nun 
düzenlediği “Harşit Savunma-
sı” paneline katılan Giresun 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sezai Balcı Harşit’in 
tarihi, demografik yapısı, kül-
türel yapısı, coğrafi yapısı ile 
ilgili bilgiler verdi. 

Balcı, yaptığı araştırmalar 
neticesinde Harşit ve çevresin-
de büyük manastırların olduğu, 
Ermeni ve Rumların olduğu, 
Cenevizlilerin burada yaşadığı 
gibi birçok iddianın tevatürden 
ibaret olduğunu, Harşit ilçesi 
ve köylerinde gayrimüslim nü-
fusa rastlamadıklarını belirtti.

Panelde, Harşit tarihi ile 
ilgili genel bilgiler veren Balcı, 
“Harşit Vadisi’nin iki önemi var. 
Birincisi Anadolu’nun Türkleş-
mesine olan katkısı ve ikincisi 
de Rus işgaline karşı verdi-
ği direnmedir. Fatih Sultan 
Mehmet Trabzonu aldığında 
Bedreme Kalesi Türklerin elin-
deydi. 1071’de Türkler Anado-
lu’ya girmeden Çepniler Harşit 
vadisini yurt tutmuşlardı. Harşit 
ismi Bizans döneminden beri 
aynıdır. Osmanlı bir vergi dev-
leti ve askerli devleti olması 
nedeniyle kayıtları düzgün 
tutulmuştur. 1834 yılında yapı-
lan nüfus sayımında Harşit ve 
köylerinde gayrimüslim nüfus 
olmadığını kayıtlar bize göste-
riyor. Safevi devletinin kurucu-
larından Şah Cüneyt Trabzonu 
kuşatmış, başarılı olamamış 
dönüşte Pinti yaylasında 
konaklamış, yaralı askerlerinin 
tedavisini burada yapmış, ölen 
askerlerini burada defnetmiştir. 
Bu nedenle yöre halkı burayı 
Şah Cüneyt’in makam maza-
rı olarak bilmektedir. Safevi 
Devleti ile Osmanlı arasında 
yapılan savaş sonrasında 
Harşit bölgesindeki nüfusun 
azalmasının nedeni Şii inancı-
na tabi olan nüfusun İran’a göç 
etmesidir. Bu nüfus azalışını 
Osmanlı belgelerinde de görü-
yoruz. Bunlara İran’da Küre-
sinniler deniyor. Bunların bir 
kısmı geri döndü. Geri dönen-
ler şii – alevi inancına sahipti. 
Bu inanç geçen süreçte nüfus 
içinde eridi. 1800 yılların 
başına kadar bölgede yaşayan 
Çepniler Hoca Ahmet Yese-
vi – Hacı Bektaş öğretisine 
sahip alevilerdi. 1800 yıllardan 
sonra bu insanların neredey-
se tamamının sünnileştiğini 
söyleyebiliriz.

YAZICI HARŞİT SA-
VUNMASINI ANLATTI

Birinci Dünya Savaşı Harşit 
Savunması Kafkas Cephe-
si’nin Son Savuma Hattı kita-

bının yazarı Araştırmacı-Yazar 
Adnan Yazıcı da Rusların 
Erzurum’dan Kabaktepe’ye ve 
Batum’dan Harşit Vadisine gel-
me sürecini, bölgedeki direniş 
bölgelerini hem Genel Kurmay 
Arşivlerinden belgelerle hem 
de yaptığı araştırmalardaki 
sözlü anlatımlarla anlattı. Yazı-
cı özellikle Kabaktepe şehitliği 
ile burada yapılan baskınla 
ilgili bilgiler verdi. Yazıcı Harşit 
köyleri’nde konuştuğu yaşlı-
lardan elde ettiği bilgileri de 
paylaştı.

HARŞİT İSMİNİ 
DEĞİŞTİRMEK 100 
YILLIK TARİHİ YOK 
SAYMAKTIR

Giresun Üniversitesi Öğre-
tim Görevlisi İsmail Bayram, 
Rus işgali sırasında bölgede 
yaşayanan acılara kendi aile-
sinden örnek verdi. Harşit is-
minin neden önemli olduğunun 
altını çizen Bayram, Bir köyün, 
bir beldenin, bir yerin isminin 
değiştirilmesinin o bölgede 
yaşayan tarihi kültürü yok say-
mak olduğunu, Harşit isminin 
değiştirilmesinin kültürel bir 
soykırım olduğunu belirtti. 

Bayram “Bir işgüzar çıkmış 
tarihi Harşit ismini Doğankent 
olarak değiştirmiş. Dünya’da 
bu isim değiştirmeyi 3 ülke 
uygulamış. Bizim o dönemin 
hükümetimiz, Ermenistan ve 
Yunanistan. Avrupa’ya gider-
seniz şehirlerde nasıl korun-
duğunu görürsünüz. Viyana’da 
bir binaya isabet eden Os-
manlı topundan çıkan gülleyi 
adamlar yok etmemişler, o 
binada o gülleyi en iyi şekilde 
muhafaza etmişler. Neden 
çünkü adamlar tarihlerinden 
utanmıyor, tarihlerine sahip 
çıkıyor. Size birkaç tane şehir 
göstereceğim. Bakınız Paris, 
Viyana, Roma’dan görüntüler 
göstereyim ve İstanbul’dan. 
İstanbul neden tarihi şehir ola-
mıyor? Baktığınızda bu saydı-
ğımız şehirler bütün tarihi de-
ğerlerini korumuşlar. Bu tarihi 
yapılardan, giysilerden, mekan 
isimlerinden korkmamışlar, 
bunu kültürel zenginlik olarak 
saklamışlar. Bugün İstanbul’a 
baktığımızda tarihi bir şehir 
değil tarihi eserleri olan bir 
şehir görüyoruz. Osmanlı’nın 

Avrupa’daki varlığı hala yaşı-
yor ve bu ülkelerin yönetimleri 
bu tarihleri yaşatıyor. Kendi-
mizden korkmamız lazım. Bir 
yerin ismini değiştirmek oranın 
tarihini, donanımını yok etmiş 
olursunuz. İnsanı yıkan insa-
nın kendisidir. Başkası değil-
dir? İngiltere kraliçesinin hala 
resmi ve özel günlerde hala at 
arabası ile ve bin yıllık kıyafe-
tiyle katılmasının amacı nedir? 
Bunu iyi düşünmemiz lazım. 
Kendimizi kaybettik. Bulmak 
için kime soracağız. 

HARŞİT HEM 
GEÇİLMEZİMİZ 
HEM DE VAZGEÇİL-
MEZİMİZDİR

Harşit İsmi Doğankent 
olarak değiştirildiğinde Harşit’e 
bağlı Kuzan ismi Söğütağzı, 
Kanyaş isme Güvenlik, Şadı 
ismi Çatalağaç, Dandu ismi 
Süttaşı, Törnük isme de Gün-
yüzü olarak değiştirilmişti. 

İsmail Bayram, Doğankent 
Belediye Başkanı Rüşan 
Özden’e seslenerek, Harşit 
isminin değiştirilmesi konusun-
da kendilerinden büyük gayret 
beklediklerini belirti Bayram 
Harşit Federasyonu’nun “Bir 
Çanakkale Bir De Harşit Vadisi 
Geçilmez” sloganının yanına 
“Harşit Hem Geçilmezimiz 
Hem De Vazgeçilmezimizdir.” 
Sloganının da bu eklenmesini 
talep etti.

Harşit Federasyonunun 2. 

Olağan kongresi ve Panel’e İs-
tanbul Milletvekili Hasan Turan, 
Doğankent Belediye Başkanı 
Rüşan Özden, Beşiktaş Bele-
diye Başkan Yardımcısı Doc. 
Dr. Seyhun Şahin, Beşiktaş 
Belediye Meclis Üyesi Devrim 
Alparslan, Doğankent Sosyal 
Hizmetler Müdürü Süleyman 
Öztürk, İBB Tiyatrolar Müdürü 
Ceyhun Ünlü, Bağcılar Beledi-
ye Meclis Üyeleri Erdem Berk-
can ve Ziya Yılmaz, Giresun 
Federasyonu Genel Başkanı 
Muhterem Memiş, TİRDEF Ge-
nel Başkanı İbrahim Aydın ve 
Yönetim kurulu üyeleri, Göktürk 
Giresunlular Derneği Başkanı 
Mustafa Şener, Büyük Osmanlı 
Derneği Başkanı Soner İbiç, 
Giresun Medya Platformu 
Başkanı İbrahim Balcıoğlu ve 
yönetim kurulu üyeleri Gülsen 
Akyol Mutlu, Hüseyin Şenel 
Odacı, Aydın Kömürcü, Ethem 
Bakar, Mehmet Günaydın, 
Giresun Dergisi İmtiyaz Sahibi 
Remzi Mamaşoğlu katıldı.

Ayrıca, Milletvekilleri Sabri 
Öztür, Emine Gülizar Eme-
can, Cemal Öztürk, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağrıcı, Ak Parti Doğankent 
İlçe Başkanı Yılmaz Dede 
de telgrafla kongrenin hayırlı 
olması dileğinde bulundu.

Panel Federasyon yönetimi 
tarafından yönetim kurulunda 
hizmet edenler ve Panel’e ka-
tılan öğretim üyelerine günün 
anısına takdim edilen plaket 
töreni ile sona erdi.

‘HARSiT iSMiNi DEGiSTiRMEK 100
YILLIK TARiHi YOK SAYMAKTIR’



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

423 Şubat 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com
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Sanat Bahçesi deyince; 
İlk aklınıza gelen yer nere-

sidir? 
Doğu Karadeniz Sahilinde 

hangi ilçedir? diye sorsalar... 
Yanıtınız ne olur? 
Yanılmadınız; 
Elbette Görele olur... 
Görele ilçesinin ismi; 
“Yolunuz bu taraflara dü-

şerse ‘Sanat Bahçemizde ye-
tişen sanatçıları bir ‘Gör-hele’ 
anlamına mı geliyor onu 
bilemeyiz ama... 

Bildiğimiz bir şey var ki; 
Birçok sanatçı Görele top-

raklarında filizlenip boy-veri-
yor... 

Hatta ve hatta absürt olur 
mu bilmem; 

Çocuğunun ileride ‘sanatçı’ 
olmasını isteyen ana-baba 
Görele ilçesine gelip çocuk 
doğuruyor... 

Tıpkı; 
Dünyaca ünlü ‘ressam’ 

ve aynı zamanda ‘şair’ olan 
Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun ve 
yine ünlü ressamlarımızdan 
Hamit Görele’nin bu toprak-
larda doğduğu gibi... 

Üstelik; 
1900 doğumlu olan Hamit 

Görele, daha sonra soya-
dı kanunu çıkınca ‘Görele’ 
soyadını da doğduğu yeri çok 

sevdiği için mi almıştır bu da 
ayrı bir araştırma konusu... 

Her neyse... 
Sözün özü; 
Şairinden-Güftecisine... 
Ressamından-Bestecisine 

kadar her türlü ünlü sanatçı 
yetişiyor... 

Bunlardan biriside; 
Burhan TEMEL... 
Ressam.. 
Aynı zamanda sanatçı bir 

öğretmen... 
1935 yılında Görele’nin 

Kuşçulu köyünde doğdu... 
İlk ve Ortaokulu Görele’de 

okudu.. 
İstanbul Atatürk Erkek 

Lisesini bitirdikten sonra; 
1955 yılında İstanbul Dev-

let Güzel Sanatlar Akademi-
sinin Resim Bölümüne kayıt 
oldu.. 

Eğitim gördüğü Akademi-
de; 

Dünyaca ünlü ressam Bed-
ri Rahmi Eyüpoğlu ile birlikte 
yine ünlü ressamlardan Ce-
mal Tollu’nun öğrencisi oldu 
Burhan TEMEL.. 

1959 yılında Akademiden 
mezun olduktan sonra aynı 
yıl Uluslar/arası Paris Biena-
li’ne giden dört ressamdan 
birisi oldu... 

Dönüşte; 
1960 yılında Görele 

Ortaokulunda ‘Resim Öğret-
meni’ olarak görev yapmaya 
başladı... 

Öğretmenliği sırasında; 
Bir yandan öğrencilerine 

‘resim sanatını’ sevdirmeye... 
Ve bir yandan yetenekli 

öğrencilerini ‘resim sanatına’ 
yönlendirmeye çalışırken... 

Bir yandan da ‘resim yap-
maya’ çalışıyordu... 

Ve eline aldığı fırçasıyla 
renklere adeta dans yaptırı-
yordu... 

Yetiştirdiği öğrencilerden 
ve kendisi gibi ‘Resim Öğret-
meni’ olan İrfan Türk, öğret-

meni için diyor ki; 
“Çok yetenekli bir öğretme-

nimizdi... 
Hepimizi ‘Resim Öğretme-

ni’ veya ‘sanatçı’ yapamasa 
da, bizlere ‘resim sanatını’ 
Burhan öğretmenimiz sevdir-
di... 

Öğretmenimiz tuvaline 
aktardığı renkleri fırçasıyla 
motif-motif işlemesinden midir 
bilinmez; 

Öğrenciler, resim öğretme-
nimiz Burhan Temel’in lakabı-
nı ‘Motif’ takmışlardı... 

Sanatçı-Öğretmen Burhan 
Temel, sanat anlayışını ise 
yaptığı bir söyleşide kısaca 
şöyle açıklıyor; 

“Doğayı yorumlamaya 
çalıştım. 

Doğayla dost olmaya gay-
ret ettim. 

Görülenin ötesini arayıp 
görmeye çalıştım. 

Ancak bunu yaparken 
yöresel fiziki yapıyı, biçim-
selliği ihmal etmemeye özen 
gösterdim... 

Uysal, duygusal, naif renk, 
armoni ve biçimlerle kavgala-
şırken, bazen ekspresyonist 
taşkınlıklarda görülür tuvalle-
rimde... 

Çünkü çoluk-çocuk deme-
den, bir damla petrol yada 
yeni bir silah denemek için 
öldürülüyorsa, duyarsız ka-
lamazdım” diye tarif etmeye 
çalışıyor sanat anlayışını 
Burhan TEMEL.. 

Yaptığı eserleri ‘sergileme’ 
işine gelince; 

İlk sergisini 1959 yılında 
Beyoğlu Şehir Galerisinde 
açmış olup ve daha sonra 30 
dolayında ‘Kişisel Sergi’ ve 40 
dolayında da ‘Karma Resim 
Sergilerinde’ yer almıştır... 

Aldığı ‘ödüllere’ gelince; 
O kadar çok ödül almış, o 

kadar çok ödül almış ki... 
Hepsini bir-bir burada sıra-

lamaya çalışsak; 

İnanın en az bir sayfa daha 
ayırmamız gerekiyor aldığı 
ödüllere.. 

Ancak, ortaya çıkardığı 
eserlerin nerelerde bulun-
duğunu bildiğim kadarıyla 
söyleyebilirim... 

Değerli sanatçı-öğretmeni-
mizin eserleri; 

Ankara Resim ve Heykel 
Müzesinde... 

İş Bankası Yayınları ve 
Galerisinde.. 

Milli Kütüphanede.. 
Güzel Sanatlar Genel Mü-

dürlüğünde.. 
Devlet Güzel Sanatlar 

Galerisinde... 
Terakki Vakfında... 
Ve daha birçok koleksiyon-

larda eserleri arşivlenmiştir 
Burhan Temel’in... 

Ve; 

Yüzlerce öğrenci yetiştiren 
Burhan TEMEL... 

Yüzlerce ‘resmin’ altına 
imza atan sanat adamı... 

Eserlerini topluma miras 
bırakarak; 

87 yaşında... 
16 Şubat 2022 (Çarşamba) 

günü İstanbul-Ümraniye’deki 
evinde yaşamını yitirerek 
aramızdan -bedenen- ayırıl-
mıştır... 

17 Şubat tarihinde; 
Doğduğu köyde toprağa 

verilen sanat-eğitimcisi, her 
ne kadar bedenen aramızdan 
ayrılsa da; 

Geride bıraktığı eserleriyle 
birlikte ebediyen yaşayacak-
tır... 

Işıklar içinde uyusun... 
Devri-daim ve mekanı 

cennet olsun...

SANAT BAHÇESİNDE DOĞDU 
SANATÇI BİR EĞİTİMCİ OLDU

YETİM VE ÖKSÜZLERİN DÜNYASI...
Kimi öksüz ve yetim ,kimi fakir, fukara ,
Yüzde tebessümse de ,gönlünde gizli yara ,
Sahip çıkmak gerekir, bu öksüz yavrulara ,
Onlara kucak açan, gücü içinde ara ...

En hırçın olanının, bil ki; derdi içinde ,
Dışarı yansıması, hep farklı bir biçimde ,
İç dünyası bilmece, anlamak zaman alır ,
Yarınları nasıl mı: hep endişe içinde ..

Kendini koy bakalım, yavruların yerine ,
Onları seviyorsan, bir gül ver ellerine ,
Rüyana girmiyorsa, o masum duruşları ,
Tavrını gözden geçir, sen gir gönüllerine ...

Anneleri yoksa da, hepsi ana kuzusu ,
Yürekleri çarpsa da, iclerinde sızısı ,
Kimisi zor atlatır, yaşanan travmayı ,
Güçlüdür üstesinden, kolay gelir bazısı ..

Bu masum yavrulara, bir kucak açabilsek ,
Onların duygusunu, biz de yaşayabilsek ,
Toplum duyarlı ise, zorluk kolay aşılır ,
Kendimizi onların, yerine koyabilsek ...
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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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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

 

Kimin kimden ha-
beri var günümüz 
şartlarında kom-

şuluk mesafesi apartman 
kültüründe on santim on beş 
santim beton kalınlığı kadar 
yaklaşmasına rağmen Kimin 
kimden haberi var nereye 
gidiyoruz. Bazen oturup 
kafamızı ellerimizin arasına, 
da düşünürken. 

Evvelim Ahirim bü-
yüklerimizin temel kültür 
anlayışındaki felsefelerini 
yolculuklarını bir şekilde 
değerlendirirken bugün ne 
halde ne acınacak halde 
olduklarımızı da aklımıza 
gelmekte. Aslında biz henüz 
kendimizi tam olarak tanım-

layamadığımız doğrudur. 
Öncelikle biz tam olarak 

kimiz annemiz babamız belli 
hangi kültürü hangi inancı 
hangi toplumu temsil ettikleri 
belli bu aşamanın bu sürecin 
tam anlamında neresindeyiz. 
Komşuda Ateş Var acı var 
bizde düğün var şenlik var, 
komşuda dert var hastalık 
var Hüsran var bizde sosyal 
yaşamak var eğlence var. 

Gözlerimiz  görmez Kulak-
larımız duymaz dillerimiz ko-
nuşmaz bir hal var. Doğrusu 
Kimin kimden bir haberi var. 
Biz Gönül insanı bir mahal-
ledeki öbür ucundaki insan 
duyduysa bizim kapımızdaki 
yanı başımızdaki amcamızı 

dayımızı dostumuzu komşu-
muzu  acılarını ateşini gör-
mezlikten geldiysek.  Kimin 
kimden haberi var sözünü bir 
kez daha kendimize sorma-
lıyız. 

Yerelde bir deyim var 
mangalda kimse kül bırak-
maz Herkes bu noktada, 
Yiğit bu noktada Cesur bu 
noktada cesaretli bu noktada 
başarılı kabul eder kendisini 
değil mi. Şimdi hep birlik-
te oturalım biz neredeyiz 
sorusuna hep birlikte cevap 
arayalım. 

Söylenen mevzunun nere-
sindeyiz sorusunu kendimize 
soralım en yakınlarımız da 
bizim neler yapmalıyız neleri, 
Çözebileceğimiz hangi konu 
var bir araştıralım Ne dersi-
niz.  Başlıdığımızda olduğu 
gibi Kimin kimden haberi 
var cümlesinin altını doldur-
mamız. Henüz geç kalmış 
sayılmayız.

Hemen harekete geçip 
en yakınlarımız da bizim 
gücümüzün yapabileceği ne 
varsa çözüme kavuşturma 
kampanyasını başlatalım 
isterseniz.

Yoksa bizim en yakınımız-
daki bir başkaları tarafından 
iyilik herhangi bir konuyu 
ele alırlarsa,  Biz kendimizi 
sorgularken üzüle biliriz.

Neden amcamız teyzemiz  
yakınımız başkaları tarafın-
dan iyileştirmeye çalışıldığını 
o zaman anlarız. Nedense 
toplumumuzda bir vurdum-
duymazlık var. Aman sen de 
herkesin kendine dediğimiz 
bir süreçten geçtiğimizi düşü-
nüyorum. Oysa belki para-
mız olmayabilir yürümeye 
dermanımız  olmayabilir.

Bir düzgün akımla bir gü-
zel söz ile karşıdaki düğüm-
lenmiş düğümleri çözmek 
elimizden gelebilir. ama onu 
da vurdumduymazlık Bana 
necilik görünmezlik  gibi me-
selelerini içerisinde bu Kadim 
kültürlerimizi yok ediyoruz.

İYİLİK kültürümüze çev-
reci kültürümüze katılımcı 
kültürümüze insanlık kültü-
rümüze darbe yapıyoruz. Bir 
neslin o Kadim değerlerini 
yok ediyoruz. Kimin kimden 
haberi var sorusuna Şimdilik 
cevap arıyoruz.

KİMİN KİMDEN 
HABERİ VAR

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal
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Nuri Bereket
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Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

523 Şubat 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

4 Ev Sahibi, 
5 Konuk Kazandı!
Spor Toto Süper Lig’de 

26. hafta maçları 
tamamlandı.Haftanın kapanış 
müsabakasında Galatasaray, 
deplasmanda Göztepe’yi 3-2 
mağlup etti.Konuk olduğu 
Aytemiz Alanyaspor’a 4-0 üs-
tünlük kuran lider Trabzons-
por, puanını 63’e yükseltti. 
En yakın rakibi İttifak Holding 
Konyaspor ile puan farkını 
14’e çıkaran bordo-mavili 
takım, liderliğini sürdürdü.

Ligde bu hafta oynanan 
maçların 5’ini konuk takımlar, 
4’ünü ise ev sahibi ekipler 
kazandı. Bir müsabaka ise 
berabere sonuçlandı.

Sonuçlar
Süper Lig’in 26. haftasın-

da oynanan karşılaşmalarda 
alınan sonuçlar şöyle:

İttifak Holding Konyaspor- 
Kasımpaşa: 4-4

Çaykur Rizespor-Medipol 

Başakşehir: 0-2
Öznur Kablo Yeni Malat-

yaspor-Fraport TAV Antalyas-
por: 1-2

Yukatel Kayserispor-GZT 
Giresunspor: 2-1

Beşiktaş- Altay: 1-0
Gaziantep FK- Adana 

Demirspor: 0-3
Aytemiz Alanyaspor-Trab-

zonspor: 0-4
VavaCars Fatih Karagüm-

rük-Demir Grup Sivasspor: 
1-0

Fenerbahçe-Atakaş Ha-
tayspor: 2-0

Göztepe-Galatasaray: 2-3

Görelespor 
Koçer’le uzattı

Geçtiğimiz hafta içeri-
sinde bazı oyuncu-

larının ‘Ya biz, ya da hoca 
gidecek’ demesinin ardından 
sıkıntılı günler yaşayan ve 
o futbolcularını kadro dışı 
bırakan Görelespor hocası 
Hakan Koçer’in ise mukavele-
sini uzattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten 
yapılan açıklamada; “Hakan 
Koçer ile 2 yıl daha. Kulübü-
müz teknik direktörü Hakan 
Koçer ile 2 yıl daha sözleş-

me uzatmıştır, hayırlı uğurlu 
olsun.” denildi.

Ligin ikinci devresine 
kötü başlayan ve kaybettiği 
puanlar sonrasında 1926 
Bulancakspor’un yakaladığı 
ekipte   hafta sonu oynana-
cak olan Giresun derbisi çok 
şeylere gebe gibi duruyor.

27.HAFTA
GÖZTEPE (i)
28.HAFTA
Ç. RİZESPOR (D)
29.HAFTA 
GAZİANTEP F. K. (İ)
30.HAFTA
ANTALYASPOR (D)
31.HAFTA 
SİVASPOR (İ)
32.HAFTA
MALATYASPOR (D)
33.HAFTA

BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA
KARAGÜMRÜK (D)
35.HAFTA
ADANA D. (İ)
36.HAFTA
ALTAY (D)
37.HAFTA
BAŞAKŞEHİR (İ)
38.HAFTA
HATAYSPOR (D)

Giresunspor’un kalan maçları

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 26 ..... 19 .... 6 ..... 1 ...... 48 .....18 ....30 .....63
2.İ. H. KONYASPOR ............ 25 ..... 14 .... 7 ..... 4 ...... 40 .....22 ....18 .....49
3.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 26 ..... 12 .... 8 ..... 6 ...... 42 .....27 ....15 .....44
4.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 25 ..... 13 .... 4 ..... 8 ...... 36 .....23 ....13 .....43
5.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 26 ..... 12 .... 7 ..... 7 ...... 40 .....30 ....10 .....43
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 26 ..... 11 .... 8 ..... 7 ...... 37 .....32 ....5 .......41
7.A. ALANYASPOR ............. 26 ..... 11 .... 7 ..... 8 ...... 44 .....40 ....4 .......40
8.A. HATAYSPOR ................ 26 ..... 12 .... 3 ..... 11 ....37 .....41 ....-4 ......39
9.Y. KAYSERİSPOR ............. 26 ..... 10 .... 8 ..... 8 ...... 38 .....37 ....1 .......38
10.V. F. KARAGÜMRÜK ..... 26 ..... 10 .... 6 ..... 10 .... 31 .....39 ....-8 ......36
11.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 25 ..... 10 .... 5 ..... 10 .... 32 .....34 ....-2 ......35
12.D. G. SİVASSPOR ........... 26 ..... 8 ...... 10 ... 8 ...... 33 .....31 ....2 .......34
13.GALATASARAY A.Ş. ..... 26 ..... 8 ...... 8 ..... 10 .... 33 .....37 ....-4 ......32
14.F. T. ANTALYASPOR ...... 26 ..... 8 ...... 7 ..... 11 ....28 .....35 ....-7 ......31
15.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 26 ..... 7 ...... 8 ..... 11 ....36 .....38 ....-2 ......29
16.GÖZTEPE A.Ş. ................. 26 ..... 7 ...... 6 ..... 13 .... 31 .....38 ....-7 ......27
17.GZT GİRESUNSPOR ...... 26 ..... 7 ...... 5 ..... 14 .... 24 .....30 ....-6 ......26
18.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 26 ..... 6 ...... 5 ..... 15 .... 22 .....44 ....-22 ....23
19.ALTAY .............................. 26 ..... 6 ...... 4 ..... 16 .... 26 .....39 ....-13 ....22
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 25 ..... 4 ...... 4 ..... 17 .... 20 .....43 ....-23 ....16

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

26. HAFTANIN SONUÇLARI
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR ..........4 - 4 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. .........................0 - 2 ................... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 1 - 2 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................2 - 1 ................................. GZT GİRESUNSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................1 - 0 .........................................................ALTAY
AYTEMİZ ALANYASPOR .........................0 - 4 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. .....0 - 3 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......1 - 0 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................2 - 0 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
GÖZTEPE A.Ş. ............................................2 - 3 .................................GALATASARAY A.Ş.

EREN’iN SESiNE
SES OLDULAR

Yalova Çotanaklar Spor 
Kulübü 1. Amatör Küme 
B Grubunda oynadıkları 

ilk maç öncesinde Giresun 
Bulancak Aydındere Beldesi 
nüfusuna kayıtlı Trabzon’da 
lösemi tedavisi görmekte olan 
10 yaşındaki Eren Şahan’ın 
sesine ses oldular. Yaptığı bir-
çok faaliyet ve sosyal sorum-
luluk projesiyle dikkat çeken 
Yeşil Beyazlı ekip 10 yaşın-
daki Eren için harekete geçti. 

Kulüp başkanı Mesut Demir’in 
girişimleri sonrasında Amatör 
Saha-1’de oynadıkları maç 
öncesinde hem Çotanaklar 
hem de Esnaf Spor oyuncu-
ları görüntülü arama yaparak 
Eren’e moral verdi.

“Eren’i hep 
birlikte yaşatalım”

Yalova Çotanaklarspor Ku-
lübü Başkanı Mesut Demir,” İlk 
karşılaşmamıza lösemi hastası 

olan ve tedavisi devam eden 
değerli kardeşimiz 10 yaşın-
daki Eren için çıktık. Kendisini 
maç öncesinde görüntülü 
arayarak hem bizler hem de 
futbolcu kardeşlerimiz moral 
verdik. Yalova Çotanaklar Spor 
Kulübü’nün formasını karde-
şimiz Eren’e göndereceğiz. 
Bizler Eren’leyiz. Onun ya-
nındayız ve sesine ses olmak 
için ağabeylerin olarak saha-
daki yerimizi aldık. Sağlığına 

kavuştuğunda Eren’i Yalova’da 
misafir edeceğiz. Buradan tüm 
Yalovalılara sesleniyorum. 
10 yaşındaki kardeşimiz için 
destek olalım. Eren’imiz için 
az çok demeden lütfen des-
tek olalım. Sesine ses olalım. 
Ailesinin maddi durumu tedavi 
masrafları için yetmiyor. Hem 
onların yükünü hafifletme hem 
de Eren’e umut olmak hepimi-
zin görevidir. Eren’i hep birlikte 
yaşatalım” diye konuştu.

Bölgesel Amatör 
Ligde 2. Bölge 2. 

Grupta mücadele veren ve 
ilk 11 maçında yenilgi yüzü 
görmeyen Eynesil Bele-
diyespor, 12’nci haftada 
Trabzon deplasmanında 
Akçaabat Sebat Gençlik’e 
2-1 mağlup oldu ve yenil-
mezlik unvanını kaybetti. 
Diğer temsilcilerimizden 
Görelespor’da yine Trab-
zon deplasmanında DSİ 
Karadeniz’e aynı skorla 
mağlup olurken; evinde 
Gümüşhane temsilcisi Sö-
ğütlü Hilalspor’u ağırlayan 
1926 Bulancakspor ise 

zayıf rakibini 4-0’lık skorla 
geçerek, Görelespor ile 
puanlarını eşitledi.

Ordu temsilcisi 
Ünyespor’un lider olduğu 
grupta 12’nci hafta sonun-
da puanlarını eşitleyen 
ve 17’şer puana sahip 
olan Görelespor ile 1926 
Bulancakspor, bu hafta 
sonu Görele’de Giresun 
Derbisine çıkacaklar. 
Bu maçı kazanan taraf 
kümede kalma yolun-
da önemli bir avantajın 
sahibi olacak. Şimdi her iki 
temsilcimiz de hafta sonu 
kendi aralarında yapacak-

ları derbiye odaklanırken; 
ligde ilk mağlubiyetini alan 
Eynesil Belediyespor’da 
evinde Trabzon temsilcisi 
DSİ Karadenizspor’u ağır-
layacak. BAL 2. Bölge 2. 
Grupta lider Ünyespor’un 
30 puanı bulunuyor. Ta-
kipçileri Sebat Gençlik ile 
Eynesil Belediyespor’da 
27’şer puana sahipler. 
Grupta 13’ncü haftada 
oynanacak Ünyespor-Se-
bat Gençlik maçı da büyük 
önem taşıyor. Grupta hafta 
sonu oynanacak derbi 
maçları, büyük bir heye-
canla bekleniyor.

BAL’DA GiRESUN DERBiSiNE DOĞRU…
BAL’da mücadele eden temsilcilerimizden Eynesil Belediyespor, Trabzon’da Sebat 

Gençlik’ten ilk mağlubiyetini alırken; Bulancakspor ile Görelespor’da puanları eşitledi.

22 Şubat tarihinde 
başlayan ve 26 Şu-

bat tarihine kadar devam 
edecek olan   Türkiye Bas-
ketbol U16 Erkekler Bas-
ketbol Bölge Şampiyonası  
Giresun 19 Eylül Spor 
Salonunda oynanıyor.

U16 Erkekler Basketbol 
Bölge Şampiyonası’nda ili-
mizi Yavuz Kolej ve 
Giresun Gençlikspor 
temsil ediyor

Yavuz Kolej 
Basketbol Takımı 
Antrenörü Haydar 
Çalışkan, “Giresun 
İl Şampiyonu olarak 
ilimizi en iyi şekilde 

temsil etmek istiyoruz. 
Burada da başarılı olup 
Giresun’u yarı finallerde 
temsil etmek istiyoruz. 40 
sporcu arasından 15 spor-
cu arasına kalarak U15 
Basketbol Milli Takımımıza 
seçilen Mehmet Salih Şe-
nel bize gurur verdi” diye 
konuştu.

Öte yandan Yavuz 
Kolej Spor Kulübü Başkanı 
Salih Yavuz, Yavuz Kolej 
Basketbol Takımına U16 
Erkekler Basketbol Bölge 
Şampiyonası’nda başarılar 
diledi.

Şampiyonadaki rakiple-
rimiz; Artvin Gençlik, Bay-
burt GSK, Çaykur Rize, 

Erzurum DSİ, Iğdır 
GSK, İyiderespor, 
Meçhul Asker Ortao-
kulu, Ordu Finalspor, 
Sivas GSK, Tokat 
Akademi, Tokat Kar-
şıyaka, Trabzonspor 
A, Trabzonspor B 
takımı.

19 Eylül’de Basketbol Şöleni



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: 623 Şubat 2022 Çarşamba

 

 

 

Süper Lig’de 26. hafta 
63 puanlı Trab-
zonspor’un liderliği ile 

geçilirken, oynanan 10 karşı-
laşmada toplam 32 gol atıldı. 5 
deplasman, 4 ev sahibi ekibin 
3 puanla ayrıldığı haftada 
berabere biten tek karşılaşma 
Konyaspor - Kasımpaşa maçı 
oldu. 8 golün atıldığı maçta 
Konyaspor 1 puanı 90+10. 
dakikada attığı golle aldı. Öte 
yandan Beşiktaş, Fenerbahçe 
ve Galatasaray 18 hafta sonra, 
aynı hafta içerisinde galibiye-
te ulaştı. 3 büyükler en son 
ekim ayında, haftayı 3 puanla 
kapatmıştı.

Haftanın en gollü ikinci 
karşılaşması olan Göztepe - 
Galatasaray maçında hakem 
Arda Kardeşler 4 kez penaltı 
noktasını gösterdi. İzmir’deki 
karşılaşmada 4 penaltı golle 
sonuçlanırken, Gaziantep FK - 
Adana Demirspor maçında ise 
2 penaltı kaleci Günay Güvenç 
tarafından kurtarıldı. Fener-
bahçe, Hatayspor karşısında 
galibiyete 2 penaltı golüyle 
ulaşırken, Karagümrük de 
Sivasspor’u Fabio Borini’nin 
penaltı golüyle yendi. Lider 
Trabzonspor’un Alanya’da 
farklı kazandığı maçta kale-
ci Uğurcan Çakır 1 penaltı 
kurtarışına imza attı. Haftanın 

en gollü karşılaşmasında ise 
Konyaspor ve Kasımpaşa 1’er 
penaltı golü attı.

TRABZONSPOR 
FARKI AÇTI

Ligde haftalardır lider ko-
numda yer alan Trabzonspor, 
Alanya’da farklı kazandı. 
4-0 biten karşılaşma sonrası 
Karadeniz ekibi üst üste 4. 
galibiyetini alırken, yenilmezlik 
serisini 10 maça çıkardı. Bor-
do-mavililer en yakın takipçisi 
Konyaspor’un 14 puan önünde 
yer alıyor. 

AVRUPA 
KUPALARI YARIŞINDA 
REKABET ARTIYOR

26 yıl sonra mücadele ettiği 
Süper Lig’de 3. sıraya kadar 
yükselen Adana Demirspor, 
sahasında maç kaybetme-
yen ve üst üste 6 galibiyeti 
olan Gaziantep FK’yı 3-0 
mağlup etti. İtalyan teknik 
adam Montella’nın öğrencileri 
son 4 maçta 10 puan alarak 
44 puana ulaştı. Geçtiğimiz 
hafta yeni transferlerinin 

attığı gollerle 3 puana ulaşan 
Başakşehir, Çaykur Rizespor 
deplasmanında da yine yeni 
transferi Trezeguet’in attığı 2 
golle kazanarak üst üste 3. 
galibiyetini elde etti. Fenerbah-
çe, sahasında Hatayspor’u 2-0 
yenerken, Beşiktaş ise Altay’ı 
tek golle geçti. Sarı-lacivertliler 
4 ay sonra ligde üst üste 2. 
galibiyetini aldı.

GALATASARAY, 
6 MAÇ SONRA 
KAZANDI

Bu sezon aldığı sonuçlarla 
taraftarlarını üzen Galatasa-
ray, 4 ay sonra deplasmanda 
galibiyet sevinci yaşadı. Üst 
üste aldığı 4 mağlubiyetin ar-
dından 2 maçtır berabere ka-
lan sarı-kırmızılıların galibiyet 
hasreti İzmir’de son buldu. 4 
penaltı golünün atıldığı maçta 
Galatasaray, Göztepe’yi 3-2 
mağlup etti.

KÜME DÜŞME 
HATTI 

Bu sezon 4 takımın düşece-
ği ligde, son sıralarda yer alan 
4 takım da haftayı mağlubi-
yetle kapattı. Son galibiyetini 
22 Ekim’de Altay’a karşı alan 
Yeni Malatyaspor, bu süreçte 
11 mağlubiyet ve 4 beraberlik 
ile galibiyet hasretini 15 maça 

çıkarırken, 16 puanla ligin 
dibine demir atmış durumda. 
İstanbul’dan puansız dönen 
Altay haftayı 22 puanda 
kapatırken, Çaykur Rizespor 
ise 23 puanla 18. sırada yer 
aldı. Kayserispor’a 2-1 mağlup 
olan Giresunspor üst üste 4. 
yenilgisini alarak 26 puanla 17. 
sırada yer aldı.

GOL KRALLIĞINDA 
3 İSİM ZİRVEDE

Bu sezon attığı gollerle Ka-
sımpaşa’nın aldığı puanlarda 
önemli rol oynayan Umut Bo-
zok, Konyaspor ağlarını da ha-
valandırarak gol sayısını 12’ye 
çıkardı. 3 maç aranın ardından 
gol hasretine son veren Trab-

zonspor’un golcüsü Andreas 
Cornelius ve Karagümrüklü 
Aleksandar Pesic yine 12 golle 
gol krallığında zirveyi payla-
şıyor. Gaziantep maçında 2 
penaltı kaçırmasına rağmen 
2 gol atan Britt Assombalon-
ga 10 gole ulaşırken, takım 
arkadaşı Balotelli’yi yakaladı. 
Hatayspor’un Senegalli forveti 
Mame Diouf da 10 golle listede 
yer alırken; Hatayspor maçın-
da 2 gol atan Serdar Dursun 
da gol sayısını 9’a yükseltti. 
9 gollü diğer isimler ise şöyle; 
Michy Batshuayi (Beşiktaş), 
Mame Thiam (Kayserispor), 
Stefano Okaka (Başakşehir), 
Ayoub El Kaabi (Hatayspor), 
Cherif Ndiaye (Göztepe)

FiLELERDE TOZ KALMADI
Süper Lig’de 26. hafta geride kalırken, hakemler tarafından 12 kez penaltı kararı verildi. Puan durumunda ilk 6’da yer alan takımların 5’i sahadan 
galibiyetle ayrılırken, Konyaspor- Kasımpaşa karşılaşması 4-4’lük skorla haftanın en gollü maçı oldu. Küme düşme hattı ise adeta yangın yeri.

Ligde 28 gol atan üçlü 4 
takımdan daha fazla gole 

imza attılar.Spor Toto Süper 
Lig’de zirvedeki istikrarını sürdü-
ren Trabzonspor, hücum hattında 
rakiplerine korku salıyor. Karade-
niz ekibi Süper Lig’de oynadığı 26 
maçta hanesine 48 gol yazdırdı.

Dışarda daha çok attı
Trabzonspor, bu sezon Spor 

Toto Süper Lig’deki liderliğinin 
yanı sıra hem iç sahada hem 
dış sahada zirvenin tek sahibi 
oldu. Bordo-mavililer dış sahada 

oynadığı 13 maçta 26 gol atıp 10 
yerken, iç sahada ise 22 gol atıp 
8 gol yedi.

En iyi hücum üçlüsü
Süper Lig’de 26 haftada 48 gol 

kaydeden Trabzonspor’da, gol 
yükünü Andreas Cornelius, Anas-
tasios Bakasetas ve Anthony 
Nwakaeme çekti. Bordo-mavili 
takımda Cornelius 12, Bakase-
tas ve Nwakaeme 8 gole imza 
attı. Lig’de Malatyaspor, Altay, 
Çaykur Rizespor ve GZT Gire-
sunspor’dan daha fazla gol atan 

üç oyuncu Antalyaspor kadarda 
gol attılar.Bordo-mavili takımın 
hücum hattına yeni transfer Edin 
Visca’nın yanı sıra Djaniny de 
önemli katkı sağladı. Yeşil Burun 
adalı oyuncu 5 gol atarken, ara 
transfer döneminde takıma ka-
tılan Bosnalı oyuncu Visca ise 4 
gol atarak takımına önemli katkı 
sağladı. Karadeniz ekibinde Ab-
dulkadir Ömür 4, Marek Hamsik 
ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 
ve takımdan ayrılan Yusuf Sarı da 
1 gol attı.

Süper Lig’in en çok gol atan üçlüsü Cornelius, Bakasetas ve Nwakaeme rakiplerinin korkulu rüyası oldu

Can yakan üçlü: Cornelius 
Bakasetas, Nwakaeme


