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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
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
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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
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
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)
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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 
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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

ULUSLARARASI 
FESTİVALLERİMİZ 

RESSAM VE 
FOTOĞRAFÇILARIMIZ 
(Yazısı Sayfa 4’te)

‘40 M2 DUKKANA
MARKET SIGAR MI?’
Gelecek Partisi Giresun Merkez ilçe başkanı Mustafa Başer, Çaldağ afet evleri ile ilgili 
halktan ciddi şekilde tepki geldiğini ifade ederek, “Çaldağ’a yapılacak afet dükkanları-

nın 40 m2, konutların ise 68 m2 olacağı söyleniyor. Bu doğru mudur?” diye sordu.

EROGLU, OSB SAHASI VE MANZARA
TEPESi SATISINA TEPKiLi

ihalenin start verdiğini 
öğrendiklerini anlatan 
Başer, “Yaklaşık maliyetin 

27 milyon 700 bin TL oldu-
ğunu duyduk. Bu kaynakla 
niye normal ölçülerde dükkan 
yapılmıyor. 40 M2 dükkana 
sadece berber veya terzi gibi 
küçük esnaf sığar.Daha önce 
burada 2 büyük ve 50-60 yıllık 
marketler vardı. Bu marketler 
5-6 köye hizmet veriyordu 
ve yoldan geçen herkes bu 
2 markette durup alışveriş 
yapardı. n SAYFA 2’DE

İYİ parti İl Başkanı Eroğlu, Gire-
sun’da çok sayıda yapılmış eserin 
yok yere yıkıldığını iddia ederek” 

Giresun’u artık yönetemiyorlar. Yapılanı 
yıkmak doğru bir şey değil ve sadece 
Giresun’da bu zihniyet var. Alıştılar 
buna üstelik. Niye satılanları almak is-
temeyip de devletin arazisine çöküyor-
lar. Çünkü orayı ucuza kapatacaklar” 
iddiasında bulundu.

İyi Parti Giresun İl Başkanı Abdülka-
dir Eroğlu, OSB’deki futbol sahasına 
sahip çıkılmasını istedi. Eroğlu, “Orga-
nize Sanayi bölgemizde bulunan spor 
sahasının kaldırılması istendiği öğre-
nilmiştir. Fabrika kuracak birileri varsa 
organize sanayide satılan bir sürü boş 
arazi var. Bankaların sattığı araziler 
var. Satılan arazilerden satın alıp fabri-
ka kurabilirler” dedi. n SAYFA 3’TE

Batlama 
Vadisi’ni ilçe 

yapma Komitesi 
İstanbul’da da top-
lantılara başladı. 
Komite Başkanı 
Murat Cenger, İs-
tanbul’da Batlama 
Vadisi’nin marka 
isimleriyle buluşu-
rak son gelişme-
leri değerlendirdi. 
Cenger, “Değerli 
Başkanlarımla 
Batlama Vadisi’nin 
ilçe Olması için 
Toplantı Yaptık. 
Başkanlarıma 
Desteklerinden 
Dolayı Teşekkür 
Ediyorum” dedi. 

n SAYFA 2’DE

BATLAMA iSTANBUL KOMiTESi DUGMEYE BASTI
CENGER: DESTEK VEREN BASKANLARIMA TESEKKUR EDiYORUM

MUSTAFA SARIAYDIN
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Palyatif Bakım

Yağlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Özdemir, güven tazeledi

n 3’TE

Espiye Belediye Başkanı 
Mustafa Karadere, Gire-

sun’da günlük olarak yayınlanan ve 
resmi ilan yayımlama hakkı bulunan 
gazetelerin imtiyaz sahibi ve yazı 
işleri müdürleriyle bir araya geldi. 
Gazete temsilcileri ile yerel, böl-
gesel, küresel olmak üzere güncel 
gelişmeler hakkında görüş alışve-

rişinde bulunan Başkan Karadere, 
“Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik 
anlayışıyla, gece gündüz demeden 
işini hakkıyla yapan değerli basın 
mensuplarımızı gönülden destek-
liyorum. Misafirperverliklerinden 
dolayı basın mensubu arkadaşları-
mıza şükranlarımı sunuyor, çalışma-
larında başarılar diliyorum” dedi.

KARADERE’DEN YEREL BASINA TAM DESTEK
Orman 

köylüleri zorlu 
kış şartlarında 

çalışıyor
n 3’TE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/117070
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 
GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 4542602055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem- DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.03.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun Sağlık Müdürlüğü Toplantı 
Salonu - Osmaniye Mah. Yüzbaşı Suyu Cd. Hastane Sok. No:11 Merkez / GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, 07.02.2005 tarih ve 26016 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Diş Protez Laboratuarları 
Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip olduğunu gösterir Diş Protez Laboratuarı Ruhsat Belgesini 
yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde yapılan Her Türlü Diş Laboratuvarı 
Hizmeti veya Kron,Köprü ve İskelet Protez Döküm İşi Bitim Hizmeti veya Hareketli Protez Bitim İşi 
Hizmeti alımları,İstekliler Bu belgeyi yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale 
komisyonuna sunmak zorundadırlar.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK 
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01562914)

28 subat basin ilan
Eroğlu, “Yapılanı yık-

mak doğru bir şey 
değil ve sadece 

Giresun’da bu zihniyet var. 
Alıştılar buna üstelik. Niye 
satılanları almak isteme-
yip de devletin arazisine 
çöküyorlar. Çünkü orayı 
ucuza kapatacaklar. Alıştılar 
yağmaya talana. Organize 
Sanayi bölgesinin yanındaki 
spor sahasının yıkılması-
na karşıyız. Onun yerine 
Bulancak veya Espiye’de 
yeni kurulan organize Sanayi 
Bölgesi’nden de alabilirler.

Yine ilimizde kronik sorun 

haline gelen üç kurumdan il 
Özel idaresi Tirebolu’daki ki-
litli parke fabrikasını satmak 
istemektedir. Biz devletin 
mallarının satılmasına kar-
şıyız. Devlet çalıştırsın ya da 
kiraya versin. Yine manzara 
tepesini satmışlar. Satmakla 
bu kurum ayakta duramaz. 
Çalıştıramıyorlarsa bıraksın-
lar ya da kapatsınlar” dedi.

Eroğlu şöyle konuştu, “Gi-
resun’un sağlık problemleri 
de hızla artmıştır. Bu kadar 
kurum var randevular. Bir 
ay sonraya alınabilmektedir. 
Buralara doktor ataması 

yapılarak hastanelerin daha 
düzenli daha verimli çalıştı-
rılması doğrudur.

İşgalci ve emperyalist 
Rusya’ya daha önceki mü-
dahalelerinde gerekli tepkiyi 
gösterilmediği için yayılmacı-
lığı politika haline getirmiştir. 
Ukrayna halkının yanındayız. 
Batı Rusya’ya gerekli mü-
eyyideleri uygulamalıdır. En 
azından Swift sisteminden 
çıkarılmalıdır”

EROGLU, OSB SAHASI VE MANZARA
TEPESi SATISINA TEPKiLi
Eroğlu yapılanın yıkılmamasını isteyerek önemli mesajlar verdi

Yağlıdere Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 

Başkanlığına Mustafa Özde-
mir yeniden seçildi.

İlçedeki düğün salonun-
da gerçekleştirilen seçimde 
mevcut başkan Özdemir 
266, diğer aday Gökhan 

Türkmen ise 91 oy aldı.
Özdemir, seçimin ardın-

dan yaptığı konuşmada, 
genel kurulda kendilerini 
tekrar bu göreve layık gören 
üyelere teşekkür etti.

Özdemir’in başkanlığında-
ki yönetim kurulu Necaattin 

Köksaldı, Hüsamettin Ortak, 
Alaettin Kır, Kaya Karaaslan, 
Kenan Kır ve Yılmaz Kır, 
Denetleme Kurulu ise Bahri 
Elevli, Nihat Koç ve Erhan 
Akbaş’tan oluştu.

Haber ve Resim: 
GİRESUN (AA)

Yağlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Özdemir, güven tazeledi

Karadeniz’de orman köylüleri 
zorlu kış şartlarında çalışıyor
Giresun’da orman 

köylüleri, yüksek 
rakımda soğuk ve karlı hava 
şartlarında, bakım kesimi için 
damgalanan ağaçları keserek 
yaşamlarını sürdürüyor

Giresun’da orman köylüleri, 
kış mevsiminin getirdiği zor-
luklara rağmen bakım kesimi 
mesaisini sürdürüyor.

Dereli ilçesine bağlı Akkaya 
köyünde yaşayan orman 
köylüleri, sabahın ilk ışıklarıyla 
yola koyuluyor.

Ormana gelen işçiler, Gire-
sun Orman Bölge Müdürlüğü 
Kulakkaya Orman İşletme 
Şefliği’nin bakım kesimi için 
damgaladığı ağaçları, güvenlik 
önlemi altında ve orman işlet-
mesi görevlisinin gözetiminde 
motorlu testereyle keserek 
çelik halatlara bağlıyor.

Sürütücüyle yol yakınına 
kadar çekilen ağacın kabukları 
motorlu alet ve balta kullanıla-
rak soyulduktan sonra par-
çalara bölünüyor. Elde edilen 

kütükler kamyonlara yüklene-
rek toplama alanlarına sevk 
ediliyor.

“Orman, köylünün 
gelir kapısı”

Akkaya Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi Başka-
nı Selahattin Uzunoğlu, AA 
muhabirine, kış şartlarında 
köylülerle ormanda emek 
verdiklerini söyledi.

Ormanın, köylünün gelir 
kapısı olduğunu belirten Uzu-
noğlu, “Kış primleri güzel, sağ 
olsun Cumhurbaşkanımız iyi 
fiyat açıkladı, memnun olduk. 
Ormanlardan kuru ağaç-
ları topluyoruz, bunlardan 
köyümüze gelir sağlıyoruz. 
Kooperatifimize kayıtlı 350 
üye var, şu anda ormanda 30 
kişi çalışıyor. Yazın da fidan 
dikimi yapıyoruz.” dedi.

Uzunoğlu, fidanların zarar 
görmemesi açısından kış 
kesimlerinin daha uygun 
olduğunu kaydetti.

“Yamaçlarda 150 
metre ağaç çekiyoruz”

Yıllardır ormanda çalışan 
Ziya Turhan ise işlerinin zorlu 
olduğunu, 60-70 santimetre, 
bazen de 1 metre karda çalıştık-
larını anlattı.

Turhan, Karadeniz’in 1500-2 
bin rakım arasındaki ormanla-
rında soğuk havayla mücadele 
ederek işlerini yapmaya çalış-
tıklarını dile getirerek, “Yayla 
havasında soğuk rüzgarlar zor-
luyor. Bu iş biraz ağır olduğun-
dan ağacı devirmek, çekmek 
zor işler. Sürütücüyle çekerken 
riskli yanları da var, halatların 
bize vurma riski, sakatlanma 
olasılığımız var. Bu konularda 
çok dikkatli olunması gerekiyor.” 
diye konuştu.

Yamaçlarda 150 metre ağaç 
çektiklerini anlatan Turhan, “Bu 
şartlar altında geçimimizi sağla-
mak zorundayız. Bu iş bizim için 
gelir kapısı, başka bir geliri-
miz yok.” ifadelerini kullandı. 
Turhan, ormanda çalışmalarını 
kolaylaştıran ve kendilerine her 
türlü desteği veren Giresun Or-
man Bölge Müdürlüğü yetkilileri-
ne teşekkür etti.
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…
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EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?
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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.

***
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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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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MİRAÇ Gecesi!..
Bu gece MİRAÇ Gece-

si!..
Leyle-i Miraç; Ramazan-ı 

Şerif’e 33 gün kaldığının 
müjdecisidir!    

***
Recep ayının 27. gece-

sinde gerçekleşen İsrâ ve 
Miraç; Sevgili Peygambe-
rimizin (sav) önce Mes-
cid-i Haram’dan Mescid-i 
Aksa’ya oradan da Yüce 
Mevla’nın sonsuz ayet ve 
kudretini müşahede etmek 
için semaya kadar uzanan 
içerisinde pek çok ilahi hik-
met ve bereketi barındıran 
manevi bir yolculuktur.

- Miraç, beşeriliğin insan-
lığa, fiziğin metafiziğe, be-
denin ruha, ruhun sahibine 
yükselişidir. 

- Miraç, maddenin ötesi-
ne geçen bir nazar, aşağıyı 
ve aşağılığı kabul etmeyen 
bir yüceliştir. 

- Miraç, elemi, kederi, 
çaresizliği, ümitsizliği bir 
kenara koyup yeniden yola 
çıkma, arınma ve durulma-
dır. 

- Miraç, insanın erdem 
yolculuğu, Rabbe vuslatıdır. 

- Miraç, Mescid-i Haram 
ve Mescid-i Aksa arasında-
ki bağları kuvvetlendiren, 
Müslümanların gönül dün-
yalarını güçlendiren, sıdk 
ve imanlarını pekiştiren, 
kardeşlik şuurunu yaşatan, 
müminleri eğiten, onlara de-
ğer kazandıran bir okuldur. 

Miracın bizim için en bü-
yük dersi “esfel-i safilinden” 
“ahseni takvime” çıkaracak 
değerleri göstermesidir.

Müminin Miracı; günde 
beş defa Rabbimizle buluş-
ma imkânı veren namazdır. 

***
- Bu gece, dua gecesi…
- Bu gece, tefekkür, tövbe 

ve af dileme gecesi…
- Bu gece, bugüne kadar 

yapmadığımız/yapamadı-
ğımız, ihmal ettiğimiz bir 
gafletten kurtulma, bir güzeli 
ihya etme gecesidir!

***
Bugün biz müminlere dü-

şen, miracı sadece Sevgili 
Peygamberimizin (sav) bir 
hatıratı, bir tarihi vakıa ola-
rak okumak olmamalıdır... 

İslam’ın en temel gayesi 
insanı esfeli safilinden yani 
aşağıların aşağısından 
‘alayı illiyine yani yüceler 
yücesine çıkarmaktır…

Unutmayalım ki bugün 
hem ülke olarak hem İslâm 
âlemi hem de insanlık 
olarak insanı yüceltecek ve 
yükseltecek miraç değerle-
rine her zamankinden daha 
fazla muhtacız… 

Birliğe, dirliğe, kardeşli-
ğe ve huzura giden yol da, 
dostu düşmanı tanımanın 
yolu da miraç değerlerini 
hayatımıza aktarmaktan 

geçer.
Akıp giden zamanın bu 

önemli duraklarında her 
zaman ümitvâr olalım!..

Rabbimize olan imanımı-
zı, Peygamberimize (sav) 
olan bağlılığımızı, namaza 
olan muhabbetimizi tazele-
yelim!..

Eşref-i mahlûkat olmanın 
bilinciyle daha ferasetli bir 
bakış, daha merhametli bir 
kalp, daha nezaketli bir dil, 
daha güzel bir ahlâk, daha 
huzurlu bir dünya için duala-
rımızı miraca gönderelim!..

Burağımız ve refrefimiz 
sadık iman, salih amel ve 
güzel ahlak olsun!

***
- Ne mutlu bu gece 

Rabbimize olan imanını, 
Peygamberimize (sav) olan 
bağlılığını, namaza olan 
muhabbetini tazeleyenlere!.. 

- Ne mutlu Burağı ve ref-
refi sadık iman, salih amel 
ve güzel ahlâk olanlara!..

- Ne mutlu bu gece 
eşref-i mahlûkat olmanın 
bilinciyle daha ferasetli bir 
bakış, daha merhametli bir 
kalp, daha nezaketli bir dil, 
daha güzel bir ahlâk, daha 
huzurlu bir dünya için duala-
rını miraca gönderenlere!

***
Yâ Rabbî! Bu mübarek 

Miraç gecesinde “Bizim uğ-
rumuzda mücahede edenle-
re gelince elbette biz onlara 
yollarımızı gösteririz (Bize 
kavuşmak için çalışanlara 
yolumuzu gösteririz ve bize 
kavuşunca da onları sebat 
ve karar sahibi kılarız) ve 
şübhesiz ki Allah her halde 
muhsinlerle beraberdir.” (An-
kebût, 69) davetine iştirak 
etmeyi, dâvetine hakkıyla 
icabet ederek kulluğumuzu 
tekâmül ettirmeyi, dünya ve 
ahiretin selâmetine ermeyi 
niyaza ediyoruz, bizlere 
nasip ve müyesser eyle!..

Yâ Mucîb! Ey duaları ve 
istekleri kabul eden! Şeyta-
na kanmadan, nefse aldan-
madan, fânî hayatın aldatıcı 
lezzetlerine takılıp kalma-
dan, ahireti unutmadan, 
Sana güzel kulluk etmeyi, 
bizlere nasîb eyle!..

Ya Rabbi! Bu mübarek 
Miraç gecesini Senin rızan 
için sevgi ve muhabbet için-
de geçirmeyi nasip eyle! 

***
“Rabbim! Beni namaza 

devam eden bir kimse eyle. 
Soyumdan da böyle kimse-
ler yarat. Rabbimiz! Duamı 
kabul eyle.” (İbrahim 40)

“Allahümme bârik lenâ fî 
Recebe ve Şa’ban. Ve bel-
liğnâ Ramazân.” (Allah’ım, 
Receb ve Şa’bân aylarını 
bize mübarek kıl (bereketli 
aylar haline getir) ve bizi 
Ramazân’a kavuştur.) 

Vesselam…

‘40 M2 DUKKANA
MARKET SIGAR MI?’
Gelecek Partisi Giresun Merkez ilçe başkanı Mustafa Başer, Çaldağ afet evleri ile ilgili 
halktan ciddi şekilde tepki geldiğini ifade ederek, “Çaldağ’a yapılacak afet dükkanları-

nın 40 m2, konutların ise 68 m2 olacağı söyleniyor. Bu doğru mudur?” diye sordu.

Simdi oraya bir fırın yeri 
dahi koymak niye düşü-
nülmedi. Burada ki gaye 

umarım göz boyamak değil 
eser bırakmaktır. Bu projeyi 
hazırlarken detaylı ve ileriye 
dönük düşünüldü mü?. Bizce 
iş işten geçmiş değil. Projede 
ufak bir tadilat ile dükkanlar 
en azından 100 m2 yapılabilir. 
Bu dükkanlar orada 300 yıl 
kalacak. O yüzden sadece 
günü kurtarmak yerine geniş 
düşünmek lazım. Bir mar-
ket bizce 100 m2’ye bile zor 

sığar. Bizce burada sadece bir 
formalitenin gerçekleştirilmesi 
için uğraşılıyor. Halkı, esnafı 
veya köylüyü düşünme diye bir 
vizyon görmüyorum.” dedi.

Başer, “Batlama’da zaten 2 
belediye yok yere yıkıldı. Şimdi 
40m2’lik dükkanlar ile bu yöre 
yine mağdur edilmiş olmu-
yor mu?. Muhalefet yapmak 
için söylemiyoruz. Bu projeyi 
yapanlar kendileri için hiç 40 
m2’lik inşaat yapmış mı?” diye 
sordu.

Haber: Hakan Çelebi

BATLAMA iSTANBUL KOMiTESi DUGMEYE BASTI
CENGER: DESTEK VEREN BASKANLARIMA TESEKKUR EDiYORUM

Cenger İstanbul Ko-
mitesi’nin kurulma 
çalışmalarının son 

aşamaya geldiğini ifade ede-
rek, “Belediye eski Başkanımız 
sayın Şenel Turan ile birlikte 
İstanbul’da çalışmalara start 
verdik. Burada çok nitelikli sa-

yıda Batlamalı var.Hepsini ilçe 
projesi etrafında toplamak için 
toplantılarımıza hız vereceğiz. 
Batlamalılar ilçe projesi sayesin-
de batlamalı olduklarını gönül-
den hissetmeye başladı. Ben 
daha önce de bunu söyledim. 
Bu projeden önce Batlamalıy-

dım ama yörecilik bilincimiz yok-
tu.Şimdi İstanbul’da gittiğim her 
yerde, “Batlamalı hoş geldin. 
İlçe projeniz ne durumda diye 
insanlar benden bilgi almak için 
etrafımı sarıyor. Bu ilçe proje-
si yörede müthiş bir etkileşim 
oluşturdu. Hiç tanımadığımız 

Batlamalı arkadaşlarımızla 
buluşup kader birliği yapmak 
kadar muhteşem bir duyguyu ilk 
defa tadıyorum. Komitedeki tüm 
arkadaşlarıma sonsuz teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Haber: Mustafa Cici
Osman Yılmaz

AK Parti Giresun İl Gençlik Kollarının hazır-
ladığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın 68. doğum günü videosu büyük ilgi gördü
AK Parti Giresun İl Gençlik Kolları, ıslık dili kulla-

nılarak hazırlanan video ile Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 68. doğum gününü kutladı.

Erdoğan’ın doğum günü anısına hazırlanan vide-
oda, gençler ıslık dili kullanarak Giresun Kalesi’n-
den “Giresun bugün 26 Şubat” şeklinde seslendi.

Gençler videonun sonunda “Beraber yürüdük biz 
bu yollarda” şarkısını söyleyerek “Cumhurbaşka-
nım, doğum gününüz kutlu olsun, Giresun gençliği 
sizi çok seviyor.” ifadelerini kullandı.

GİRESUN (AA)

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın doğum günü 

ıslık dili ile kutlandı



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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Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/117070
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 
GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 4542602055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem- DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.03.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun Sağlık Müdürlüğü Toplantı 
Salonu - Osmaniye Mah. Yüzbaşı Suyu Cd. Hastane Sok. No:11 Merkez / GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, 07.02.2005 tarih ve 26016 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Diş Protez Laboratuarları 
Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip olduğunu gösterir Diş Protez Laboratuarı Ruhsat Belgesini 
yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde yapılan Her Türlü Diş Laboratuvarı 
Hizmeti veya Kron,Köprü ve İskelet Protez Döküm İşi Bitim Hizmeti veya Hareketli Protez Bitim İşi 
Hizmeti alımları,İstekliler Bu belgeyi yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale 
komisyonuna sunmak zorundadırlar.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK 
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01562914)

28 subat basin ilan
Eroğlu, “Yapılanı yık-

mak doğru bir şey 
değil ve sadece 

Giresun’da bu zihniyet var. 
Alıştılar buna üstelik. Niye 
satılanları almak isteme-
yip de devletin arazisine 
çöküyorlar. Çünkü orayı 
ucuza kapatacaklar. Alıştılar 
yağmaya talana. Organize 
Sanayi bölgesinin yanındaki 
spor sahasının yıkılması-
na karşıyız. Onun yerine 
Bulancak veya Espiye’de 
yeni kurulan organize Sanayi 
Bölgesi’nden de alabilirler.

Yine ilimizde kronik sorun 

haline gelen üç kurumdan il 
Özel idaresi Tirebolu’daki ki-
litli parke fabrikasını satmak 
istemektedir. Biz devletin 
mallarının satılmasına kar-
şıyız. Devlet çalıştırsın ya da 
kiraya versin. Yine manzara 
tepesini satmışlar. Satmakla 
bu kurum ayakta duramaz. 
Çalıştıramıyorlarsa bıraksın-
lar ya da kapatsınlar” dedi.

Eroğlu şöyle konuştu, “Gi-
resun’un sağlık problemleri 
de hızla artmıştır. Bu kadar 
kurum var randevular. Bir 
ay sonraya alınabilmektedir. 
Buralara doktor ataması 

yapılarak hastanelerin daha 
düzenli daha verimli çalıştı-
rılması doğrudur.

İşgalci ve emperyalist 
Rusya’ya daha önceki mü-
dahalelerinde gerekli tepkiyi 
gösterilmediği için yayılmacı-
lığı politika haline getirmiştir. 
Ukrayna halkının yanındayız. 
Batı Rusya’ya gerekli mü-
eyyideleri uygulamalıdır. En 
azından Swift sisteminden 
çıkarılmalıdır”

EROGLU, OSB SAHASI VE MANZARA
TEPESi SATISINA TEPKiLi
Eroğlu yapılanın yıkılmamasını isteyerek önemli mesajlar verdi

Yağlıdere Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 

Başkanlığına Mustafa Özde-
mir yeniden seçildi.

İlçedeki düğün salonun-
da gerçekleştirilen seçimde 
mevcut başkan Özdemir 
266, diğer aday Gökhan 

Türkmen ise 91 oy aldı.
Özdemir, seçimin ardın-

dan yaptığı konuşmada, 
genel kurulda kendilerini 
tekrar bu göreve layık gören 
üyelere teşekkür etti.

Özdemir’in başkanlığında-
ki yönetim kurulu Necaattin 

Köksaldı, Hüsamettin Ortak, 
Alaettin Kır, Kaya Karaaslan, 
Kenan Kır ve Yılmaz Kır, 
Denetleme Kurulu ise Bahri 
Elevli, Nihat Koç ve Erhan 
Akbaş’tan oluştu.

Haber ve Resim: 
GİRESUN (AA)

Yağlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Özdemir, güven tazeledi

Karadeniz’de orman köylüleri 
zorlu kış şartlarında çalışıyor
Giresun’da orman 

köylüleri, yüksek 
rakımda soğuk ve karlı hava 
şartlarında, bakım kesimi için 
damgalanan ağaçları keserek 
yaşamlarını sürdürüyor

Giresun’da orman köylüleri, 
kış mevsiminin getirdiği zor-
luklara rağmen bakım kesimi 
mesaisini sürdürüyor.

Dereli ilçesine bağlı Akkaya 
köyünde yaşayan orman 
köylüleri, sabahın ilk ışıklarıyla 
yola koyuluyor.

Ormana gelen işçiler, Gire-
sun Orman Bölge Müdürlüğü 
Kulakkaya Orman İşletme 
Şefliği’nin bakım kesimi için 
damgaladığı ağaçları, güvenlik 
önlemi altında ve orman işlet-
mesi görevlisinin gözetiminde 
motorlu testereyle keserek 
çelik halatlara bağlıyor.

Sürütücüyle yol yakınına 
kadar çekilen ağacın kabukları 
motorlu alet ve balta kullanıla-
rak soyulduktan sonra par-
çalara bölünüyor. Elde edilen 

kütükler kamyonlara yüklene-
rek toplama alanlarına sevk 
ediliyor.

“Orman, köylünün 
gelir kapısı”

Akkaya Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi Başka-
nı Selahattin Uzunoğlu, AA 
muhabirine, kış şartlarında 
köylülerle ormanda emek 
verdiklerini söyledi.

Ormanın, köylünün gelir 
kapısı olduğunu belirten Uzu-
noğlu, “Kış primleri güzel, sağ 
olsun Cumhurbaşkanımız iyi 
fiyat açıkladı, memnun olduk. 
Ormanlardan kuru ağaç-
ları topluyoruz, bunlardan 
köyümüze gelir sağlıyoruz. 
Kooperatifimize kayıtlı 350 
üye var, şu anda ormanda 30 
kişi çalışıyor. Yazın da fidan 
dikimi yapıyoruz.” dedi.

Uzunoğlu, fidanların zarar 
görmemesi açısından kış 
kesimlerinin daha uygun 
olduğunu kaydetti.

“Yamaçlarda 150 
metre ağaç çekiyoruz”

Yıllardır ormanda çalışan 
Ziya Turhan ise işlerinin zorlu 
olduğunu, 60-70 santimetre, 
bazen de 1 metre karda çalıştık-
larını anlattı.

Turhan, Karadeniz’in 1500-2 
bin rakım arasındaki ormanla-
rında soğuk havayla mücadele 
ederek işlerini yapmaya çalış-
tıklarını dile getirerek, “Yayla 
havasında soğuk rüzgarlar zor-
luyor. Bu iş biraz ağır olduğun-
dan ağacı devirmek, çekmek 
zor işler. Sürütücüyle çekerken 
riskli yanları da var, halatların 
bize vurma riski, sakatlanma 
olasılığımız var. Bu konularda 
çok dikkatli olunması gerekiyor.” 
diye konuştu.

Yamaçlarda 150 metre ağaç 
çektiklerini anlatan Turhan, “Bu 
şartlar altında geçimimizi sağla-
mak zorundayız. Bu iş bizim için 
gelir kapısı, başka bir geliri-
miz yok.” ifadelerini kullandı. 
Turhan, ormanda çalışmalarını 
kolaylaştıran ve kendilerine her 
türlü desteği veren Giresun Or-
man Bölge Müdürlüğü yetkilileri-
ne teşekkür etti.

Haber ve Resimler: 
GİRESUN (AA) - 

GÜLTEKİN YETGİN

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
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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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MİRAÇ Gecesi!..
Bu gece MİRAÇ Gece-

si!..
Leyle-i Miraç; Ramazan-ı 

Şerif’e 33 gün kaldığının 
müjdecisidir!    

***
Recep ayının 27. gece-

sinde gerçekleşen İsrâ ve 
Miraç; Sevgili Peygambe-
rimizin (sav) önce Mes-
cid-i Haram’dan Mescid-i 
Aksa’ya oradan da Yüce 
Mevla’nın sonsuz ayet ve 
kudretini müşahede etmek 
için semaya kadar uzanan 
içerisinde pek çok ilahi hik-
met ve bereketi barındıran 
manevi bir yolculuktur.

- Miraç, beşeriliğin insan-
lığa, fiziğin metafiziğe, be-
denin ruha, ruhun sahibine 
yükselişidir. 

- Miraç, maddenin ötesi-
ne geçen bir nazar, aşağıyı 
ve aşağılığı kabul etmeyen 
bir yüceliştir. 

- Miraç, elemi, kederi, 
çaresizliği, ümitsizliği bir 
kenara koyup yeniden yola 
çıkma, arınma ve durulma-
dır. 

- Miraç, insanın erdem 
yolculuğu, Rabbe vuslatıdır. 

- Miraç, Mescid-i Haram 
ve Mescid-i Aksa arasında-
ki bağları kuvvetlendiren, 
Müslümanların gönül dün-
yalarını güçlendiren, sıdk 
ve imanlarını pekiştiren, 
kardeşlik şuurunu yaşatan, 
müminleri eğiten, onlara de-
ğer kazandıran bir okuldur. 

Miracın bizim için en bü-
yük dersi “esfel-i safilinden” 
“ahseni takvime” çıkaracak 
değerleri göstermesidir.

Müminin Miracı; günde 
beş defa Rabbimizle buluş-
ma imkânı veren namazdır. 

***
- Bu gece, dua gecesi…
- Bu gece, tefekkür, tövbe 

ve af dileme gecesi…
- Bu gece, bugüne kadar 

yapmadığımız/yapamadı-
ğımız, ihmal ettiğimiz bir 
gafletten kurtulma, bir güzeli 
ihya etme gecesidir!

***
Bugün biz müminlere dü-

şen, miracı sadece Sevgili 
Peygamberimizin (sav) bir 
hatıratı, bir tarihi vakıa ola-
rak okumak olmamalıdır... 

İslam’ın en temel gayesi 
insanı esfeli safilinden yani 
aşağıların aşağısından 
‘alayı illiyine yani yüceler 
yücesine çıkarmaktır…

Unutmayalım ki bugün 
hem ülke olarak hem İslâm 
âlemi hem de insanlık 
olarak insanı yüceltecek ve 
yükseltecek miraç değerle-
rine her zamankinden daha 
fazla muhtacız… 

Birliğe, dirliğe, kardeşli-
ğe ve huzura giden yol da, 
dostu düşmanı tanımanın 
yolu da miraç değerlerini 
hayatımıza aktarmaktan 

geçer.
Akıp giden zamanın bu 

önemli duraklarında her 
zaman ümitvâr olalım!..

Rabbimize olan imanımı-
zı, Peygamberimize (sav) 
olan bağlılığımızı, namaza 
olan muhabbetimizi tazele-
yelim!..

Eşref-i mahlûkat olmanın 
bilinciyle daha ferasetli bir 
bakış, daha merhametli bir 
kalp, daha nezaketli bir dil, 
daha güzel bir ahlâk, daha 
huzurlu bir dünya için duala-
rımızı miraca gönderelim!..

Burağımız ve refrefimiz 
sadık iman, salih amel ve 
güzel ahlak olsun!

***
- Ne mutlu bu gece 

Rabbimize olan imanını, 
Peygamberimize (sav) olan 
bağlılığını, namaza olan 
muhabbetini tazeleyenlere!.. 

- Ne mutlu Burağı ve ref-
refi sadık iman, salih amel 
ve güzel ahlâk olanlara!..

- Ne mutlu bu gece 
eşref-i mahlûkat olmanın 
bilinciyle daha ferasetli bir 
bakış, daha merhametli bir 
kalp, daha nezaketli bir dil, 
daha güzel bir ahlâk, daha 
huzurlu bir dünya için duala-
rını miraca gönderenlere!

***
Yâ Rabbî! Bu mübarek 

Miraç gecesinde “Bizim uğ-
rumuzda mücahede edenle-
re gelince elbette biz onlara 
yollarımızı gösteririz (Bize 
kavuşmak için çalışanlara 
yolumuzu gösteririz ve bize 
kavuşunca da onları sebat 
ve karar sahibi kılarız) ve 
şübhesiz ki Allah her halde 
muhsinlerle beraberdir.” (An-
kebût, 69) davetine iştirak 
etmeyi, dâvetine hakkıyla 
icabet ederek kulluğumuzu 
tekâmül ettirmeyi, dünya ve 
ahiretin selâmetine ermeyi 
niyaza ediyoruz, bizlere 
nasip ve müyesser eyle!..

Yâ Mucîb! Ey duaları ve 
istekleri kabul eden! Şeyta-
na kanmadan, nefse aldan-
madan, fânî hayatın aldatıcı 
lezzetlerine takılıp kalma-
dan, ahireti unutmadan, 
Sana güzel kulluk etmeyi, 
bizlere nasîb eyle!..

Ya Rabbi! Bu mübarek 
Miraç gecesini Senin rızan 
için sevgi ve muhabbet için-
de geçirmeyi nasip eyle! 

***
“Rabbim! Beni namaza 

devam eden bir kimse eyle. 
Soyumdan da böyle kimse-
ler yarat. Rabbimiz! Duamı 
kabul eyle.” (İbrahim 40)

“Allahümme bârik lenâ fî 
Recebe ve Şa’ban. Ve bel-
liğnâ Ramazân.” (Allah’ım, 
Receb ve Şa’bân aylarını 
bize mübarek kıl (bereketli 
aylar haline getir) ve bizi 
Ramazân’a kavuştur.) 

Vesselam…

‘40 M2 DUKKANA
MARKET SIGAR MI?’
Gelecek Partisi Giresun Merkez ilçe başkanı Mustafa Başer, Çaldağ afet evleri ile ilgili 
halktan ciddi şekilde tepki geldiğini ifade ederek, “Çaldağ’a yapılacak afet dükkanları-

nın 40 m2, konutların ise 68 m2 olacağı söyleniyor. Bu doğru mudur?” diye sordu.

Simdi oraya bir fırın yeri 
dahi koymak niye düşü-
nülmedi. Burada ki gaye 

umarım göz boyamak değil 
eser bırakmaktır. Bu projeyi 
hazırlarken detaylı ve ileriye 
dönük düşünüldü mü?. Bizce 
iş işten geçmiş değil. Projede 
ufak bir tadilat ile dükkanlar 
en azından 100 m2 yapılabilir. 
Bu dükkanlar orada 300 yıl 
kalacak. O yüzden sadece 
günü kurtarmak yerine geniş 
düşünmek lazım. Bir mar-
ket bizce 100 m2’ye bile zor 

sığar. Bizce burada sadece bir 
formalitenin gerçekleştirilmesi 
için uğraşılıyor. Halkı, esnafı 
veya köylüyü düşünme diye bir 
vizyon görmüyorum.” dedi.

Başer, “Batlama’da zaten 2 
belediye yok yere yıkıldı. Şimdi 
40m2’lik dükkanlar ile bu yöre 
yine mağdur edilmiş olmu-
yor mu?. Muhalefet yapmak 
için söylemiyoruz. Bu projeyi 
yapanlar kendileri için hiç 40 
m2’lik inşaat yapmış mı?” diye 
sordu.

Haber: Hakan Çelebi

BATLAMA iSTANBUL KOMiTESi DUGMEYE BASTI
CENGER: DESTEK VEREN BASKANLARIMA TESEKKUR EDiYORUM

Cenger İstanbul Ko-
mitesi’nin kurulma 
çalışmalarının son 

aşamaya geldiğini ifade ede-
rek, “Belediye eski Başkanımız 
sayın Şenel Turan ile birlikte 
İstanbul’da çalışmalara start 
verdik. Burada çok nitelikli sa-

yıda Batlamalı var.Hepsini ilçe 
projesi etrafında toplamak için 
toplantılarımıza hız vereceğiz. 
Batlamalılar ilçe projesi sayesin-
de batlamalı olduklarını gönül-
den hissetmeye başladı. Ben 
daha önce de bunu söyledim. 
Bu projeden önce Batlamalıy-

dım ama yörecilik bilincimiz yok-
tu.Şimdi İstanbul’da gittiğim her 
yerde, “Batlamalı hoş geldin. 
İlçe projeniz ne durumda diye 
insanlar benden bilgi almak için 
etrafımı sarıyor. Bu ilçe proje-
si yörede müthiş bir etkileşim 
oluşturdu. Hiç tanımadığımız 

Batlamalı arkadaşlarımızla 
buluşup kader birliği yapmak 
kadar muhteşem bir duyguyu ilk 
defa tadıyorum. Komitedeki tüm 
arkadaşlarıma sonsuz teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Haber: Mustafa Cici
Osman Yılmaz

AK Parti Giresun İl Gençlik Kollarının hazır-
ladığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın 68. doğum günü videosu büyük ilgi gördü
AK Parti Giresun İl Gençlik Kolları, ıslık dili kulla-

nılarak hazırlanan video ile Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 68. doğum gününü kutladı.

Erdoğan’ın doğum günü anısına hazırlanan vide-
oda, gençler ıslık dili kullanarak Giresun Kalesi’n-
den “Giresun bugün 26 Şubat” şeklinde seslendi.

Gençler videonun sonunda “Beraber yürüdük biz 
bu yollarda” şarkısını söyleyerek “Cumhurbaşka-
nım, doğum gününüz kutlu olsun, Giresun gençliği 
sizi çok seviyor.” ifadelerini kullandı.

GİRESUN (AA)

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın doğum günü 

ıslık dili ile kutlandı



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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Alim ÖZDEMİR
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İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
İlimizde yapılan iki festival 

var; 
Birisi; Uluslar-arası Aksu 

Festivali... 
Bir diğeri; Uluslar-arası 

Kümbet Yayla Festivali... 
Birisinin adı; Mayıs yedisin-

den dönüştürüldü... 
Bir diğeri; Kümbet Yayla 

Şenliklerinden... 
‘Mayıs yedisi’ denilen 

şenlik; 
Yüzlerce, binlerce yıl öteler-

den yola-çakıp geliyor... 
‘Kümbet Yayla Şenlikleri’ 

ise; 
1989 yılından bu-yana yol 

alıyor... 
Adına ne derseniz deyin; 
Her iki organizasyonda 

‘mahalli geleneklerimizden’ 
yola-çıkıyor... 

Her ikisi de mahalli ve yöre-
sel kültürümüzü uluslar-arası 
alanlara taşıması gerekiyor... 

Yaptığımız ‘etkinlikler’ ma-
demki uluslararası; 

Öncelikle ‘ulusal’ ve ‘ulus-
lar-arası’ ünlenen ve tanınan 
sanatçılarımızı ve sanat 
adamlarınızı ‘tanımayanların’ 
da tanıması gerek... 

Örneğin, yöre insanlarımız 
arasında bir istatistik yapsak; 

Dünyaca ünlü fotoğraf 
sanatçısı Ara Güler’in Şebin-
karahisar kökenli olduğunu 
kaç kişi bilebilir? 

Giresun il sınırları içerisinde 
‘Heykelin Babası’ tanımlaması 
kim için yapılıyor ve nereli diye 
bir anket yapsak; 

Kaç kişiden “bunu bilmeye-
cek ne var? tabi ki ‘Metin Ekiz 
ve Alucra kökenli olduğunu 
söyleyen çıkar? 

Yine ünlü ressamlarımız-
dan; 

Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun 
Görele’de doğduğunu.. 

Burhan Uygur’un Tirebo-
lu ve Rafet Ekiz’in Alucralı 
olduğunu... 

Himmet Gümrah’ın Şebin-
karahisarlı... 

Daha geçtiğimiz günlerde 
kaybettiğimiz ressam Burhan 
Temel’in nereli olduğunu ve 
sanatçılığını sorsak kaş kişi 
tanır veya bilir? 

Yine il merkezimizde ‘Res-
sam Hasan kim? 

Meydandaki ‘Topal Osman 
Ağanın Heykelinin tasarımını 
kim yaptı?’ diye bir anketörlük 
yapsak; 

“Kaç kişiden ‘Hasan Demi-
ral’ yanıtını alabiliriz? 

Daha örnek vereceğim çok 
kişi varda; 

Bunların hepsini bir-bir ör-
neklemeye kalksam, sayfamın 
hacmi yetmediği gibi, unut-
tuklarımda alınganlık gösterir 
diye tedirgin oluyorum... 

Onun için bu kadar örnek 
yeterli olur diyerek ve güncel-
leyerek günümüzün başarılı 

‘fotoğraf sanatçılarından’ iki 
kişiyi örnek vermek istiyorum... 

Ancak, fotoğraf sanatçıları-
mızın adını söylemeden önce 
(tadımlıkta olsa) aldığı ödül-
leri özetleyerek paylaştıktan 
sonrada bu başarılı fotoğraf 
sanatçımızın adını sizlerle 
paylaşmak istiyorum... 

Ülke çapında yapılan hatırı 
sayılır Fotoğraf yarışmaların-
da; 

12 ‘Birincilik’ ve 3 kez ‘İkin-
cilik ve Uluslar-arası yapılan 
yarışmalarda birçok ‘Mansi-
yon’ almış... 

Ve yine İstanbul-Bü-
yükçekmece Belediyesinin 
Uluslar-arası yaptığı ‘Fotoğraf 
Yarışmasında’ ALTIN MA-
DALYA alarak, ilimizin adını 
duyuran bu sanatçımız kim? 
diye sorsak... 

Acaba kaç kişi; “Kemal 
ÖZKILIÇ diye yanıt verir... 

Diğer örnek vermek istedi-
ğimiz sanatçımız ise; 

Ülke sathında birçok yarış-
malara katılmış ve 4 ‘birincilik’ 
6 kez ‘ikincilik’ ve birçok ‘man-
siyon’ alma başarısı gösterdiği 
gibi, çektiği fotoğrafları (Gi-
resun Belediyesi dahil) hiçbir 
ücret ve teşekkür beklemeden 
fotoğraflarının kullanılmasına 
izin veren fotoğraf sanatçımı-
zın ‘Erhan AYDIN’ olduğunu 
kaç kişi bilir? 

Bu örnek verdiğim yöremiz 
sanatçılarının yanında daha 
çok kişi var... 

Sizlerde takdir edersiniz ki; 
Hepsinin ismini buraya yaz-

maya kalksam, asıl anlatmak 
istediğim meramımı anlatama-
yacağım...

Üstelik ben buraya ne karar 
yazarsam-yazayım; 

Sizler bu fotoğrafçılarımızın 
çektiği o muhteşem fotoğraf-
larını ve en güzel resimlerin 
altına imza atan ‘ressam-
larımızın’ eserini bu sayfa 
üzerinde göremedikten sonra 
ne işe yarar!.. 

Ve zaten yazıyla anlatmak 
mümkün olmadığı için diyorum 
ki; 

(Hadi Uluslar-arası yapılan 
Kümbet Yayla festivalini bir 
tarafa bırakalım)

Resim ve Fotoğraf sanat-
çılarımızın yaptığı bu eserler, 
ilimizde yapılan ‘Uluslar-arası 
Aksu Festivalinde’ kapılı ve 
açık alanlarda görücüye çıka-
rılıp; ‘SERGİLER’ açılsın ki, 
ben anlatma becerisi göstere-
mediğim bu eserleri halk kendi 
gözleriyle görsün... 

Ve bu ‘eserlerin’ sahibi 
sanatçılarla tanışık olsun...  

İlimizin çoğu ilçesinde ‘re-
sim ve fotoğraf sanatıyla’ ilgili 
birim ve kuruluşlar olduğu gibi; 

Bireysel olarak da bu 
sanata gönül vermiş birçok 
sanatçılarımız var. 

Ki; bu ilçelerimizdeki sanat-

çılarda -yapılmasını önerdi-
ğimiz- festival kapsamındaki 
‘sergide’ yer alsınlar... 

Örneğin ilimizde ‘gönüllülük 
esasına’ dayalı bir şekilde 
çalışmalarını sürdüren; 

Giresun Fotoğraf Sanat 
Derneği (GİFOD) adında bir 
dernek var... 

Yine ‘Giresun Gezgin Fo-
toğrafçılar Derneği (GEZFOD) 
adında bir gönüllü kuruluş 
daha var... 

Öte taraftan; 
Her yıl resim sanatını se-

venler için Halk Eğitim Merke-
zinin açtığı ‘Resim Kursların-
dan’ yetişen -profesyonellere 
taş çıkartacak- biçimde resim 
yapan amatör sanatçılarımız 
var... 

Var olmasına varda; 
Bir türlü ‘uluslar-arası 

yapılan ‘Aksu Festivalinde’ yer 
alamıyorlar... 

Yıl boyu yaptıkları eserleri, 
kendi ölçeklerinde; 

Üç-beş gün ‘Can Akengin 
Sanat Merkezinde’ sergiliyor-
lar... 

Halbuki bu konuda, başta 
Giresun Belediyesi olmak 
üzere; 

Giresun valiliği veya İl Özel 
İdaresi... 

İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü de bu etkinliklere bir katkı 
sağlasa... 

Kentin kültürüne katkı sağ-
lamak için; 

Kent Konseyi denilen 
kurumda bu etkinliklerin için 
sorumluluk alsa.. 

Hatta ve hatta; 
Bu kentin ekonomik öncülü-

ğünü ve sorumluluğunu üstle-
nen sivil örgütlerden ‘İşadam-
ları Derneği’ veya ‘Odası’ gibi 
kuruluşlarda bu kentin ‘sanat 
etkinliklerine’ destek verip, 
katkı sağlasa fena mı olur? 

Özetlersek... 
Ben ve benim gibi düşü-

nenler adına şöyle bir öneri 
getirmek istiyorum; 

İlimiz ölçeğinde ‘gönül-
lük esasına’ dayalı, kendi 
yağlarıyla kavrulup ve kendi 
çabalarıyla çok güzel eserle-
rin altına imza atan ‘Ressam 
ve Fotoğraf Sanatçılarımızın’ 
esirlerinin sergilenmesine de 
yer verelim yapılan Uluslar-a-
rası Aksu Festivalinde... 

Hatta açılan sergileri üç-
beş günde sınırlandırmayıp, 
20 günün içine yayalım... 

Üstelik açtığımız ‘resim ve 
fotoğraf sergilerini’ sadece bir 
merkezde değil... 

Büyük yerleşkemiz olan 
mahallelerden; 

Aksu mahallesi, Sanayi 
Mahallesi ve Tayyaredüzü 
Mahallelerinde de ‘resim ve 
fotoğraf sergilerinin’ açılması 
ve yapılan diğer kültür-sanat 
etkinlikleri de bu ‘yerleşkelere’ 
taşınmalı... 

Bu konuda siz ne düşünür-
sünüz onu bilemeyiz... 

Ancak bu konuda söyle-
yecekleriniz varsa da sizlere 
ayrılan ‘yorum’ kısmında 
söyleyebilirsiniz... 

Yarın; 
Giresun kökenli ve doğum-

lu ünlülerimiz üzerine sohbet 
yapacağız... 

Yarın tekrar görüşmek 
üzere hoşça kalın...

ULUSLARARASI FESTİVALLERİMİZ 
RESSAM VE FOTOĞRAFÇILARIMIZ 

12 şubat ilan 

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

Seyyid Vakkas Öğrenci Yurdu A Blok Binası ile Gülpembe Hatun Öğrenci Yurdun Onarım yapım 
işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek 
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/169728
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Seldeğirmeni Mahallesi Saffet Beyazıtoğlu Sokak No: 5 28200 GİRESUN MERKEZ/
GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542161601 - 4542164512
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Seyyid Vakkas Öğrenci Yurdu A Blok Binası ile Gülpembe Hatun Öğrenci Yurdun Onarım
b) Niteliği, türü ve miktarı : İnşaat İmalatları % 90,6 Mekanik Tesisat % 2 Elektrik Tesisat 7,4
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Seyyid Vakkas Öğrenci Yurdu A Blok Binası Gülpembe Hatun 
Öğrenci Yurdu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.03.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü İhale Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan B/III grubu 
işler ve bu işlere ait onarımlar 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu 
diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

SEYYİD VAKKAS ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 
BİNASI İLE GÜLPEMBE HATUN ÖĞRENCİ 
YURDUN ONARIM GİRESUN GENÇLİK VE 

SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01563155)
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Giresun’da alkollü hasta hemşireyi darbetti
Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. 

Muhammet Bulut, acil serviste 
görevli bir hemşirenin alkollü hasta 
tarafından darbedildiğini, olayla ilgili 
adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Bulut, İl Sağlık Müdürlüğünün 
sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada, “Sabaha karşı alkollü 

olarak Giresun Prof. Dr. İlhan Özde-
mir Devlet Hastanesi Acil Servisine 
başvuran bir şahıs, tedavisi bittikten 
sonra acil serviste görevli hemşire 
hanıma saldırarak darbetmiştir.” 
ifadesini kullandı.

Saldırıyı kınadıklarını belirten 
Bulut, olayla ilgili adli sürecin başla-

tıldığını belirtti.
Bulut, tek amacı insan hayatına 

hizmet etmek olan sağlık çalışanla-
rına yönelik şiddeti her ne sebeple 
olursa olsun insanlık dışı bulduk-
larını vurgulayarak, adli sürecin 
başından sonuna kadar takipçisi 
olacaklarını kaydetti. GİRESUN (AA)



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

528 Şubat 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

12 şubat ilan 

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

Kemerköprü Orman İşletme Şefliği Kemerköprü Orman Emvali Deposunda İstif hizmet alımı 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek 
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/170289
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GİRESUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ÇITLAKKALE MH. ATATÜRK BULVARI 284 28129 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542153171 - 4542151670
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Kemerköprü Orman İşletme Şefliği Kemerköprü Orman Emvali Deposunda İstif
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköprü Orman Emvali deposunda 10.500 M3 yapacak odun ve 100 
ster yakacak odun istif işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kemerköprü Orman İşletme Şefliği Kemerköprü Orman Emval 
Deposunda
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 21.03.2022, işin bitiş tarihi 15.12.2022
d) İşe başlama tarihi : 21.03.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.03.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun Orman İşletme Müdürlüğü, 
İşletme Müdür Yardımcısı Odası, Çıtlakkale Mahallesi,Atatürk Bulvarı No:135 GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Orman içi veya Orman Dışı Depolarda (İşlenmemiş) orman emvali isitf, tasnif veya yükleme işleri.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri 
açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ 
ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
GİRESUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01563258)

28 subat basin ilan 25 yıl sonra yeni bir yayıncı 
kuruluş ihalesiyle karşı 
karşıya kaldığımız ve 

yaklaşık olarak eskiye nazaran 
3’te 1 rakamların konuşulduğu 
Süper Ligi’mizde tribünler boş 
kaldı. İlk 12 hafta yüzde 50, 

sonraki 14 haftada yüzde 100 
kapasiteye izin verildiği stad-
yumlarımızda ortalama 6 bin 
962 futbolsever maçları tribün-
den takip etti. Bu rakam aslında 
futbolumuza verdiğimiz değerin 
ve ilginin ne kadar düştüğünü de 

gözler önüne seriyor...
Süper Lig’in günde-

minde yeni yayın ihalesi 
bulunurken, Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) bir 
türlü istediği teklifleri 
alamamıştı. 2016’da BeIN 
Sports’un yaklaşık 600 
milyon Dolar’lık teklifi kabul 
edilirken, şu anda konuşu-
lan rakamlar bu rakamın 
yanından dahi geçemiyor. 
Futbolumuzun değeri 
azalırken, taraftarları tribün-
lere çekmemiz de bir hayli 
zorlaştı.

Yasak kalktı, sonuç 
hayal kırıklığı oldu

Bu gerçekleri rakamlar 
ortaya çıkarıyor. Koronavi-
rüs önlemleri kapsamında 
12. haftaya kadar yüzde 
50 kapasiteye müsaade 
edilirken, sonrasında yüzde 
100 kapasiteyle tribünler 
açıldı. Bu kararın ardından 

tribünlerin dolması beklenirken, 
sonuç hayal kırıklığı oldu.

En iyisi 22 binde kaldı!
Bu sezon gümbür gümbür 

şampiyonluğa koşan, en yakın 
rakibi Konyaspor’ tam 14 puan 
fark atan Trabzonspor’un 40 bin 
782 kapasiteli Medical Park Stad-
yumu 26. hafta sonunda ortala-
ma 22 bin 914 seyirciye oynadı. 
Tarihinin en kötü günlerini geçiren 
Galatasaray ‘da da sonuçlarla 
bağlantılı olarak taraftarlar stad-
yuma gitmeyi bıraktı. 52 bin 223 
kapasiteli Nef Stadyumu yine 26. 
hafta sonunda ortalama 17 bin 
303 seyirciyi konuk etti.

Adana Demir ilk 5’te
47 bin 834 kapasiteli Fe-

nerbahçe ‘nin Ülker Stadyu-
mu ortalama 18 bin 302 kişiyi 
ağırlarken, 42 bin 590 kapasiteli 
Beşiktaş ‘ın mabedi Vodafone 
Park 15 bin 459 taraftarıyla maç 
coşkusunu yaşadı. İlk 5’teki 
son takım ise Adana Demirspor 
oldu. 33 bin koltuklu Yeni Adana 
Stadyumu’nun ev sahipliği yaptığı 
maçlarda ortalama 12 bin 199 
kişi tribünde takımlarına 12. 
adam oldu.

Listenin son 5 sırasında ise 4 
semt, 1 şehir takımı bulunuyor. 

Yeni Malatya’yı ortalama 2 bin 
190 kişi tribünde desteklerken, 
Alanya’yı bin 505, Kasımpaşa’yı 
bin 106, Başakşehir’i 831 ve 
Fatih Karagümrük’ü de 26. hafta 
sonunda ortalama 719 kişi kendi 
stadyumlarında takip etti.

Vehamet ortada...
20 takımlı Süper Lig’in 26. 

hafta sonunda seyirci ortalaması 
ise durumun vahametini ortaya 
çıkarıyor: Sadece 6 bin 962...

İşte Süper Lig takımlarının 
seyirci ortalamaları...

Trabzonspor 22.914
Fenerbahçe 18.302
Galatasaray 17.303
Beşiktaş 15.459
Adana Demirspor 12.199
Göztepe 9.237
Konyaspor 6.420
Hatayspor 5.496
Giresunspor 4.783
Antalyaspor 4.535
Altay 3.462
Sivasspor 3.165
Kayserispor 3.145
Rizespor 2.530
Yeni Malatya 2.419
Alanyaspor 1.505
Kasımpaşa 1.106
Başakşehir 831
F.Karagümrük 719

Giresunspor’un mücadele verdiği Süper ligde tribünler boş kaldı

COTANAKLAR 9. SIRADA

Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinden GZT 

Giresunspor’da sportif 
direktör Fatih Kavlak ile 
karşılıklı anlaşarak yollar 
ayrıldı. Geçtiğimiz sezon 
Atakaş Hatayspor’da 
görev yapan Kavlak, 
yeni sezon öncesinde 
yeşil-beyazlı ekipte 
görev almaya başla-
mıştı.Konuyla ilgili GZT 
Giresunspor’dan yapılan 
açıklamada, “Sezon 

başında kulübümüzde 
sportif direktör olarak 
göreve başlayan Sayın 
Fatih Kavlak ile bugün 
itibarıyla yollarımızı kar-
şılıklı anlaşarak ayırmış 
bulunmaktayız. Kendisi-
ne bugüne kadar kulübü-
müze yaptığı hizmetler 
ve özverili çalışmala-
rından dolayı teşekkür 
eder, bundan sonraki ha-
yatında başarılar dileriz” 
ifadeleri kullanıldı.

BiR AYRILIK DAHA!

Gedikkaya Ortaokulu 
Mutlu Sona Ulaştı

Küçük Erkek Futbol İl 
Birinciliği müsabakaları 

sona erdi.75. Yıl Stadı’nda 
oynanan karşılaşmalar büyük 
bir çekişmeye sahne olurken, 
Gedikkaya Ortaokulu, Atatürk 
Ortaokulu’nu geçerek kupayı 
havaya kaldırmayı başardı.

Küçük Erkek Futbol İl 
Birinciliği karşılaşmaları  grup 
maçları şeklinde puan usulüne 
göre oynandı ve şampiyon bu 

şekilde belirlendi.
Küçük Erkek Futbol İl 

Birinciliği müsabakaları so-
nunda; 1. Gedikkaya Orta-
okulu, 2. Atatürk Ortaokulu, 
3. Türk Telekom Ortaokulu, 
4. Cumhuriyet Ortaokulu, 5. 
Kanuni Ortaokulu.

Dereceye giren takımlara 
madalya ve kupa takdim 
edildi. 

Giresun’u gruplarda temsil 

etme hakkı kazanan Sporcular 
büyük mutluluk yaşarlarken 
Okul İdarecileri de Oyuncuları 
kutladı ve kendileri ile gurur 
duyduklarını ifade ettiler.

Kupayı havaya kaldıran 
Oyuncular, grup müsaba-
kalarında Giresun’u en iyi 
şekilde temsil etmek adına 
ellerinden geleni yapacakla-
rını dile getirdi.

Haber : Osman YILMAZ



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Giresunspor çok büyük önem taşıyan 
karşılaşmada Göztepe engelini aştı ve 

puanını 29 yaharak rakibini geride bıraktı

3-1

26. dakikada Diaba-
te’nin sağ kanattan 
yaptığı ortada ceza 

sahası içerisinde Sergio’nun 
gelişine vuruşunda, kaleci 
İrfan Can Eğribayat üzerine 
gelen topu kontrol etti.

27. dakikada Giresunspor 
öne geçti. Muhammed 
Gümüşkaya’nın sağ taraftan 
kullandığı kornerde ceza 
sahası içerisinde Umut Nayir 
topa kafayı vurdu ve meşin 
yuvarlak ağlara gitti: 1-0

41. dakikada Aziz Eraltay’ın 
yerden pasında Muhammed 
Gümüşkaya ceza sahasında 
topla buluştu. Bu oyuncunun 
vuruşunda, meşin yuvarlak az 
farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 
ev sahibi ekibin 1-0 üstünlü-
ğüyle sona erdi.

50. dakikada GZT Gire-
sunspor atağında Chiquin-
ho’nun ara pasında Umut 
Nayir topla ceza sahasına 
girdi. Bu oyuncunun sert 
şutunda kaleci İrfan Can 

Eğribayat son anda topu 
kornere çeldi.

51. dakikada ev sahibi ekip 
farkı 2’ye çıkardı. Muhammed 
Gümüşkaya’nın kullandığı 
köşe vuruşunda ceza sahası 
içerisinde Sergio, Perez’e 
topu aktardı. Bu oyuncunun 
sert şutunda, meşin yuvarlak 
ağlara gitti: 2-0

69. dakikada GZT Gire-
sunspor, skoru 3-0’a taşıdı. 
Traore’nin defansın arkası-
na attığı pasta Muhammed 
Gümüşkaya, kaleci İrfan Can 
Eğribayat ile karşı karşıya 
kaldı. Bu oyuncunun vuru-
şunda, top ağlarla buluştu.

75. dakikada Göztepe, far-
kı 2’ye indirdi. Konuk ekibin 
atağında Di Santo’nun ceza 
sahasına girmeden yerden 
sert şutunda, meşin yuvarlak 
ağlara gitti: 3-1

Karşılaşma, GZT Gire-
sunspor’un 3-1 üstünlüğüyle 
sona erdi.

Haber ve Resimler: 
GİRESUN (AA)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında GZT Giresunspor, ilk  
yarısını 1-0 önde bitirdiği maçta Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.

STAT: Çotanak Spor Komp-
leksi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, 
Bahattin Duran, Alpaslan 
Dedeş

GZT GİRESUNSPOR: 
Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 
87 Pelupessy), Diarra, Perez, 
Aziz Eraltay, Flavio, Muham-
med Gümüşkaya (Dk. 76 Hay-
rullah Bilazer), Diabate (Dk. 
46 Traore), Sergio, Chiquinho, 
Umut Nayir (Dk. 85 Balde)

GÖZTEPE: İrfan Can Eğri-
bayat, Atakan Rıdvan Çanka-
ya (Dk. 64 Aytaç Kara), Atınç 
Nukan, Angel, Kerim Alıcı, 
Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 
78 Lourency), Berkan Emir 
(Dk. 46 Moubandje), Cherif 
Ndiaye (Dk. 64 Di Santo), Halil 
Akbunar, Tannane (Dk. 78 
Tijanic)

GOLLER: Dk. 27 Umut 
Nayir, Dk. 51 Perez, Dk. 69 
Muhammed Gümüşkaya (GZT 
Giresunspor), Dk. 75 Di Santo 
(Göztepe)

SARI KART: Dk. 45+1 
Obinna (Göztepe)


