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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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Giresun İlhan Özdemir 
Devlet Hastanesi ,önem-

li atılımlarla dikkat çekiyor.
PALYATİF Bakım için düğme-
ye basan hastane yönetimi 
vatandaşları uyardı.Yapılan 
açıklamada”Hastanemiz de 15 
yatak kapasiteli Palyatif Bakım 
Servisi açılmıştır. Hastanemiz 
yataklı servisler binasında 3. 
katta bulunmaktadır.”denildi ve 
şu noktalara dikkat çekildi.    

n SAYFA 2’DE

İlhan Özdemir Devlet Hastanesi bünyesinde  Palyatif Bakım Servisi Açıldı...

GiRESUN’DA BiR iLK DAHA

BUFAP YiNE KENDiNE
YAKISANI YAPTI

BUFAB Yaptığı etkinliklerle hem günümüze renk katıyor, hem de geleceğe örnek olu-
yor. Tayini İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine çıkan Bulancak Kaymakamı Ali İkram 

TUNA, BUFAP (Bulancak Farkındalık Platformu) gönüllüleri ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen 
buluşmada BUFAP 
gönülleri ile bir araya 

gelmekten mutluluk duyduğunu 
ifade eden Kaymakam TUNA; 
“Sizler BUFAP gönüllüleri, 
değerli ilçemiz Bulancak ve 
ilimiz için güzel işler yapmayı 
hedefleyen ve başaran bir plat-
formsunuz. Özellikle belirtmek 
isterim ki sizlerin talepleri ve 
destekleri doğrultusunda ilçe-
mize kazandırılan rampalı üst 
geçit, Bulancak’ımız için, va-
tandaşlarımız için çok mühim. 
Sizlere teşekkürlerimi sunarım.

n 3’TE

Giresun Merkez Güre Orta-
okulu İngilizce öğretmeni 
Emine KAYIN tarafından 

hazırlanan 31.475,00 Euro tuta-
rındaki hibe projesi 2019 yılında 
kabul edilmişti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan 

ve küresel bir salgına dönüşen 
Covid19 nedeniyle faaliyetlerine 
yaklaşık  1,5 yıl ara verilen proje 
yeniden start aldı.

Türkiye, Letonya, Macaris-
tan ve Yunanistan ülkelerinden 
toplam 25 öğretmen ve öğren-

cinin katıldığı proje; 2022 yılının 
mart ayında ikinci hareketliliğini 
Giresun Merkez Güre Ortaokulu 
öğretmeni Emine KAYIN ve öğ-
rencileri ev sahipliğinde İlimizde 
gerçekleştirdi.

n SAYFA 4’TE

AVRUPALI MiSAFiRLER
GiRESUN’A HAYRAN KALDILAR
Erasmus+ KA229 kapsamında hazırlanan CULTURAL HERITAGE WİTHOUT BORDERS 
(Sınırsız Kültürel Miras) adlı projeyle Avrupalı konukları geçen hafta ilimizde ağırladık.

Emür: Çanakkale geçilmez
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, 18 Mart Şehitleri 

Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferini tebrik etti
“Kanlarını bu toprağa 

vatanı, bayrağı ve ezanı için 
hiç düşünmeden akıtan,”Ça-
nakkale Geçilmez” gerçeğini 
düşman kuvvetleri ve insanlık 
tarihine altın harflerle kazıyan 
bu neslin torunları olmaktan 
büyük gurur duymaktayız.

n SAYFA 2’DE

SAHiPSiZ HAYVANLARA
HASTANE KONFORUNDA
TEDAVi
Giresun Belediyesi 

sokak hayvanlarına 
sahip çıkarak taktir alıyor…
Hayvan Barınağı’nda birçok 
ameliyat kusursuz yapılıyor.

Sokak hayvanlarının 
kontrolsüz üremelerinin 
önüne geçilmesi için barı-
nakta kısırlaştırma operas-
yonları da uygulanıyor.

n SAYFA 4’TE

Aytekin Şenlikoğlu 
Şehitleri Unutmadı

Giresun 
Belediye 

Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, 18 
Mart Şehitleri 
Anma Günü 
ve Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 
107. yıl dönü-
münü kutladı.

n 3’TE

Güneydoğu Gazisi, J.uzm.çvş. Ufuk 
Kaygusuz’a “Devlet Övünç Madalyası 

Ve Gazilik Beratı” Verildi
Cumhurbaş-

kanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
kararı ile Gü-
neydoğu gazisi, 
J.Uzm.Çvş. Ufuk 
Kaygusuz’a verilen 
“Devlet Övünç Ma-
dalyası” ve beratı, 
Vali Enver Ünlü 
tarafından gazimi-
ze takdim edildi.

n SAYFA 4’TE
SARICA iLE GURURLANDIK

n 3’TE
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan 
on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr 
adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma 
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış 
bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin 
icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene 
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize 
başvurmaları ilan olunur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35.maddesi gereğince alınması 
gereken araç muayene ücreti ile varsa % 5 fazla gecikme zammı alıcıya aittir. Araç üzerindeki şasi 
ve/veya motor seri numaraları ile araç tescil belgesi ve motorlu trafik belgesindeki şasi ve/veya 
motor seri numaraları birbirini tutmaması halinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 27.  
maddesine istinaden yayımlanan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 61.maddesine göre, tescile 
tabi araçlarda şasi ve/veya motor seri numaralarının yazılması zorunlu olup, araçların şasi ve/veya 
motor seri numaralarının bulunmaması, düşmüş veya tamir, tadil gibi nedenlerle silinmiş veya 
tahrip edilmiş olması veya çalınan bir araca ait şasi ve/veya motor seri numarasının başka bir araca 
ait numaralar ile değiştirildiğinin ve şasi ve/veya motorun orjinal ve bu araca ait olduğunun yetkili 
kurum veya kuruluşlarca tespit ettirilmesi ve trafik tescil işlemlerinin yaptırılması ihale alıcısına aittir. 

T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ 2022/16 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

18 mart basin ilan 3

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01577189)

1.İhale Tarihi : 30/05/2022 günü, saat 15:35 - 15:40 arası.
2.İhale Tarihi : 20/06/2022 günü, saat 15:35 - 15:40 arası.
İhale Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü  Mezat Salonu - Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 
MERKEZ / GİRESUN adresinde yapılacak olup, satılacak araç/menkul, satış mahalline 
getirtilmeyecektir. Satılacak araç/menkul Dizdar Yediemin Otoparkı (Çaykara Mahallesi Ali 
Usta Cad. No:81 Merkez/GİRESUN adresinde yed-i eminde bulunmaktadır. İhaleye iştirak 
etmek isteyenler satış tarihine kadar, (resmi tatil günleri hariç) gündüz saatlerinde yed-i 
emin görevlisinden talep ederek aracı/menkulü görebilirler.

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 75.000,00 1 %1 34ADF633 Plakalı , 2014 Model , FIAT Marka , 323 
LİNEA 1.3 multijet Tipli , 199B10005522323 Motor No’lu , 
NM432300006645240 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites 
Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , 
Rengi Beyaz , Yapılan keşif sırasında aracın anahtarının 
ve ruhsatının olmadığı görülmüştür. Aracın incelendiğinde 
motor ve şanzımanın da olmadığı görülmüştür. Ayrıca 
aracın aküsünün de olmadığı görülmüştür. Sağ ve sol 
ön lastiklerde stepne takılı durumda olduğu ve tüm 
lastiklerin yarı ömrün altında olduğu tespit edildi. Araç 
muhtelif yerlerinde pas ve çizikler olduğu tespit edilmiştir.

“Palyatif bakım servisimiz 
de, hasta odalarımız tuvaleti 
ve banyosu bulanan tek kişilik 
odalar şeklindedir.

Ayrıca servisimizde hasta 
ve yakınları için;

*Muayene odası,
*Destek alanı,
*İbadethane,
*Meşguliyet odası,
*Mutfak,
*Çamaşır yıkama odası,
*Çok amaçlı salon gibi gün-

lük ihtiyaçlarını karşılayabile-
cekleri alanlar bulunmaktadır.

Palyatif Bakım Servisi 
Sorumlu Hekimimiz koordinas-
yonunda palyatif bakım ihtiyacı 
bulunan hastalarımız için 
hizmet verecektir.

PALYATİF 
BAKIM NEDİR?

Palyatif bakım; yaşam 
kısıtlayıcı hastalıkları nedeni 
ile tam olarak iyileşemeyen 
veya özel tıbbi ve hemşirelik 
bakımına ihtiyacı olan hasta-
lara yardım etmeyi amaçlayan 
bir tıp alanıdır. Aynı zamanda  
‘destekleyici bakım’ olarak da 
bilinir. Hasta ve yakınları için 
destekleyici bakım sürecine 
yönelik eğitimler verilir.

Amaç; yaşamı tehdit eden 

hastalığa bağlı olarak ortaya 
çıkan fiziksel, psikososyal ve 
manevi gereksinimleri multidi-
sipliner bir yaklaşımla uygun 
fiziki koşullarda karşılamak, 
ağrı ve ızdırabı dindirerek has-
ta ve ailesinin yaşam kalitesini 
artırmak, hasta ve ailesinin 
yaşam sonu tercihine saygı 
duymak, yaşamın son anı, 
kayıp ve yas sürecinde hasta 
ailesine destek olmaktır.

PALYATİF BAKIMA 

KİMLER İHTİYAÇ 
DUYAR?

Palyatif bakım gerektiren 
başlıca hastalar; 
Nörolojik ilerleyici 
hastalığı olan hasta-
lar, ileri derecede or-
gan yetersizliği olan 
hastalar, tedaviye 
yanıt vermeyen kan-
ser hastaları, bes-
lenmesi fiziksel ve 

nörolojik/psikolojik nedenlerle 
bozulmuş beslenme desteğine 
ihtiyaç duyan hastalar.”

Haber: Fatma Uğurlu

İlhan Özdemir Devlet Hastanesi bünyesinde  Palyatif Bakım Servisi Açıldı...

GiRESUN’DA BiR iLK DAHA

Vatanı için gövdesini 
siper etmekten asla 

çekinmeyen Aziz Şehitle-
rimizin, imkansızı başaran 
Seyit Ali Onbaşıların saye-
sinde bizler, bir asırdır bu 
topraklar üzerinde güvenle 
yaşamaktayız. Tarihte eşine 
az rastlanır bir kahraman-
lıkla canlarını feda eden 
Çanakkale Şehitleri asla 
unutulmayacaktır.

Bu duygu ve düşünceler-
le, Çanakkale Zafer’inin 107. 
yıl dönümünde bu vatanı, 

bayrağı ve istiklali bizlere 
mukaddes bir emanet olarak 
bırakan başta Mustafa 
Kemal ATATÜRK ve silah 
arkadaşları olmak üzere, 
Çanakkale şehitlerimizi, 
geçmişten bugüne gerek 
istiklâlimiz, gerekse bölün-
mez bütünlüğümüzü mü-
dafaa uğruna kendini feda 
eden tüm aziz şehitlerimizi 
ve kahraman gazilerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla 
anıyorum. Ruhları şad olsun, 
mekânları cennet olsun”

Mehmet Emür: 
Çanakkale geçilmez
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, 18 Mart Şehitleri 

Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferini tebrik etti

Emür, toplantıda, partililerle 
ilçe ve ülke gündemine 

yönelik değerlendirmelerde 
bulundu. Burada konuşan 
Emür, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde Türkiye’nin 
sorunlarını çözüme ka-
vuşturulacağına inandı-
ğını söyleyerek, şöyle 
konuştu:

“İyi ki, başımızda 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
var. Bunu bir kez daha 
kıymetli olduğunu anlamış 
olduk. Allah başımızdan 
eksik etmesin. Dünyada 
bir gurur abidesi yaşadık. 
Dünyanın en önde gelen 
ülkeleri Cumhurbaşka-
nımızın yanına gelmek 
için randevu aldılar.  
Görüşmeler yaptılar. Bu 
durum Türk Milleti için bir 
gururdur. Bizler için bir 
gururdur. İnanıyorum ki, 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
önümüzdeki günlerde 
ekonomik olsun diğer 
sıkıntılar olsun bunların 

çözüm noktasında masaya 
yatırılacaktır. Çözüme kavuşa-
caktır. Neler çözülmedi, neler 
aşılmadı. Bunlarda aşılacaktır. 

Rabbim birliğimizi bozmasın.”
Emür, Keşap ve Türk halkı-

nın kandilinin de kutlu olması 
temennisinde bulundu.

Başkan Emür İlçe Danışma 
Meclis Toplantısına Katıldı
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, AK Parti Keşap İlçe Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen Mart ayı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.



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

318 Mart 
2022 Cuma www.giresungundem.com

ALUCRA GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ 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 : 2022/245034
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 : ALUCRA GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ
b)  Niteliği,  türü  ve miktarı  :  İNŞAAT  İMALATLARI  : %  76,1876 MEKANİK TESİSAT  : %  8,7224 
ELEKTRİK TESİSATI : % 11,2657 ÇEVRE DÜZENLEME : % 3,8243
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) 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 : 04.04.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GİRESUN GENÇLİK VE SPOR 
İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
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 yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
ÇEVRE VE  ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YANBİS YETKİ BELGESİ
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.
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.

GİRESUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

18 mart basin ilan 
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BUFAP YiNE KENDiNE
YAKISANI YAPTI
BUFAB Yaptığı etkinliklerle hem günümüze renk katıyor, hem de geleceğe örnek olu-
yor. Tayini İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine çıkan Bulancak Kaymakamı Ali İkram 

TUNA, BUFAP (Bulancak Farkındalık Platformu) gönüllüleri ile bir araya geldi.

3 yıla yakın bir süreç 
içerisinde Bulancak 
halkımıza ve sizlere 

yardımcı olmaya, hizmet 
etmeye çalıştım. Sizler çok 
daha iyilerine layıksınız. Sa-
mimi olduğumu ve elimden 
geleni yaptığımı düşünüyo-
rum. 3 yıla yakın süreçte bir-
çok kapımız oldu. Sizlerden, 
güzel ilçemizden ayrılmak 
hiç kolay değil.

Son olarak sevgili BUFAP 
gönüllü arkadaşlarım, bede-
nen yanyana olamasakta gö-
nüllerimiz her daim yanyana. 
Hepinize sevgilerimi iletiyor 
ve başarılar diliyorum.” dedi.

Konuşmasının ardından 
Kaymakam Ali İkram TUNA, 
BUFAP tarafından kendisine 
sunulan pastayı keserek 
teşekkürlerini iletti. Ardından 
toplu hatıra fotoğrafı çekile-

rek, vedalaşıldı.
Gerçekleşen buluşma 

sonrası açıklamalarda 
bulunan BUFAP Halkla 
İlişkilerden Sorumlu Gönül-
lü Başkan Yardımcısı Ebru 
NİZAM; “BUFAP olarak 3 
yıldır ilimiz ve ilçelerimiz için 
elimizden geleni yapmaya 
çalıştık. Bizlere bu süreçte 
her zaman destek olan bir 
Kaymakamımız var. Kayma-
kamımızı bir vatandaş ilişkisi 
değilde abi kardeş ilişkisi gibi 
gördük. Ne zaman kendisi 
ile iletişime geçsek asla 
bizden desteğini esirgemedi. 
Her zaman yanımızda oldu. 
Kendi şahsım ve tüm BU-
FAP gönüllüleri adına Sayın 
Kaymakamımız, abimiz Ali 
İkram TUNA’ya teşekkürleri-
mi sunar, yeni görev yerinde 
başarılar dilerim.” ifadelerini 

kullandı.
Bulancak Sosyal Hiz-

metler Merkezi Müdürümüz 
Sayın Selçuk TÜRKMEN, 
BUFAP Gönüllü Başkanımız 
Gökhan ÖZCAN, Engelliler, 
Gençlik ve Hayvan Politikala-
rından Sorumlu Gönüllü Baş-
kan Yardımcımız Emre Can 
KIZILTAŞ, Kamu İletişimden 
Sorumlu Gönüllü Yöneticimiz 
Salih GAYIK, Tasarımdan 
Sorumlu Gönüllü Yöneticimiz 
Ünal GÜNDOĞDU, Gönüllü 
Genel Basın Koordinatörü-
müz Merve KACAR, Giresun 
Gönüllü Başkanımız Ahmet 
ÖZYILMAZ, Gönüllülerimiz 
Nebiye SARI, Murat KUL, 
Hacer AKTAŞ, Minire ÖZDE-
MİR, Gizem AĞDERE, Derya 
AVCI, Ahmet GÜNDOĞDU 
ve Eyüp HENDEN katıldı.

Haber: Osman Yılmaz

Başkan Şenlikoğlu, 
şehitlere vefa uyarısı 

yaptı.
Şenlikoğlu, “107 yıl önce 

Aziz Türk milleti, büyük bir 
kahramanlık örneği sergi-
leyerek, vatanına duyduğu 
sevgi ve inançla Çanakka-
le’de destan yazmıştır. Bu 
zafer Anadolu’nun ebediyen 
bir Türk yurdu olarak kala-
cağını dünyanın sömürgeci 
devletlerine haykıran bir 
destan olarak şanlı tarihimiz-
deki yerini almıştır. Çanakka-
le Zaferi aynı zamanda Türk 
milletinin bağımsızlık müca-
delesinin ilham kaynağıdır. 
Çünkü atalarımız Çanakka-
le’de yokluk içinde, zor şart-

larda ve kısıtlı mühimmatla 
mücadele etmesine rağmen 
kendisinden sayıca üstün 
düşman kuvvetlerini mağ-
lup etmiştir. Bu zafer aziz 
Türk milletinin canını, malını 
ortaya koyması ve Mustafa 
Kemal Atatürk ile silah arka-
daşlarının üstün gayretleri 
sonucu kazanılmıştır. Bugün 
yaşamımızı sürdürdüğümüz 
bu vatan toprakları ülkemizin 
devleti ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünün korunması 
uğrunda hayatlarını kaybe-
den kahraman şehitlerimizin 
bizlere mirasıdır. Bu duygu 
ve düşüncelerle, 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve Ça-
nakkale Deniz Zaferi’nin 107. 

yıl dönümü dolayısıyla Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere vatanını canın-
dan aziz bilerek ‘Çanakkale 
Geçilmez’ dedirten kahraman 
şehit ve gazilerimizi saygı ve 
minnetle anıyorum”dedi. 

Haber: Osman Yılmaz

Aytekin Şenlikoğlu 
Şehitleri Unutmadı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı Ar. Gör. Dr. Bahaddin Sarıca girdiği 

uzmanlık sınavını başarı ile vererek Anabilim 
Dalının mezun ettiği ilk uzmanı oldu.

Sınav jürisinde Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Alparslan Apan, Prof. Dr. Özgün 
Cuvaş Apan, Ordu Üniversitesi Tıp 
fakültesi anesteziyoloji ve reanimasyon 
anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nilay 
Taş, kardiyoloji anabilim dalı öğretim 

üyesi Doç. Dr. Zeki Yüksel Günaydın ve Dr. Öğr. 
Üyesi Elvan Tekir Yılmaz görev aldılar. 

Haber : Osman Yılmaz

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında ilk Uzman mezun oldu
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Belediye Meclisinin 09.03.2022 tarih ve 
97,100,101  ve  102  sayılı  kararları  ile  3194 
sayılı  İmar  Kanununun  8.  Maddesi  uyarınca 
onaylanan imar planı değişikliklerine ait meclis 
kararları  ve  imar  planı  paftaları  Belediyemiz 
İmar  ve  Şehircilik  Müdürlüğü  askı  panosunda 
ve  Belediyemiz  internet  sitesinde  18.03.2022 
ve  18.04.2022  tarihleri  arasında  askıya 
çıkarılmıştır.
İlgililere duyurulur. 

GİRESUN BELEDİYESİ 
BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01576590)
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

218 Mart 
2022 Cuma www.giresungundem.com

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan 
on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr 
adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma 
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış 
bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin 
icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene 
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize 
başvurmaları ilan olunur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35.maddesi gereğince alınması 
gereken araç muayene ücreti ile varsa % 5 fazla gecikme zammı alıcıya aittir. Araç üzerindeki şasi 
ve/veya motor seri numaraları ile araç tescil belgesi ve motorlu trafik belgesindeki şasi ve/veya 
motor seri numaraları birbirini tutmaması halinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 27.  
maddesine istinaden yayımlanan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 61.maddesine göre, tescile 
tabi araçlarda şasi ve/veya motor seri numaralarının yazılması zorunlu olup, araçların şasi ve/veya 
motor seri numaralarının bulunmaması, düşmüş veya tamir, tadil gibi nedenlerle silinmiş veya 
tahrip edilmiş olması veya çalınan bir araca ait şasi ve/veya motor seri numarasının başka bir araca 
ait numaralar ile değiştirildiğinin ve şasi ve/veya motorun orjinal ve bu araca ait olduğunun yetkili 
kurum veya kuruluşlarca tespit ettirilmesi ve trafik tescil işlemlerinin yaptırılması ihale alıcısına aittir. 

T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ 2022/16 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

18 mart basin ilan 3

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01577189)

1.İhale Tarihi : 30/05/2022 günü, saat 15:35 - 15:40 arası.
2.İhale Tarihi : 20/06/2022 günü, saat 15:35 - 15:40 arası.
İhale Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü  Mezat Salonu - Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 
MERKEZ / GİRESUN adresinde yapılacak olup, satılacak araç/menkul, satış mahalline 
getirtilmeyecektir. Satılacak araç/menkul Dizdar Yediemin Otoparkı (Çaykara Mahallesi Ali 
Usta Cad. No:81 Merkez/GİRESUN adresinde yed-i eminde bulunmaktadır. İhaleye iştirak 
etmek isteyenler satış tarihine kadar, (resmi tatil günleri hariç) gündüz saatlerinde yed-i 
emin görevlisinden talep ederek aracı/menkulü görebilirler.

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 75.000,00 1 %1 34ADF633 Plakalı , 2014 Model , FIAT Marka , 323 
LİNEA 1.3 multijet Tipli , 199B10005522323 Motor No’lu , 
NM432300006645240 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites 
Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , 
Rengi Beyaz , Yapılan keşif sırasında aracın anahtarının 
ve ruhsatının olmadığı görülmüştür. Aracın incelendiğinde 
motor ve şanzımanın da olmadığı görülmüştür. Ayrıca 
aracın aküsünün de olmadığı görülmüştür. Sağ ve sol 
ön lastiklerde stepne takılı durumda olduğu ve tüm 
lastiklerin yarı ömrün altında olduğu tespit edildi. Araç 
muhtelif yerlerinde pas ve çizikler olduğu tespit edilmiştir.

“Palyatif bakım servisimiz 
de, hasta odalarımız tuvaleti 
ve banyosu bulanan tek kişilik 
odalar şeklindedir.

Ayrıca servisimizde hasta 
ve yakınları için;

*Muayene odası,
*Destek alanı,
*İbadethane,
*Meşguliyet odası,
*Mutfak,
*Çamaşır yıkama odası,
*Çok amaçlı salon gibi gün-

lük ihtiyaçlarını karşılayabile-
cekleri alanlar bulunmaktadır.

Palyatif Bakım Servisi 
Sorumlu Hekimimiz koordinas-
yonunda palyatif bakım ihtiyacı 
bulunan hastalarımız için 
hizmet verecektir.

PALYATİF 
BAKIM NEDİR?

Palyatif bakım; yaşam 
kısıtlayıcı hastalıkları nedeni 
ile tam olarak iyileşemeyen 
veya özel tıbbi ve hemşirelik 
bakımına ihtiyacı olan hasta-
lara yardım etmeyi amaçlayan 
bir tıp alanıdır. Aynı zamanda  
‘destekleyici bakım’ olarak da 
bilinir. Hasta ve yakınları için 
destekleyici bakım sürecine 
yönelik eğitimler verilir.

Amaç; yaşamı tehdit eden 

hastalığa bağlı olarak ortaya 
çıkan fiziksel, psikososyal ve 
manevi gereksinimleri multidi-
sipliner bir yaklaşımla uygun 
fiziki koşullarda karşılamak, 
ağrı ve ızdırabı dindirerek has-
ta ve ailesinin yaşam kalitesini 
artırmak, hasta ve ailesinin 
yaşam sonu tercihine saygı 
duymak, yaşamın son anı, 
kayıp ve yas sürecinde hasta 
ailesine destek olmaktır.

PALYATİF BAKIMA 

KİMLER İHTİYAÇ 
DUYAR?

Palyatif bakım gerektiren 
başlıca hastalar; 
Nörolojik ilerleyici 
hastalığı olan hasta-
lar, ileri derecede or-
gan yetersizliği olan 
hastalar, tedaviye 
yanıt vermeyen kan-
ser hastaları, bes-
lenmesi fiziksel ve 

nörolojik/psikolojik nedenlerle 
bozulmuş beslenme desteğine 
ihtiyaç duyan hastalar.”

Haber: Fatma Uğurlu

İlhan Özdemir Devlet Hastanesi bünyesinde  Palyatif Bakım Servisi Açıldı...

GiRESUN’DA BiR iLK DAHA

Vatanı için gövdesini 
siper etmekten asla 

çekinmeyen Aziz Şehitle-
rimizin, imkansızı başaran 
Seyit Ali Onbaşıların saye-
sinde bizler, bir asırdır bu 
topraklar üzerinde güvenle 
yaşamaktayız. Tarihte eşine 
az rastlanır bir kahraman-
lıkla canlarını feda eden 
Çanakkale Şehitleri asla 
unutulmayacaktır.

Bu duygu ve düşünceler-
le, Çanakkale Zafer’inin 107. 
yıl dönümünde bu vatanı, 

bayrağı ve istiklali bizlere 
mukaddes bir emanet olarak 
bırakan başta Mustafa 
Kemal ATATÜRK ve silah 
arkadaşları olmak üzere, 
Çanakkale şehitlerimizi, 
geçmişten bugüne gerek 
istiklâlimiz, gerekse bölün-
mez bütünlüğümüzü mü-
dafaa uğruna kendini feda 
eden tüm aziz şehitlerimizi 
ve kahraman gazilerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla 
anıyorum. Ruhları şad olsun, 
mekânları cennet olsun”

Mehmet Emür: 
Çanakkale geçilmez
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, 18 Mart Şehitleri 

Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferini tebrik etti

Emür, toplantıda, partililerle 
ilçe ve ülke gündemine 

yönelik değerlendirmelerde 
bulundu. Burada konuşan 
Emür, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde Türkiye’nin 
sorunlarını çözüme ka-
vuşturulacağına inandı-
ğını söyleyerek, şöyle 
konuştu:

“İyi ki, başımızda 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
var. Bunu bir kez daha 
kıymetli olduğunu anlamış 
olduk. Allah başımızdan 
eksik etmesin. Dünyada 
bir gurur abidesi yaşadık. 
Dünyanın en önde gelen 
ülkeleri Cumhurbaşka-
nımızın yanına gelmek 
için randevu aldılar.  
Görüşmeler yaptılar. Bu 
durum Türk Milleti için bir 
gururdur. Bizler için bir 
gururdur. İnanıyorum ki, 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
önümüzdeki günlerde 
ekonomik olsun diğer 
sıkıntılar olsun bunların 

çözüm noktasında masaya 
yatırılacaktır. Çözüme kavuşa-
caktır. Neler çözülmedi, neler 
aşılmadı. Bunlarda aşılacaktır. 

Rabbim birliğimizi bozmasın.”
Emür, Keşap ve Türk halkı-

nın kandilinin de kutlu olması 
temennisinde bulundu.

Başkan Emür İlçe Danışma 
Meclis Toplantısına Katıldı
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, AK Parti Keşap İlçe Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen Mart ayı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.



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

418 Mart 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Keşap İlçe, 120 Ada, 200 Parsel, TAFLANCIK Mahalle/Köy, Pinazoğlu 
Mevkii Mevkii, Fındık Bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm Toprak yapısı yarı humuslu özelliktedir. Tarımsal 
anlamda uygundur. Arazi bakımlı ve normal dikim fındık dikim sistemindedir. Belirtilen parselin 
toplam yüzölçümü 1.365,03 m² dir. Tapu kaydında Fındık Bahçesi olarak geçmektedir.  Parselin 
Genel Eğimi; (%30-50) aralıkların da değişmektedir. Parsele temaslı doğrudan araç yolu yoktur.  
100 m mesafe uzaklıktan araç yolu geçmektedir. Arazi m² değeri tarımsal gelir metodu kullanılmak 
sureti ile hesap edilecektir. En Yakın Yerleşim Birimine 1 Km kadardır. Deniz seviyesinden 250m-500 
m yüksekliktedir. Orta kesimde bulunmaktadır. Üzerinde yer alan fındık ocakları ekonomik olarak 
kullanılmaktadır ve faydalanmaya uygundur.
Adresi : Taflancık Köyü, Pinazoğlu Mevkii, 120 Ada, 200 Parsel Keşap / GİRESUN
Kıymeti : 81.219,29 TL  -  KDV Oranı : %18  -  Ana Taş. Yüzölçümü : 1.365,03 m2  
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 25/04/2022 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 06/06/2022 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü  Mezat Salonu - Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ 
/ GİRESUN
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Keşap İlçe, 120 Ada, 197 Parsel, TAFLANCIK Mahalle/Köy, Pinazoğlu 
Mevkii, Fındık Bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdirine konu taşınmaz tapu kaydına göre, 
Giresun İli, Keşap İlçesi, Taflancık Köyü Pinazoğlu Mevkiinde bulunmaktadır. Toprak yapısı yarı 
humuslu özelliktedir. Tarımsal anlamda uygundur. Arazi bakımlı ve normal dikim fındık dikim 
sistemindedir. Belirtilen parselin toplam yüzölçümü 1.182,16 m² dir. Tapu kaydında Fındık Bahçesi 
olarak geçmektedir.  Parselin Genel Eğimi; (%30-50) aralıkların da değişmektedir. Parsele temaslı 
doğrudan araç yolu yoktur.  100 m mesafe uzaklıktan araç yolu geçmektedir. Arazi m² değeri tarımsal 
gelir metodu kullanılmak sureti ile hesap edilecektir. En Yakın Yerleşim Birimine 1 Km kadardır. 
Deniz seviyesinden 250m-500 m yüksekliktedir. Orta kesimde bulunmaktadır. Üzerinde yer alan 
fındık ocakları ekonomik olarak kullanılmaktadır ve faydalanmaya uygundur.
Adresi : Taflancık Köyü, Pinazoğlu Mevkii, 120 Ada, 197 Parsel Keşap / GİRESUN
Kıymeti : 70.338,52 TL  -  KDV Oranı : %18  -  Ana Taş. Yüzölçümü : 1.182,16 m2  -  
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 25/04/2022 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 06/06/2022 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü  Mezat Salonu - Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ 
/ GİRESUN
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/8760 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları 
gerekmektedir.
7- İş bu satış ilanı, İİK 127. Maddesi gereğince, satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilan olunur.

T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ 2020/8760 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

18 mart basin ilan 1

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01577170)

AVRUPALI MiSAFiRLER
GiRESUN’A HAYRAN KALDILAR
Erasmus+ KA229 kapsamında hazırlanan CULTURAL HERITAGE WİTHOUT BORDERS 
(Sınırsız Kültürel Miras) adlı projeyle Avrupalı konukları geçen hafta ilimizde ağırladık.

Yeşilin ve mavinin iç içe 
olduğu ilimizde yabancı 
konuklarını ağırlayan 

Güre Ortaokulu öğretmen ve 
öğrencileri, misafirperverliğiyle 
alkış topladı.

Yabancı konuklara; Adasıyla, 
Kalesiyle, 4 mevsim konaklama 
imkânı olan yaylalarıyla, yazı 

ayrı güzel kışı ayrı güzel Gire-
sun’umuzun doğal güzelliklerinin 
yanı sıra, nesilden nesile akta-
rılan kültürümüz, yemeklerimiz, 
halk oyunlarımız tanıtıldı.

Sıcak ilgi, alaka ve misafir-
perverlikten memnun olduk-
larını dile getiren konuklar, 
her yönüyle Giresun’a hayran 

kaldıklarını belirterek ilk fırsatta 
tekrar ilimize gelmek istedikle-
rini söylediler. Güre Ortaokulu 
Müdürü, proje koordinatörü ve 
öğretmenlerine teşekkür eden 
konuklar proje kapsamında Gi-
resunlu öğretmen ve öğrencileri 
ülkelerine davet ederek ilimiz-
den ayrıldılar

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu ,hayvanlar konusundaki hassa-

siyeti nedeniyle dikkat çekiyor.Şenlikoğlu”So-
kak hayvanlarımız barınağımıza getirilerek 
bakım, tedavi ve kısırlaştırma işlemleri yapılı-
yor. Burada misafir ettiğimiz can dostlarımızın 
tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuştu-
rulmasının ardından sahiplendirme süreci ya 
da tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. 
Belediye olarak sokak hayvanlarımıza sahip 
çıkmaya ve onları korumaya devam edeceğiz. 
Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki 
o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin” dedi.

Haber: Hakan Çelebi

SAHiPSiZ HAYVANLARA
HASTANE KONFORUNDA
TEDAVi

Vali Ünlü, tevcih töreniyle 
ilgili; “Bugün burada, 

Güneydoğu gazimiz J.Uzm.
Çvş. Ufuk Kaygusuz’a Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından 
verilen Devlet Övünç Madal-
yası ve beratını huzurlarınızda 
tevcih ediyorum. Yurt içinde 
ve yurt dışında yürüttüğümüz 
terörle mücadele operasyonla-
rımız sırasında şehit veya gazi 
olan kardeşlerimiz; Ülkemi-
zin bölünmez bütünlüğü için 
bizlerin huzuru ve güvenliği için 
Şanlı Türk Bayrağımız inmesin, 
gök kubbemizde ezanlarımız 
dinmesin diye canlarını veren, 
kanlarını döken kahramanları-
mızdır. Onlar her zaman bizim 
baş tacımızdır. Bugün Devlet 
Övünç Madalyasını tevcih etti-
ğimiz kahraman gazimizi can-ı 
gönülden tebrik ediyorum. 
Gazilerimize sağlık ve afiyet, 

Şehitlerimize rahmet diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

Güneydoğu gazisi, J.Uzm.
Çvş. Ufuk Kaygusuz’a Devlet 
Övünç Madalyasını tevcih töre-
nine; Vali Enver Ünlü, Jandar-
ma Bölge Komutanı Tuğgene-
ral Nuh Köroğlu, İl Jandarma 
Komutanı Jandarma Albay 
Muhammet Sevinç, İl Emniyet 
Müdürü Saruhan Kızılay, Aile 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 
Fethi Elmas katıldı.

2933 Sayılı Devlet Madalya 
ve Nişanları Kanununun 2 inci 
maddesi gereğince Cumhur-
başkanının kararı ve tevcihi 
ile yurt içinde veya dışında 
gösterdiği sorumluluk ve görev 
anlayışı içinde feragat ve 
fedakârlık, başarı ve yararlılık 
dolu çalışmalarıyla Türkiye 
Cumhuriyeti ve Türk Milleti 
adına haklı gurur kaynağı teşkil 

ederek malul olanlara ve şehit 
olan kişilerin kanuni mirasçıla-
rına verilmek üzere hazırlanan 
387 Devlet Övünç Madalyası 
ve beratı hazırlandı. Ankara 
dışında ikamet eden hak sahip-
lerinin “Devlet Övünç Madal-
yası” ve beratı ikamet etikleri İl 
Valiliklerine gönderildi.

Ankara’da ikamet eden 
17 gazimiz ile 11 şehidimizin 
Devlet Övünç Madalyası ve 
beratı, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde 16 Mart 2022 
Çarşamba günü düzenlenen 
törenle Sayın Cumhurbaş-
kanımız tarafından tevcih 
edildi.  Ankara dışında ki 65 
İl’de ikamet eden; 142 gazimiz 
ile 217 şehidimizin “Devlet 
Övünç Madalyası” ve beratı 
ise ikamet ettikleri illerin bizzat 
Valileri tarafından, hak sahip-
lerine tevcih edildi.

Güneydoğu Gazisi, J.uzm.çvş. Ufuk 
Kaygusuz’a “Devlet Övünç Madalyası 

Ve Gazilik Beratı” Verildi



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

418 Mart 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Keşap İlçe, 120 Ada, 200 Parsel, TAFLANCIK Mahalle/Köy, Pinazoğlu 
Mevkii Mevkii, Fındık Bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm Toprak yapısı yarı humuslu özelliktedir. Tarımsal 
anlamda uygundur. Arazi bakımlı ve normal dikim fındık dikim sistemindedir. Belirtilen parselin 
toplam yüzölçümü 1.365,03 m² dir. Tapu kaydında Fındık Bahçesi olarak geçmektedir.  Parselin 
Genel Eğimi; (%30-50) aralıkların da değişmektedir. Parsele temaslı doğrudan araç yolu yoktur.  
100 m mesafe uzaklıktan araç yolu geçmektedir. Arazi m² değeri tarımsal gelir metodu kullanılmak 
sureti ile hesap edilecektir. En Yakın Yerleşim Birimine 1 Km kadardır. Deniz seviyesinden 250m-500 
m yüksekliktedir. Orta kesimde bulunmaktadır. Üzerinde yer alan fındık ocakları ekonomik olarak 
kullanılmaktadır ve faydalanmaya uygundur.
Adresi : Taflancık Köyü, Pinazoğlu Mevkii, 120 Ada, 200 Parsel Keşap / GİRESUN
Kıymeti : 81.219,29 TL  -  KDV Oranı : %18  -  Ana Taş. Yüzölçümü : 1.365,03 m2  
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 25/04/2022 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 06/06/2022 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü  Mezat Salonu - Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ 
/ GİRESUN
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Keşap İlçe, 120 Ada, 197 Parsel, TAFLANCIK Mahalle/Köy, Pinazoğlu 
Mevkii, Fındık Bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdirine konu taşınmaz tapu kaydına göre, 
Giresun İli, Keşap İlçesi, Taflancık Köyü Pinazoğlu Mevkiinde bulunmaktadır. Toprak yapısı yarı 
humuslu özelliktedir. Tarımsal anlamda uygundur. Arazi bakımlı ve normal dikim fındık dikim 
sistemindedir. Belirtilen parselin toplam yüzölçümü 1.182,16 m² dir. Tapu kaydında Fındık Bahçesi 
olarak geçmektedir.  Parselin Genel Eğimi; (%30-50) aralıkların da değişmektedir. Parsele temaslı 
doğrudan araç yolu yoktur.  100 m mesafe uzaklıktan araç yolu geçmektedir. Arazi m² değeri tarımsal 
gelir metodu kullanılmak sureti ile hesap edilecektir. En Yakın Yerleşim Birimine 1 Km kadardır. 
Deniz seviyesinden 250m-500 m yüksekliktedir. Orta kesimde bulunmaktadır. Üzerinde yer alan 
fındık ocakları ekonomik olarak kullanılmaktadır ve faydalanmaya uygundur.
Adresi : Taflancık Köyü, Pinazoğlu Mevkii, 120 Ada, 197 Parsel Keşap / GİRESUN
Kıymeti : 70.338,52 TL  -  KDV Oranı : %18  -  Ana Taş. Yüzölçümü : 1.182,16 m2  -  
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 25/04/2022 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 06/06/2022 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü  Mezat Salonu - Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ 
/ GİRESUN
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/8760 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları 
gerekmektedir.
7- İş bu satış ilanı, İİK 127. Maddesi gereğince, satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilan olunur.

T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ 2020/8760 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

18 mart basin ilan 1

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01577170)

AVRUPALI MiSAFiRLER
GiRESUN’A HAYRAN KALDILAR
Erasmus+ KA229 kapsamında hazırlanan CULTURAL HERITAGE WİTHOUT BORDERS 
(Sınırsız Kültürel Miras) adlı projeyle Avrupalı konukları geçen hafta ilimizde ağırladık.

Yeşilin ve mavinin iç içe 
olduğu ilimizde yabancı 
konuklarını ağırlayan 

Güre Ortaokulu öğretmen ve 
öğrencileri, misafirperverliğiyle 
alkış topladı.

Yabancı konuklara; Adasıyla, 
Kalesiyle, 4 mevsim konaklama 
imkânı olan yaylalarıyla, yazı 

ayrı güzel kışı ayrı güzel Gire-
sun’umuzun doğal güzelliklerinin 
yanı sıra, nesilden nesile akta-
rılan kültürümüz, yemeklerimiz, 
halk oyunlarımız tanıtıldı.

Sıcak ilgi, alaka ve misafir-
perverlikten memnun olduk-
larını dile getiren konuklar, 
her yönüyle Giresun’a hayran 

kaldıklarını belirterek ilk fırsatta 
tekrar ilimize gelmek istedikle-
rini söylediler. Güre Ortaokulu 
Müdürü, proje koordinatörü ve 
öğretmenlerine teşekkür eden 
konuklar proje kapsamında Gi-
resunlu öğretmen ve öğrencileri 
ülkelerine davet ederek ilimiz-
den ayrıldılar

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu ,hayvanlar konusundaki hassa-

siyeti nedeniyle dikkat çekiyor.Şenlikoğlu”So-
kak hayvanlarımız barınağımıza getirilerek 
bakım, tedavi ve kısırlaştırma işlemleri yapılı-
yor. Burada misafir ettiğimiz can dostlarımızın 
tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuştu-
rulmasının ardından sahiplendirme süreci ya 
da tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. 
Belediye olarak sokak hayvanlarımıza sahip 
çıkmaya ve onları korumaya devam edeceğiz. 
Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki 
o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin” dedi.

Haber: Hakan Çelebi

SAHiPSiZ HAYVANLARA
HASTANE KONFORUNDA
TEDAVi

Vali Ünlü, tevcih töreniyle 
ilgili; “Bugün burada, 

Güneydoğu gazimiz J.Uzm.
Çvş. Ufuk Kaygusuz’a Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından 
verilen Devlet Övünç Madal-
yası ve beratını huzurlarınızda 
tevcih ediyorum. Yurt içinde 
ve yurt dışında yürüttüğümüz 
terörle mücadele operasyonla-
rımız sırasında şehit veya gazi 
olan kardeşlerimiz; Ülkemi-
zin bölünmez bütünlüğü için 
bizlerin huzuru ve güvenliği için 
Şanlı Türk Bayrağımız inmesin, 
gök kubbemizde ezanlarımız 
dinmesin diye canlarını veren, 
kanlarını döken kahramanları-
mızdır. Onlar her zaman bizim 
baş tacımızdır. Bugün Devlet 
Övünç Madalyasını tevcih etti-
ğimiz kahraman gazimizi can-ı 
gönülden tebrik ediyorum. 
Gazilerimize sağlık ve afiyet, 

Şehitlerimize rahmet diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

Güneydoğu gazisi, J.Uzm.
Çvş. Ufuk Kaygusuz’a Devlet 
Övünç Madalyasını tevcih töre-
nine; Vali Enver Ünlü, Jandar-
ma Bölge Komutanı Tuğgene-
ral Nuh Köroğlu, İl Jandarma 
Komutanı Jandarma Albay 
Muhammet Sevinç, İl Emniyet 
Müdürü Saruhan Kızılay, Aile 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 
Fethi Elmas katıldı.

2933 Sayılı Devlet Madalya 
ve Nişanları Kanununun 2 inci 
maddesi gereğince Cumhur-
başkanının kararı ve tevcihi 
ile yurt içinde veya dışında 
gösterdiği sorumluluk ve görev 
anlayışı içinde feragat ve 
fedakârlık, başarı ve yararlılık 
dolu çalışmalarıyla Türkiye 
Cumhuriyeti ve Türk Milleti 
adına haklı gurur kaynağı teşkil 

ederek malul olanlara ve şehit 
olan kişilerin kanuni mirasçıla-
rına verilmek üzere hazırlanan 
387 Devlet Övünç Madalyası 
ve beratı hazırlandı. Ankara 
dışında ikamet eden hak sahip-
lerinin “Devlet Övünç Madal-
yası” ve beratı ikamet etikleri İl 
Valiliklerine gönderildi.

Ankara’da ikamet eden 
17 gazimiz ile 11 şehidimizin 
Devlet Övünç Madalyası ve 
beratı, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde 16 Mart 2022 
Çarşamba günü düzenlenen 
törenle Sayın Cumhurbaş-
kanımız tarafından tevcih 
edildi.  Ankara dışında ki 65 
İl’de ikamet eden; 142 gazimiz 
ile 217 şehidimizin “Devlet 
Övünç Madalyası” ve beratı 
ise ikamet ettikleri illerin bizzat 
Valileri tarafından, hak sahip-
lerine tevcih edildi.

Güneydoğu Gazisi, J.uzm.çvş. Ufuk 
Kaygusuz’a “Devlet Övünç Madalyası 

Ve Gazilik Beratı” Verildi

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

29. HAFTANIN SONUÇLARI
TRABZONSPOR A.Ş. .................................4 - 2 ............................................GÖZTEPE A.Ş.
ALTAY .........................................................1 - 0 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................3 - 0 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
KASIMPAŞA A.Ş. .......................................3 - 1 .........................ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................2 - 3 ..........İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR .........................2 - 5 ................................... FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.........................2 - 3 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
GALATASARAY A.Ş. .................................2 - 1 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................0 - 1 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
GZT GİRESUNSPOR..................................2 - 1 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 29 ..... 21 .... 7 ..... 1 ...... 56 .....23 ....33 .....70
2.İ. H. KONYASPOR ............ 29 ..... 16 .... 7 ..... 6 ...... 47 .....31 ....16 .....55
3.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 29 ..... 14 .... 8 ..... 7 ...... 48 .....34 ....14 .....50
4.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 29 ..... 14 .... 5 ..... 10 .... 41 .....29 ....12 .....47
5.A. ALANYASPOR ............. 29 ..... 13 .... 7 ..... 9 ...... 53 .....47 ....6 .......46
6.A. HATAYSPOR ................ 29 ..... 14 .... 4 ..... 11 ....47 .....45 ....2 .......46
7.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 29 ..... 12 .... 9 ..... 8 ...... 44 .....31 ....13 .....45
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 29 ..... 12 .... 9 ..... 8 ...... 43 .....38 ....5 .......45
9.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 29 ..... 11 .... 7 ..... 11 ....33 .....43 ....-10 ....40
10.Y. KAYSERİSPOR ........... 29 ..... 10 .... 8 ..... 11 ....43 .....45 ....-2 ......38
11.GALATASARAY A.Ş. ...... 29 ..... 10 .... 8 ..... 11 ....39 .....42 ....-3 ......38
12.F. T. ANTALYASPOR ...... 29 ..... 10 .... 8 ..... 11 ....30 .....35 ....-5 ......38
13.D. GRUP SİVASSPOR ..... 29 ..... 9 ...... 10 ... 10 .... 38 .....37 ....1 .......37
14.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 29 ..... 10 .... 7 ..... 12 .... 37 .....41 ....-4 ......37
15.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 29 ..... 9 ...... 8 ..... 12 .... 43 .....43 ....0 .......35
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 29 ..... 10 .... 5 ..... 14 .... 31 .....33 ....-2 ......35
17.ALTAY .............................. 29 ..... 8 ...... 5 ..... 16 .... 30 .....41 ....-11 ....29
18.GÖZTEPE A.Ş. ................. 29 ..... 7 ...... 6 ..... 16 .... 36 .....48 ....-12 ....27
19.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 29 ..... 6 ...... 5 ..... 18 .... 26 .....53 ....-27 ....23
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 29 ..... 5 ...... 5 ..... 19 .... 23 .....49 ....-26 ....20

GZT Giresunspor’da Flavio 
Medeiros şoku yaşandı. 

Çotanakların hafta sonu iç sa-
hada oynadığı ve 2-1 kazan-
dığı Gaziantep FK maçında 
sakatlanan Flavio’nun, sol diz 
iç yan bağ bölgesinde esne-
me tespit edildiği ve 2-3 hafta 
sahalardan uzak kalacağı 
kaydedildi.

Giresunspor Kulübü’nden 
konuyla ilgili yapılan açıkla-

mada; “Gaziantep FK maçın-
da sakatlanan oyuncumuz 
Flavio Medeiros’un bugün 
yapılan ileri tetkikleri ve MR 
görüntülemesi sonucunda 
sol diz iç yan bağ bölgesinde 
esneme tespit edilmiş olup 
tedavisine sağlık ekibimiz 
tarafından başlanmıştır. 
Oyuncumuzun 2 ila 3 hafta 
içerisinde takımdaki yerini al-
ması beklenmektedir” denildi.

Giresunspor’da bir şok daha

Özellikle 1980’ler ve 
1990’larda oynanan 
İstanbul derbilerinin 

öncesinde taraftarların 24 saat 
öncesinde yatağını yorganını 
stadın önüne getirip yattığını 
ve derbi maça bilet alabilmek 
için çektiği çileleri hatırlıyoruz. 
Şimdiki gibi internetten bilet 
alma imkânı yoktu. Stadın 
önünde sıraya girer, saatlerce 
bekler, biletini alır ve sonunda 
tribünlerdeki yerini alırdı.

O yıllarda statların durumu 
da oldukça kötüydü. Günümüz-
deki statların konforunu bulmak 
tek kelimeyle imkansızdı. 
Oturarak maç seyretme imkânı 
yoktu. Tabi yanınızda eski 
gazete ya da karton getirmediy-
seniz. Protokol tribünü dışında 
bütün tribünlerin üstü açıktı. 
Yağmur başladıysa ıslanmak-
tan başka bir çareniz yoktu. 
Eğer bir naylon bulup kafanıza 
geçirdiyseniz şanslı azınlığa 
katıl dınız demektir.

BU SORUNLAR 
GÜNÜMÜZDE HÂLÂ 
YAŞANIYOR 
OLSAYDI…

Tabii ki o günler geride 
kaldı. Günümüzdeki statların 
kalitesine söylenecek söz yok. 

Gerçekten Türkiye’de birbiri 
ardına oldukça güzel statlar 
hizmete giriyor. Biletini internet-
ten alıyorsun. Biletini alırken 
hangi koltukta oturacağını bile 
seçiyorsun. Seçtiğin koltuğa 
senden başkasının oturma 
şansı yok. Maça yarım saat 
kala stada gidiyorsun. Öyle 
eski yıllarda olduğu gibi saatler-
ce bilet kuyruğunda beklemene 
gerek yok. Peki sorun ne?

ARTIK TARAFTAR 
ÇANTADA KEKLİK 
DEĞİL!

Sinema yönetmenleri izleyi-
cileri salonlara doldurabilmek 
için elinden geldiğince en iyi 
filmi izleyicilerin beğenisine su-
nuyor. Spor kulüplerimizin ise 
böyle bir derdi yok gibi gözü-
küyor. “Ne olursa olsun şehrin 
takımı biziz. İyi de oynasak, 
kötü de oynasak taraftar gelir” 
düşüncesi statların boş kalma-
sının en önemli sebebi.

Şöyle bir düşünce akla gele-
bilir. “Taraftar sadece iyi günde 
değil, kötü günde de lazım.” 
Evet bu doğruydu ama eski 
yıllarda. Zaten o yüzden statlar 
eskiden o kötü şartlara rağmen 
doluyordu. Günümüzdeki taraf-
tar profili ve futbola bakış açısı 
değişti. Taraftar artık sadece 

takımının kazanmasını 
değil, güzel futbol da 
görmek istiyor.

GÜZEL 
FUTBOL 
NEDİR?

Rakip oyuncuya 
çalım atmak, topuk 
pası vermek ya da 
röveşata golü atmak güzel 
futbola katkı yapar ama yeterli 
değil. Güzel futbol; zaman 
çalmamaktır, faul olmadığı 
halde dakikalarca yalandan 
yerde kıvranmamaktır, korner 
direğinin orada topu tutup 
zaman çalmamaktır, 90+10. 
dakikada oyuncu değiştirme-
mektir. “Profesyonel futbolda 
bunlar normal” diyebilirsiniz. 
Ama tribüne gelen taraftar da 
profesyonel futbolcuların ve 
antrenörlerin ‘Profesyonelce’ 
zaman çalmalarını seyretmek 
için artık bilet parası vermek 
istemiyor. En azından ben 
vermek istemiyorum. Sadece 
rakip için değil kendi taraftarı 
olduğum takım aynı şekilde 
zaman çaldığında rahatsız 
oluyorum. Çünkü şu düşünce 
beni kendime getiriyor. “Ken-
dine yapılmasını istemediğini, 
başkasına yapma.”

ÇÖZÜM NE?
Ben yıllarca futbol seyretmiş, 

futboldan sıkılmış ve basketbol 
seyretmeye başlamış biriyim. 
Kendi kendime sorduğumda bu 
değişimin sebebini şu şekilde 
buldum. Basketbol seyredenler 

çok iyi bilir. Basketbol oyunu 
40 dakikadır ve salonda ya 
da televizyonda bu mücade-
leyi seyredenler dolu dolu 40 
dakika basketbol keyfi yaşarlar. 
Neden…?

Nedeni çok açık. Hiçbir bas-
ketbolcu ve antrenör ‘Profes-
yonelce’ zaman çalmaz. Daha 
doğrusu zaman çalma imkânı 
bulamaz. Sebebi ise çok basit. 
Topun durduğu anda krono-
metre durdurulur. Herkes o 40 
dakikadaki en iyi mücadelesini 
verip skoru lehine çevirmeye 
çalışır. Kimse kimsenin hakkını 
çalmaya çalışmaz.

“Eğer para verip, bilet alıp 
futbol maçı seyretmek için 
tribündeki yerimizi aldıysak; 
bize futbol izlettirin, zaman 
çalmaktan vazgeçin” diyecek 
halim yok. Çünkü mevcut du-
rumda ‘Profesyonel’ futbolcular 
ve antrenörler zaman çalmaya 
devam edecekler. Peki, çözüm 
ne? Bazı kişilere oldukça 
radikal bir fikir gibi gelecek ama 
en temel çözüm basketboldaki 
kronometre durdurma olayı, 
futbola da gelmeli. 90 dakikalık 
futbol süresi revize edilip aşa-
ğıya çekilebilir ama futbola kro-

nometre uygulaması 
gelirse gerçekten 
futbol seyri oldukça 
güzelleşecektir.

ÇOTANAK 
SPOR KOMP-
LEKSİ’NDEKİ 
SIKINTILAR

Gelelim yereldeki 
sıkıntılarımıza. Öncelikle şunu 
söylemek istiyorum. Çotanak 
Spor Kompleksi’ni Giresun’a 
kazandırılmasında emeği olan 
herkese çok teşekkür ediyo-
rum. Gerçekten harika bir tesis 
kazandık.

Stadımız çok güzel ama ta-
raftar olarak statta maç seyret-
mek istediğimizde çok önemli 
2 sorun yaşıyoruz. Birincisi 
otopark sorunu. Stada özel 
aracı ile gelenler aracını park 
etme konusunda büyük sıkıntı 
yaşıyor. Mevcut açık otopark 
yetersiz. Benim gördüğüm ka-
darıyla stadımızın yanına katlı 
otopark yapılmalı. Yapılacak bu 
katlı otopark; hem özel aracı 
ile stada gelen seyircilerimizin 
sıkıntısını giderecektir, hem de 
alınacak ücretle Giresunspor 
Kulübü’ne maddi gelir sağlaya-
caktır.

Bir diğer sıkıntı ise sahil oto-
bandan stada gelen yol. Bahsi 
geçen bu yol o kadar dar ve 
yetersiz ki, özellikle maç günleri 
bir kabusa dönüşüyor. Araç 
kuyrukları oluşan bu yolda yol 
genişletme çalışmaları başla-
mışa benziyor ama muhteme-

len bir sonraki sezona kadar 
bu yoldaki sıkıntıyı yaşamaya 
devam edeceğiz.

DİĞER SORUNLAR…
Tribünlerin boş kalmasının 

tek sorunu tabii ki güzel futbol 
izleme talebi değil. Ülkemizin 
son yıllardaki en büyük sorunu 
olan ekonomi, tribünlerin boş 
kalmasının belki de en büyük 
sebebi. Aslında olaya şöyle 
de bakabiliriz. Sinema, tiyat-
ro, konser, spor gibi eğlence 
organizasyonlarında salonlar 
ve tribünler boş kalıyor ya da 
yeterince dolmuyorsa bilin ki o 
ülkede ekonomik sorunlar var-
dır. Çünkü insanlar bütçelerini 
öncelikle gıda ve diğer önemli 
yaşamsal konulara ayırırlar. Bu 
da çok doğaldır. Eğer bütçeleri 
uygunsa tabii ki eğlence için 
de bir miktar para ayırabilirler. 
Yani spor kulüplerinin yöneti-
cileri taraftarlarına darılmasın-
lar. Çünkü bütçeleri ailesinin 
zorunlu ihtiyaçlarına ancak 
yetmektedir.

Bir de Coronavirus sorunu 
var. Son 2 yılımıza damga 
vuran bu hastalık, tribünlerin 
boş kalmasının bir başka se-
bebi. Dünya çapında yaklaşık 
6 milyon insan coronavirus 
sebebiyle hayatını kaybetti. 
Türkiye’de ise 96 bin 600’den 
fazla vatandaşımız bu hasta-
lıktan dolayı yaşamını yitirdi. 
Böyle ciddi salgın risklerinin 
yaşandığı günümüzde binlerce 
insanı tribünlere çağırmak za-
ten akıllıca bir davranış olmaz.

TRiBUNLER NEDEN BOS KALIYOR?
Türk futbolunda son dönemde en dikkat 

çekici durumlardan biri de seyircilerin eski 
yıllarda olduğu gibi tribünlere yeterli ilgiyi 

göstermemesidir.
Haber: Hakan Uğurlu 

www.kerasushaber.net

Kaleyi sağlam ellere 
teslim ettiler…

Gözünü BAL’a diken ve 
ara transferde kadrosu-

na önemli takviyeler yapan 
Tireboluspor, son hamleyi 
kale için yaptı ve Giresun’un 
deneyimli file bekçisi İsken-
der Demiral’ı da bünyesine 
dahil etti…

Giresun Süper Amatör 
Kümede bu sezon şampiyon-
luğu hedefleyen ve gözünü 
BAL’a çeviren Tireboluspor, 
son transferle kalesini de 
sağlama aldı. Ara transferde 
kadrosuna önemli takviyeler 
yapan ve BAL temsilcileri-
mizden Görele’den 3 klas 
futbolcuyu alan Mavi-Beyaz-
lılar, transferin son gününde 
2 hamle daha yaparak, bir 
kaleci ve 1’de orta saha 
oyuncusunu bünyesine 
kattı. Süper Amatör Kümede 
sezonun bitimine 4 maç kala 
öncelikle kalesini güçlendir-
meyi planlayan Tirebolus-
por, bu mevkii için Giresun 
Sokakbaşıspor’un deneyimli 
file bekçisi İskender Demiral’ı 
son günde kadrosuna dahil 
etti. Takımda tek kaleci olarak 
yer alan Ahmet Ergin’e alter-
natif olarak ikinci bir deneyimli 
kaleciyi kadrosuna katan Ma-
vi-Beyazlı ekipte, orta sahaya 
da bir takviye daha yapıldı 
ve Malatyalı oyuncu Mehmet 

Çolak’da transfer edildi. Ara 
transfer döneminde Göreleli 
3 deneyimli oyuncu Burhan 
Nebioğlu, Emrah Aslan ve Ya-
ğız Cem Zomp’u kadrosuna 
katan, buna mukabil Diyar-
bakırlı orta saha oyuncusu 
Ramazan Kaya’yı bırakan 
Tireboluspor, böylece gücüne 
güç katarken, lig ile birlikte 
baraj maçını hesaba kattığını 
gösterirken; Mavi-Beyazlı 
Kulübün değerli başkanı 
Adem Kemal, bu sezon esas 
hedeflerinin BAL’a çıkmak 
olduğunu yineledi.

Başkan Kemal, “Bünye-
mize yeni kattığımız oyun-
cularla hedefimize ulaşmak 
istiyoruz. Bizim için o sene 
bu sene olacak. Teknik 
heyetimizde yaptığımız kan 
değişimi ile de BAL’a çıkmak 
için elimizden gelen her şeyi 
yapacağız” dedi.  

Spor Toto Bölgesel Amatör 
kümede mücadele veren  

Görelespor’da yaprak dökümü sürüyor. 
Her geçen bir futbolcunun ayrıldığı ker-
vana takımdan ayrılan Oktay Taze’de 
katıldı.

 BAL’da arda arda 7 sezonunu 
yaşayan ve ligde zor günler geçiren  

Görelespor’da Yağız Cem Zomp’un 
ayrılmasıyla başlayan sürece takım 
kaptanı Emrah Aslan, Burhan Nebioğ-
lu, başarılı file bekçisi Sadık Köse’den 
sonra Oktay Taze’de katıldı.

 Oktay’ın  20 bin TL’ ye grubumuz 
da bulunan Ünye 1957 spora satıldığı 
öğrenildi.

GORELESPOR ERiYOR!

MHK’nın Gelişim Çalışmaları sürüyor
MHK Hakem / Göz-

lemci / Mentor Gelişim 
Programları çerçevesin-
de planlanan mentorluk 
çalışmaları teorik ve uy-
gulamalı olarak devam 
ediyor. Bu kapsamda 
UEFA ve FIFA eğitimcisi 
Jorn West Larsen geç-
tiğimiz hafta sonunda 
oynanan müsabakalar-
da görev yapan dört ha-
kemi izleyerek müsaba-

ka sonrası maç analizi 
toplantıları yaptılar. Bu 
toplantılarda maçların 
görüntüleri üzerin-
den modern hakemlik 
teknikleri ile ilgili detaylı 
örneklemeler yapılarak 
hakemlerin daha önceki 
performansları ile karşı-
laştırıldı.

Ayrıca 14-15 Mart 
2022 tarihleri arasın-
da TFF Hasan Doğan 

Milli Takımlar Kamp 
ve Eğitim Tesisleri’nde 
“Mentor Semineri” 
düzenlendi. Merkez Ha-
kem Kurulu başkanının, 
üyelerinin ve mentorle-
rin katıldığı bu seminer-
de eğitim departmanı 
tarafından planlanan 
teknik konular UEFA 
ve FIFA eğitimcisi Jorn 
West Larsen tarafından 
anlatıldı.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 618 Mart 2022 Cuma

 

 

 

Spor Toto Süper Lig’de 
geride kalan üç 
haftayı da galibiyetle 

kapatan GZT Giresunspor, ka-
lan 9 haftada 5 deplasman, 4 
iç saha maçı daha oynayacak.

Geçtiğimiz hafta Çotanak 
Spor Kompleksi’nde Gazian-
tep FK’yı konuk eden ve 3 
puanı hanesine yazdıran  yeşil 
beyazlılar, sonrasında sırasıy-
la Antalyaspor (D), Sivasspor, 
Yeni Malatyaspor (D), Beşik-
taş, Fatih Karagümrük (D),A-
dana Demirspor, Altay (D), 
Başakşehir ve Hatayspor (D) 
ile karşılaşacak.

Bu maçlarda en az 12 puan 
daha almayı hedefleyen Çota-
naklar, hedefine kısa sürede 
ulaşarak, gelecek haftalar-

da korkulu rüya görmemeyi 
amaçlıyor.

ANTALYA MAÇINDAN 
SONRA MİLLİ ARA

Öte yandan liglere 30’uncu 
haftada oynanacak maçların 
ardından bir haftalık milli ara 
verilecek. Giresunspor 30’uncu 
haftada Antalyaspor’un konu-
ğu olacak.

Türk Milli Takımının, 24 
Mart’ta Portekiz ile 2022 
Dünya Kupası play-off maçı 
oynayacak olması nedeniyle 
30’uncu haftanın ardından 
liglere ara verilecek.

20 Martta tamamlanacak 
olan 30’uncu haftanın ardın-
dan 31’inci hafta maçları 1 
Nisan’dan itibaren start alacak.

KORKULU RUYA GORMEYELiM
Son 3 haftada çok kritik galibiyetler alarak 35 puana yükselen Giresunspor’da  Yönetim, kalan 
9 karşılaşmada takımın kendisine yetecek puanları toplayacağına ve ligde kalacağına inanıyor.

19 Mart 2022 tari-
hinde Görele’de 

oynanacak olan İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Spor maçı hazırlıklarını 
sürdüren temsilcimiz Gö-
rele’nin Sultanları Görele 
Belediyesi Spor Kulübü 
baş antrenörü Mehmet Ali 
Binen” Yoğun bir döneme 
giriyoruz. 4 lig 2 kupa 
maçı oynayacağız. En iyi 
sonuçları almak için hazır-
lıklarımızı yaptık. Maçları 
bekliyoruz” dedi.

9 Nisan’a kadar 6 maç 

oynayacaklarını söyleyen   
Görele Belediyesi Spor 
Kulübü baş antrenörü 
Mehmet Ali Binen” Hafta-
da 9 çalışma yaparak milli 
takım arasını iyi değer-
lendirdiğimizi düşünüyo-
rum. 19 Mart’ta evimizde 
Izmir maçıyla başlıyoruz. 
9 Nisan’a kadar 6 maç 
oynayacağız yoğun bir 
döneme giriyoruz. 4 lig 2 
kupa maçı oynayacağız. 
En iyi sonuçları almak 
için hazırlıklarımızı yaptık. 
Maçları bekliyoruz ”dedi.

Yoğun Müsabaka Trafiği Sultanları Bekliyor

Bulancak’ta Beden Eğitimi 
Öğretmeni olarak görev ya-

pan ve aynı zamanda FİFA kokartlı 
yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk, 
Danimarka ile Yunanistan takımları 
arasında oynanan UEFA Avrupa 17 
Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyo-
nası A Ligi 4.Grup müsabakasında 
görev aldı.

Danimarka’nın Helsingör şehrin-
de oynanan  müsabakada Gamze 
Durmuş Pakkan’ın yardımcılıklarını 
Mürvet Yavuztürk ve Deybet Gök 
yaptı. Müsabakanın dördüncü hake-
mi ise Cansu Tiryaki oldu.

Yavuztürk’e önemli görev


