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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

KARŞIDA BUĞDAY 
TARLALARI YANIYOR 
BU TARAFTA ÇİFTÇİ 
MAZOT ALAMIYOR 
(Yazısı Sayfa 4’te)

‘İnsanlık Kur’an-ı 
Kerim’e muhtaç’

n 3’TE

Giresun’da resmi ilan yayın-
lama hakkına sahip günlük 

gazetelerin yetkilileri, Dereli Bele-
diye Başkanı Zeki Şenlikoğlu’nu 
ziyaret etti. Son derece samimi 
bir ortamda gerçekleşen ziyaret-
te gündemdeki konular hakkında 
karşılıklı görüş alışverişinde bulu-
nuldu. Gazete yetkililerine Dere-
li’de gerçekleştirdikleri çalışmalar 
hakkında bilgiler veren Şenlikoğ-
lu, yerel basın ile yıllardır uyum 
içerisinde çalıştıklarını ifade etti. 

Yerel basının bu zamana kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
yanında ve destekçisi olacak-
larının altını çizen Şenlikoğlu, 
gazete yetkililerine çalışmala-

rında başarılar diledi. Gazete 
yetkilileri de Şenlikoğlu’na yerel 
basına gösterdiği yakın ilgi, alaka 
ve verdiği destekler nedeniyle 
teşekkür etti.

YEREL BASINA TAM DESTEK

Bu toplantılar iz bıraktı.. Katılımın 
yüksek olması ise dikkat çekti.

Gerçekleştirilen toplantı hakkında 
açıklamalarda bulunan BUFAP(Bu-
lancak Farkındalık Platformu) Gönüllü 
Giresun İl Başkanı Ahmet ÖZYILMAZ; 
“ Öncelikle engelli vatandaşlarımıza 
ve vatandaşlarımıza destek amacıyla 
çıktığımız bu yolda 3.yılımızı devirmiş 
olmanın sevinci içerisindeyiz. 700’den 
fazla gönüllümüzün yer aldığı platfor-
mumuzda  bizlerden desteğini esirge-
meyen herkese teşekkür ederiz.

n SAYFA 2’DE

BUFAP GiRESUN’DA DA iSBASINDA
BUFAP Giresun ekibi, engellerin hiç olmadığı, daha temiz, daha yeşil, daha huzurlu bir 

Giresun ve tüm şehirler için hazır olduklarını belirterek art arda 2 toplantı gerçekleştirdi..
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‘ESNAFIMIZ BASIMIZIN TACI’
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Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

Giresun Merkez ÇALDAĞ 
âfetzedeleri üvey evlat mı?..

22 Ağustos 2020’de Gire-
sun’da vuku bulan sel âfetinde 
DERELİ ve DOĞANKENT ilçe-
leri yanında Merkez ÇALDAĞ 
Köyü de can ve mal kaybına 
maruz kalmıştı… (3 vatandaşı-
mız vefat etmiş, 24 konut ve 19 

işyeri hasar görmüştü.)
‼️ DERELİ ve DOĞANKET 

ilçelerinde yaralar kısa sürede 
sarılırken maalesef ÇALDAĞ 
bölgesine ve âfetzedelerine 
nedense aynı alaka gösterilme-
miştir!..

DEVAMI 5’DE

ZEKi SENLiKOĞLU’NDAN

Gelecek Partisi Gire-
sun Kurucularından  
Çetin Akkaya, kısa 

sürede partinin gözdeleri ara-
sına girmeyi başardı. Giresun 
Belediye eski Başkanı Hurşit 
Yüksel’in rozet takma töreni 
için kafile ile birlikte Ankara’ya 
giden Akkaya, Davutoğlu’nun 
özel ilgisi ile karşılaştı. 

Giresun’da Davutoğlu’nu 
traş eden Akkaya’nın mesleki 
yeteneği Davutoğlu tarafından 
unutulmazken, sohbet sırasın-
da “Sana traş olduktan sonra 
saçlarımı bir daha yerinde 
göremedim” şeklindeki esprisi 
kafileye moral oldu. Davutoğ-
lu’nun bu ülke için tarihi bir 
fırsat olduğunu anlatan Akkaya, 
“İyi ki böyle bir lider ile tanışmı-
şım. Oldukça nazik ve naif bir 
insan. Bizlerle tek tek sohbet 
etti. Fikir ve önerilerimizi aldı. 
Daha sonra sayın Yüksel’e ro-

zet taktık. İl Başkanımız Murat 
Kılıçaslan’a, siyasette bizlere 
fırsat verip kapı açtığı için 
şükranlarımı sunuyorum. Biz 

çok iyi bir aile olduk. Tüm parti 
idarecilerime ayrı ayrı teşekkür-
lerimi sunuyorum” dedi. 

Haber: Mustafa Cici

DAVUTOGLU’NU TRAS ETTi
‘A’ KADRONUN GOZDESi OLDU

Duroğlu Belediye 
Başkanı Halil Çetin, 
idareciliği yanında 

mazlumlara gösterdiği merha-
met ile de iz bırakıyor. Kendi 
eliyle sokak hayvanları ve 
kuşları besleyen Çetin, dün 
yağan kar sonrası tüm vatan-
daşlara seslenerek, “Herkes 
çevresindeki hayvanları 
beslemeli. Bizim ülkemizde 
herhangi bir canlının açlıktan 
ölmesini istemiyorum. Bu 
konuda azami özen göster-
memiz lazım” dedi.

Yağan karın keyfini de çı-
karan Çetin, “Kar bir nimettir. 
Biz karla mücadele konusun-
da her zaman hazırlıklıyız. 

Fakat şu an fazla bir kar 
yağmadı. Şayet yağarsa ted-
birliyiz. Kimse endişelenme-
sin. Karda ve soğukta sokak 
hayvanlarımızı korumamız 
lazım. Ben bu konuda elim-

den ne geliyorsa yapıyorum” 
şeklinde konuştu.

Çetin daha sonra kuşlar 
için yem, sokak köpekleri için 
de ekmek dağıttı. 

Haber : Hakan Çelebi

Kuş ve sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

BASKAN CETiN’DEN
BABA SEFKATi...



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

34 Mart 
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Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

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 2021/6677 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01566469)

1 mart basin ilan

1.İhale Tarihi : 18/04/2022 günü, saat 15:30 - 15:35 arası.
2.İhale Tarihi : 09/05/2022 günü, saat 15:30 - 15:35 arası.
İhale Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü  Mezat Salonu - Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. 
No:22 MERKEZ / GİRESUN adresinde yapılacak olup, satılacak araç, satış mahalline 
getirtilmeyecektir. Satılacak araç/menkul (ÇAYKARA MAH. ALİ USTA CAD. NO: 81 (DİZDAR 
YED-İ EMİN OTOPARKI)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 görebilirler.

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

1 35.000,00 1 %1

28TA252 Plakalı , 1996 Model , TOFAS-FIAT 
Marka , KARTAL S Tipli , 131D10166339678 
Motor No’lu , NM4131B0001095904 Şasi No’lu , 
Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Kasa 
Tipi Sation Wagon , Çekiş Tipi Arkadan itiş , 
Rengi Yeşil , Araç ruhsat ve kontak anahtarı 
mevcut olmadığından dolayı aracın çalışırlığı ile ilgili 
test ve kontroller yapılamadığı gibi aracın elektronik 
donanımlarının da fonksiyon testleri yapılamamıştır. 
Aracın kaporta aksamı üzerinde genel olarak  
muhtelif bölgelerinde eğilmeler, boyasında ise çizilmeler  
solmalar vb. gibi olumsuz durumların meydana 
gelmiş olduğu tespit edilmiştir. sağ ve sol polimer 
malzemeden imal edilmiş marşpiyellerin tamamen 
kırılmış olduğu, ön ve arka polimer malzemeden 
imal edilmiş tamponlarının da muhtelif yerlerinden 
kırılmış olduğu tespit edilmiştir. Aracın ön panel camı 
üzerinde çatlak meydana gelmiş olduğu, aracın sol 
ön farı ile sinyali kısmi hasarlı olduğu tespit edilmiştir. 
Aracın iç kapı kulplarının bazılarının yerlerinden 
sökülerek alınmış olduğu, bagaj kapağı iç döşemesi 
mevcut olmadığı tespit edilmiştir. torpidosu 
üzerinde bazı fonksiyon düğmelerinin 
sökülerek alınmış olduğu, araç torpidosu üzerinde ileri 
derecede kullanımdan kaynaklı deformasyonların 
meydana gelmiş olduğu, muhtelif bölgelerinde 
çatlakların oluşmuş olduğu tespit edilmiştir.

4 mart basin ilan 2

ESAS NO : 2022/120 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : Giresun Merkez Güneyköy 
Köyü
MEVKİİ : Elma Tepesi
PAFTA NO : -
ADA NO : -
PARSEL NO : 11
VASFI : Fındık Bahçesi
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.010,00 m2.
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma Tek-Zeynep 
Yıldırım
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 
94,42 m2’lik alanın davacı kurum adına 
tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep 
edilmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, 
malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda 
yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 
tespiti ve tescili için davacı idare tarafından 
mahkememizin 2022/120 Esas  sayısında dava 
açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. 
maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. GİRESUN 2. ASLİYE 
HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01566554)

‘iNSANLIK KUR’AN-I
KERiM’E MUHTAC’
Giresun İl Müftülüğünce her ay farklı bir ilçede ‘’Kur’an-ı Kerim Ziyafeti’’ düzenleniyor.

Giresun İl Müftülüğü Tirebolu 
İlçesi Merkez Camii’nde 

‘’Kur’an-ı Kerim Ziyafeti’’ programı 
düzenledi. 

Programda cemaate hitap 
eden İl Müftüsü Ramazan Top-
can, “Kardeşlerim! Bugün burada 
düzenlemiş olduğumuz ‘Kur’an-ı 
Kerim Ziyafeti Programı’ sadece 
Tirebolu’muza has bir prog-
ram değil. Bu program, ayda 
bir muhtelif İlçelerimizde 
düzenlemiş olduğumuz bir 
program. Bu ay buradayız, 
siz değerli kardeşlerimizle 
beraberiz. 

Amacımız, siz değerli kar-

deşlerimizi Kur’an’la buluşturmak, 
Kur’an’la meşgul etmek, birlik be-
raberliğimizi pekiştirmektir. Var olan 
sıkıntılarımıza ilahi çıkış yolları 
aramaktır. Vatanımıza, milletimize, 
aziz şehitlerimize, kahraman gazi-
lerimize, hastalıklarımıza, hastala-
rımıza dualar etmektir.  

Kardeşlerim! Sadece Müslü-

manlar değil, insanlık Kur’an-ı 
Kerim’e muhtaç. Kur’an’ın ahlakına 
muhtaç. Kur’an, aldatıcı ve uyutucu 
dünya fantezilerine karşı sığınağı-
mızdır.” dedi. 

Programda Tirebolu Cintaşı 
İmam Hatibi İlkay Yılmaz, Tirebolu 
İmam Hatip Tatbikat Cami Müezzini 
Engin Narin, Giresun Merkez Hacı 

Miktat Cami Müezzinleri Hasan 
Arda ve İsmail Sarıgül Kur’an-ı 
Kerim’den ayetler okudular. 

Programa Tirebolu İlçe Müf-
tüsü İdris Başkıran, İl Müftülüğü 
Din Hizmetleri Şube Müdürü 
İsmail Aydın ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

SULEYMAN SOYLU, ALUCRALI
MUHTARLARI AGIRLADI

Alucralı Muhtarların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Giresun 
ziyaretinde talep ettikleri görüşme  İçişleri Bakanlığında gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu’nun 
29.01.2022 tarihinde 

Giresun ziyaretinde talep 
ettikleri görüşme bugün Ba-
kanlıkta kahvaltı programıyla 
gerçekleşti.

Sorunlarını tek tek anlatan 
muhtarları dinleyen Soylu 
Giresun’da söz verdiği araç 
ekipman desteğini de en kısa 
sürede hayata geçirileceğini 
iletti.

Ak parti İlçe teşkilatı ve 
Alucra Köy Muhtarlarının 
hazır bulunduğu toplantıda;

1-Köy Yollarının Asfaltla-
ma ve Betonlama İşlerinin 
Yapılması,

2-Köylerimizde Çekmeyen 
Cep Telefonu ve İnternet 
Hattı için çalışmaların başla-
tılması,

3-Alucra İlçe Emniyet Mü-
dürlüğüne Hizmet Binası ve 
2 Adet Hizmet Aracı Alınması 
için çalışmaların başlatılma-
sı,

4-Alucra-Yağlıdere arası 
Kurtbeli yoluna 3 KM Tünel 
ve Mevcut yolun iyileştirilme-
si için çalışmaların başlatıl-
ması,

5-Alucra Köylere Hizmet 
Götürme Birliğinin ihtiya-
cı olan ve 8,5 milyon TL 
değerindeki 1 adet Greyder, 

1 adet 4*4 kamyon, 1 adet 
22 tonluk ekskavatör, 1 adet 
5CX JCB satın alınarak 
ilçemize teslim edileceğinin 
sözünü vermiştir.

Süleyman Soylu’dan 
sonra Hemşehrimiz İstanbul 
Milletvekili Nurettin Canikli 
ile de görüşecek olan heyet 
adına, Alucra Muhtarlar 
Derneği Başkanı Dursun 
Selamet Koçak; “Bakanı-
mızla tüm muhtarlarımızın 
katılımıyla yapılan toplantının 
Alucra ilçemiz adına oldukça 
olumlu geçti, verilen sözlerin 
takipçisi olacağız. Misafirper-
verliği için sayın bakanımıza 
teşekkür ederiz.” dedi. İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’nun 
29.01.2022 tarihinde Gire-
sun ziyaretinde talep ettikleri 
görüşme bugün Bakanlıkta 
kahvaltı programıyla gerçek-
leşti.

Sorunlarını tek tek anlatan 
muhtarları dinleyen Soylu 
Giresun’da söz verdiği araç 
ekipman desteğini de en kısa 
sürede hayata geçirileceğini 
iletti.

Ak parti İlçe teşkilatı ve 
Alucra Köy Muhtarlarının 
hazır bulunduğu toplantıda;

1-Köy Yollarının Asfaltla-
ma ve Betonlama İşlerinin 
Yapılması,

2-Köylerimizde Çekmeyen 
Cep Telefonu ve İnternet 
Hattı için çalışmaların başla-
tılması,

3-Alucra İlçe Emniyet Mü-
dürlüğüne Hizmet Binası ve 
2 Adet Hizmet Aracı Alınması 
için çalışmaların başlatılma-
sı,

4-Alucra-Yağlıdere arası 
Kurtbeli yoluna 3 KM Tünel 
ve Mevcut yolun iyileştirilme-
si için çalışmaların başlatıl-
ması,

5-Alucra Köylere Hizmet 
Götürme Birliğinin ihtiya-
cı olan ve 8,5 milyon TL 
değerindeki 1 adet Greyder, 
1 adet 4*4 kamyon, 1 adet 
22 tonluk ekskavatör, 1 adet 
5CX JCB satın alınarak 
ilçemize teslim edileceğinin 
sözünü vermiştir.

Süleyman Soylu’dan 
sonra Hemşehrimiz İstanbul 
Milletvekili Nurettin Canikli 
ile de görüşecek olan heyet 
adına, Alucra Muhtarlar 
Derneği Başkanı Dursun 
Selamet Koçak; “Bakanı-
mızla tüm muhtarlarımızın 
katılımıyla yapılan toplantının 
Alucra ilçemiz adına oldukça 
olumlu geçti, verilen sözlerin 
takipçisi olacağız. Misafirper-
verliği için sayın bakanımıza 
teşekkür ederiz.” dedi.

Espiye’de heyelan 
meydana gelen grup 
yolu ulaşıma açıldı

Giresun’un Espiye ilçesinde heye-
lan nedeniyle kapanan Soğukpı-

nar-Ericek grup yolu ulaşıma açıldı.
Taflancık köyü mevkisinde dün 

meydana gelen heyelan sonrası 
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiple-
rince başlatılan çalışmayla grup yolu 
kayalar ve topraktan temizlendi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla 
ulaşıma açılan yolda araç geçişleri 
başladı. Öte yandan heyelan anı, bir 
vatandaş tarafından cep telefonuyla 
görüntülendi. 

Haber-Resim
GİRESUN (AA)
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.
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“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 
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kararlı olduklarını vurgulayarak: 
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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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Doğankent’te Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 

Başkanlığına Muhittin Pir 
yeniden seçildi.

İlçede bir düğün salonun-
da gerçekleştirilen genel 
kurulda, daha önceki yıllarda 
yapılan faaliyet raporu okun-
du. Tahmini bütçenin okun-
masının ardından oy verme 
işlemi yapıldı. Tek liste ile 
gidilen seçimde kullanılan 69 
oyun tamamını alan Muhit-
tin Pir’in başkanlığındaki 
yönetim kurulu İdris Özden, 

Halil İbrahim Alim, İbrahim 
Ünlü, Ahmet Şağban, Hakkı 
Bayram ve Zeki Akbulut’tan 
oluştu.

Denetleme Kurulunda 
ise Ümmühan Şahin, Fatma 
Yakupoğlu, İsmail Mert yer 
aldı.

Genel kurula, Giresun 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Ali Kara, Giresun 
Kahveciler ve Otelciler 
Odası Başkanı Ercan Ayhan, 
Giresun Bakkallar Odaları 
Başkanı Osman Şen, Dereli 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Hasan Akar, Gire-
sun Terziler Odası Başkanı 
Mustafa Kablan ve esnaf 
katıldı.

Haber-Resim:
GİRESUN (AA)

Yeni başkan Muhittin Pir

Bizler BUFAP ailesi 
olarak, vatandaş-
larımızın taleplerini 

ve sorunlarını her zaman ön 
planda tutmayı amaçlıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz bu top-
lantılarımızda da vatandaşları-
mızın taleplerine ve sorunları-
na yönelik ziyaret planlamaları 
yaptık. Ayrıca BUFAP Giresun 
Ekibimizin Doğa-çevre, Sokak 
Hayvanları, Aile ve Sosyal 
Yardımlaşma gibi alt birimlerini 
oluşturduk.

Bu sayede birçok konuda 
vatandaşlarımıza ve toplu-
mumuza destek olmayı amaç 
ediniyoruz.

Bundan sonraki faaliyetleri-
mizin ortak bir yapıda gerçek-
leşmesi gerektiğini, işbirliği ve 
birlikte çalışmanın önemine 
de değindiğimiz toplantılarımı-
za katılım sağlayan Gönüllü  
Giresun Başkan Yardımcı-
mız Derya YILMAZ, Gönüllü 
Giresun Merkez Başkanımız 

Ahmet İŞCAN, Gönüllü Gire-
sun Koordinatörlerimiz Erhan 
ÖZDEMİR, Nazile ÖZYILMAZ, 
Gönüllülerimiz Tayibe GÜL, 

Yunus CEYLAN, Abdullah ER-
TAN ve İlknur ÖRNEK arka-
daşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bizler BUFAP ailesi olarak 

talepleriniz ve sorunlarınız için 
her zaman desteğe hazırız.” 
ifadelerini kullandı.. 

Haber: Hakan ÇELEBİ

BUFAP GiRESUN’DA DA iSBASINDA
BUFAP Giresun ekibi, engellerin hiç olmadığı, daha temiz, daha yeşil, daha huzurlu bir 

Giresun ve tüm şehirler için hazır olduklarını belirterek art arda 2 toplantı gerçekleştirdi..

SAVAŞ YAKIP YIKIYOR
Savaş ne yüceltir, ne kazandırır ,
Her yer ateş olur, yakıp yandırır ,
Yaralanma, ölüm, her an kapıda ,

Kime yararı ne, ne kazandırır 

Kazandım sanan da ,bir bak kaybetmiş ,
Onca emek ve can, haybeden gitmiş ,

Bağıran, çağıran, kargaşa, kaos ,
Bir çok masum insan, yurdu terketmiş .

Uzlaşmak dururken, savaşmak niye ,
Gelecek yıllara, acı hediye ,

Kadın, çocuk, onca insan perişan ,
Vurulan ölüyor, vah,vah, vah diye ...

Savaşan kim için, neyin peşinde ,
Herkes haklıyım der, işin başında ,
Çocuklar ve gençlik, heba olurken ,
Gerçeği öğrenir, doksan yaşında ..

Egoist, inançsız, gaddar ve azgın ,
Toplum üzüntülü, gırgın ve bezgin ,
Gelecek nasıldır, yarınlar meçhul ,
Sebep olanlara, dünya çok kızgın .

Silâhlar patlıyor, her yer kan gölü ,
Onbinler yaralı, binlerce ölü ,

Herkes birbirini suçluyorsa da ,
Savaş meydanları, aratmaz çölü..

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

Yağlıdere Tapu Siciline kayıtlı olup, Giresun İli, Yağlıdere İlçesi, Tepeköy Köyü’nde bulunan aşağıda dökümü gösterilen 
taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumnca Kamulaştırılmasına karar verildiğinden aşağıda bildirilen taşınmaz 
malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, “Kamulaştırma bedelinin tesbiti ve kamulaştırılan yerlerin TEDAŞ adına 
tescili” için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca tapu malikleri aleyhine 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kanun 
gereğince Mahkememize açılan davanın yargılamasının, Espiye Asliye Hukuk Mahkemesinin aşağıda esas numarası belirtilen 
dosyalar üzerinden yürütüleceği, dosyaların duruşmalarının 16/03/2022 günü, sırasıyla saat 09:30, 09:35, 09:40, 09:45, 09:50, 
11:20, 11:25, 11:30, 11:35 dan itibaren yapılacağı, ilgililerin Espiye Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilecekleri, 2942 sayılı 
kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.Maddesi gereğince İLANEN duyurulur.

ESPİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA 
KANUNUN 10. MADDESİ GEREĞİ İLAN TUTANAĞI

4 mart basin ilan 3

Dosya No Taşınmazın özelliği ve
parsel numarası Kamulaştırılacak Alan        Taşınmazın Malikleri        

2021/689 Tepeköy Köyü, 147 Ada 454 
Parsel Fındık Bahçesi 184,07m² (İrtifak) Fatma Pul, Nazmiye Pul

2021/691 Tepeköy Köyü, 147 Ada 456 
Parsel Fındık Bahçesi 35,76m² (İrtifak) Ayşe Pul, Mehmet Pul, Ünal 

Pul, Leyla Kara

2021/693 Tepeköy Köyü, 147 Ada 459 
Parsel Fındık Bahçesi

392,28m² (İrtifak)
22,17m² (Mülkiyet) Adnan Bebek, Akın Bebek

2021/695 Tepeköy Köyü, 147 Ada 464 
Parsel Fındık Bahçesi 347,95m² (İrtifak)

Emine Göçmez, 
Fatma Yılmaz, Hatice Pala, 
Eşref Yılmaz, Müzeyyen 
Yılmaz (Bebek), Bayram 
Yılmaz, Sebahattin Yılmaz, 
Fatma Göçmez (Yılmaz), 
Züleyha Göçmez, Ayşe Bebek, 
Abdurrahman Yılmaz, 
Sebahat Yılmaz (Demir), 
Murat Yılmaz, Emine Yılmaz

2021/699 Tepeköy Köyü, 147 Ada 466 
Parsel Fındık Bahçesi 580,01m² (İrtifak)

Kukuş Tuzcu, Akın 
Bebek, Hanım Tuzcu, Zeynep 
Baytemür

2021/709 Tepeköy Köyü, 147 Ada 453 
Parsel Fındık Bahçesi 255,98m² (İrtifak)

Zernişan Pul, Şefik Pul, 
Ahmet Pul, Uğur Pul, Perihan 
Parçal, Mehmet Pul, Fatma 
Tekin, Halil İbrahim Pul, Yusuf 
Pul, Muhsin Pul, Mustafa Pul, 
Hatice Karaarslan, Fatma 
Pul, Mazlum Pul, Dilek Pul

2021/711 Tepeköy Köyü, 147 Ada 472 
Parsel Fındık Bahçesi 441,83m² (İrtifak)

Enes Göçmez, Hasan 
Göçmez, Emel Çandır, 
Mehmet Göçmez, Malik 
Göçmez, Zeynel Göçmez

2021/713 Tepeköy Köyü, 147 Ada 470 
Parsel Fındık Bahçesi 74,94m² (İrtifak)

Emine Nazlı, İsa Nazlı, Özlem 
Kemençe, Musa Nazlı, 
Mürsel Nazlı

2021/715 Tepeköy Köyü, 147 Ada 551 
Parsel Fındık Bahçesi 133,47m² (Mülkiyet)

Rıdvan Çınar, Nuriye Çınar, 
Nermin Çakır, Bahtiyar Çınar, 
Hacer Özkaya, Halil Çınar, 
Alaattin Çınar, İbrahim Çınar, 
Nurullah Çınar, Emrullah 
Çınar, Fatih Mehmet Çınar, 
Ali Çınar

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01566548)



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

34 Mart 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

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 2021/6677 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01566469)

1 mart basin ilan

1.İhale Tarihi : 18/04/2022 günü, saat 15:30 - 15:35 arası.
2.İhale Tarihi : 09/05/2022 günü, saat 15:30 - 15:35 arası.
İhale Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü  Mezat Salonu - Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. 
No:22 MERKEZ / GİRESUN adresinde yapılacak olup, satılacak araç, satış mahalline 
getirtilmeyecektir. Satılacak araç/menkul (ÇAYKARA MAH. ALİ USTA CAD. NO: 81 (DİZDAR 
YED-İ EMİN OTOPARKI)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 görebilirler.

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

1 35.000,00 1 %1

28TA252 Plakalı , 1996 Model , TOFAS-FIAT 
Marka , KARTAL S Tipli , 131D10166339678 
Motor No’lu , NM4131B0001095904 Şasi No’lu , 
Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Kasa 
Tipi Sation Wagon , Çekiş Tipi Arkadan itiş , 
Rengi Yeşil , Araç ruhsat ve kontak anahtarı 
mevcut olmadığından dolayı aracın çalışırlığı ile ilgili 
test ve kontroller yapılamadığı gibi aracın elektronik 
donanımlarının da fonksiyon testleri yapılamamıştır. 
Aracın kaporta aksamı üzerinde genel olarak  
muhtelif bölgelerinde eğilmeler, boyasında ise çizilmeler  
solmalar vb. gibi olumsuz durumların meydana 
gelmiş olduğu tespit edilmiştir. sağ ve sol polimer 
malzemeden imal edilmiş marşpiyellerin tamamen 
kırılmış olduğu, ön ve arka polimer malzemeden 
imal edilmiş tamponlarının da muhtelif yerlerinden 
kırılmış olduğu tespit edilmiştir. Aracın ön panel camı 
üzerinde çatlak meydana gelmiş olduğu, aracın sol 
ön farı ile sinyali kısmi hasarlı olduğu tespit edilmiştir. 
Aracın iç kapı kulplarının bazılarının yerlerinden 
sökülerek alınmış olduğu, bagaj kapağı iç döşemesi 
mevcut olmadığı tespit edilmiştir. torpidosu 
üzerinde bazı fonksiyon düğmelerinin 
sökülerek alınmış olduğu, araç torpidosu üzerinde ileri 
derecede kullanımdan kaynaklı deformasyonların 
meydana gelmiş olduğu, muhtelif bölgelerinde 
çatlakların oluşmuş olduğu tespit edilmiştir.

4 mart basin ilan 2

ESAS NO : 2022/120 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : Giresun Merkez Güneyköy 
Köyü
MEVKİİ : Elma Tepesi
PAFTA NO : -
ADA NO : -
PARSEL NO : 11
VASFI : Fındık Bahçesi
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.010,00 m2.
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma Tek-Zeynep 
Yıldırım
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 
94,42 m2’lik alanın davacı kurum adına 
tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep 
edilmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, 
malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda 
yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 
tespiti ve tescili için davacı idare tarafından 
mahkememizin 2022/120 Esas  sayısında dava 
açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. 
maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. GİRESUN 2. ASLİYE 
HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01566554)

‘iNSANLIK KUR’AN-I
KERiM’E MUHTAC’
Giresun İl Müftülüğünce her ay farklı bir ilçede ‘’Kur’an-ı Kerim Ziyafeti’’ düzenleniyor.

Giresun İl Müftülüğü Tirebolu 
İlçesi Merkez Camii’nde 

‘’Kur’an-ı Kerim Ziyafeti’’ programı 
düzenledi. 

Programda cemaate hitap 
eden İl Müftüsü Ramazan Top-
can, “Kardeşlerim! Bugün burada 
düzenlemiş olduğumuz ‘Kur’an-ı 
Kerim Ziyafeti Programı’ sadece 
Tirebolu’muza has bir prog-
ram değil. Bu program, ayda 
bir muhtelif İlçelerimizde 
düzenlemiş olduğumuz bir 
program. Bu ay buradayız, 
siz değerli kardeşlerimizle 
beraberiz. 

Amacımız, siz değerli kar-

deşlerimizi Kur’an’la buluşturmak, 
Kur’an’la meşgul etmek, birlik be-
raberliğimizi pekiştirmektir. Var olan 
sıkıntılarımıza ilahi çıkış yolları 
aramaktır. Vatanımıza, milletimize, 
aziz şehitlerimize, kahraman gazi-
lerimize, hastalıklarımıza, hastala-
rımıza dualar etmektir.  

Kardeşlerim! Sadece Müslü-

manlar değil, insanlık Kur’an-ı 
Kerim’e muhtaç. Kur’an’ın ahlakına 
muhtaç. Kur’an, aldatıcı ve uyutucu 
dünya fantezilerine karşı sığınağı-
mızdır.” dedi. 

Programda Tirebolu Cintaşı 
İmam Hatibi İlkay Yılmaz, Tirebolu 
İmam Hatip Tatbikat Cami Müezzini 
Engin Narin, Giresun Merkez Hacı 

Miktat Cami Müezzinleri Hasan 
Arda ve İsmail Sarıgül Kur’an-ı 
Kerim’den ayetler okudular. 

Programa Tirebolu İlçe Müf-
tüsü İdris Başkıran, İl Müftülüğü 
Din Hizmetleri Şube Müdürü 
İsmail Aydın ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

SULEYMAN SOYLU, ALUCRALI
MUHTARLARI AGIRLADI

Alucralı Muhtarların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Giresun 
ziyaretinde talep ettikleri görüşme  İçişleri Bakanlığında gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu’nun 
29.01.2022 tarihinde 

Giresun ziyaretinde talep 
ettikleri görüşme bugün Ba-
kanlıkta kahvaltı programıyla 
gerçekleşti.

Sorunlarını tek tek anlatan 
muhtarları dinleyen Soylu 
Giresun’da söz verdiği araç 
ekipman desteğini de en kısa 
sürede hayata geçirileceğini 
iletti.

Ak parti İlçe teşkilatı ve 
Alucra Köy Muhtarlarının 
hazır bulunduğu toplantıda;

1-Köy Yollarının Asfaltla-
ma ve Betonlama İşlerinin 
Yapılması,

2-Köylerimizde Çekmeyen 
Cep Telefonu ve İnternet 
Hattı için çalışmaların başla-
tılması,

3-Alucra İlçe Emniyet Mü-
dürlüğüne Hizmet Binası ve 
2 Adet Hizmet Aracı Alınması 
için çalışmaların başlatılma-
sı,

4-Alucra-Yağlıdere arası 
Kurtbeli yoluna 3 KM Tünel 
ve Mevcut yolun iyileştirilme-
si için çalışmaların başlatıl-
ması,

5-Alucra Köylere Hizmet 
Götürme Birliğinin ihtiya-
cı olan ve 8,5 milyon TL 
değerindeki 1 adet Greyder, 

1 adet 4*4 kamyon, 1 adet 
22 tonluk ekskavatör, 1 adet 
5CX JCB satın alınarak 
ilçemize teslim edileceğinin 
sözünü vermiştir.

Süleyman Soylu’dan 
sonra Hemşehrimiz İstanbul 
Milletvekili Nurettin Canikli 
ile de görüşecek olan heyet 
adına, Alucra Muhtarlar 
Derneği Başkanı Dursun 
Selamet Koçak; “Bakanı-
mızla tüm muhtarlarımızın 
katılımıyla yapılan toplantının 
Alucra ilçemiz adına oldukça 
olumlu geçti, verilen sözlerin 
takipçisi olacağız. Misafirper-
verliği için sayın bakanımıza 
teşekkür ederiz.” dedi. İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’nun 
29.01.2022 tarihinde Gire-
sun ziyaretinde talep ettikleri 
görüşme bugün Bakanlıkta 
kahvaltı programıyla gerçek-
leşti.

Sorunlarını tek tek anlatan 
muhtarları dinleyen Soylu 
Giresun’da söz verdiği araç 
ekipman desteğini de en kısa 
sürede hayata geçirileceğini 
iletti.

Ak parti İlçe teşkilatı ve 
Alucra Köy Muhtarlarının 
hazır bulunduğu toplantıda;

1-Köy Yollarının Asfaltla-
ma ve Betonlama İşlerinin 
Yapılması,

2-Köylerimizde Çekmeyen 
Cep Telefonu ve İnternet 
Hattı için çalışmaların başla-
tılması,

3-Alucra İlçe Emniyet Mü-
dürlüğüne Hizmet Binası ve 
2 Adet Hizmet Aracı Alınması 
için çalışmaların başlatılma-
sı,

4-Alucra-Yağlıdere arası 
Kurtbeli yoluna 3 KM Tünel 
ve Mevcut yolun iyileştirilme-
si için çalışmaların başlatıl-
ması,

5-Alucra Köylere Hizmet 
Götürme Birliğinin ihtiya-
cı olan ve 8,5 milyon TL 
değerindeki 1 adet Greyder, 
1 adet 4*4 kamyon, 1 adet 
22 tonluk ekskavatör, 1 adet 
5CX JCB satın alınarak 
ilçemize teslim edileceğinin 
sözünü vermiştir.

Süleyman Soylu’dan 
sonra Hemşehrimiz İstanbul 
Milletvekili Nurettin Canikli 
ile de görüşecek olan heyet 
adına, Alucra Muhtarlar 
Derneği Başkanı Dursun 
Selamet Koçak; “Bakanı-
mızla tüm muhtarlarımızın 
katılımıyla yapılan toplantının 
Alucra ilçemiz adına oldukça 
olumlu geçti, verilen sözlerin 
takipçisi olacağız. Misafirper-
verliği için sayın bakanımıza 
teşekkür ederiz.” dedi.

Espiye’de heyelan 
meydana gelen grup 
yolu ulaşıma açıldı

Giresun’un Espiye ilçesinde heye-
lan nedeniyle kapanan Soğukpı-

nar-Ericek grup yolu ulaşıma açıldı.
Taflancık köyü mevkisinde dün 

meydana gelen heyelan sonrası 
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiple-
rince başlatılan çalışmayla grup yolu 
kayalar ve topraktan temizlendi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla 
ulaşıma açılan yolda araç geçişleri 
başladı. Öte yandan heyelan anı, bir 
vatandaş tarafından cep telefonuyla 
görüntülendi. 

Haber-Resim
GİRESUN (AA)

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

24 Mart 
2022 Cuma www.giresungundem.com
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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

35

500.00
250.00

Sayfa Sekreteri (Editör)

4 Mart 
2022 Cuma

SAYI:
6239

200200
50

Doğankent’te Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 

Başkanlığına Muhittin Pir 
yeniden seçildi.

İlçede bir düğün salonun-
da gerçekleştirilen genel 
kurulda, daha önceki yıllarda 
yapılan faaliyet raporu okun-
du. Tahmini bütçenin okun-
masının ardından oy verme 
işlemi yapıldı. Tek liste ile 
gidilen seçimde kullanılan 69 
oyun tamamını alan Muhit-
tin Pir’in başkanlığındaki 
yönetim kurulu İdris Özden, 

Halil İbrahim Alim, İbrahim 
Ünlü, Ahmet Şağban, Hakkı 
Bayram ve Zeki Akbulut’tan 
oluştu.

Denetleme Kurulunda 
ise Ümmühan Şahin, Fatma 
Yakupoğlu, İsmail Mert yer 
aldı.

Genel kurula, Giresun 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Ali Kara, Giresun 
Kahveciler ve Otelciler 
Odası Başkanı Ercan Ayhan, 
Giresun Bakkallar Odaları 
Başkanı Osman Şen, Dereli 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Hasan Akar, Gire-
sun Terziler Odası Başkanı 
Mustafa Kablan ve esnaf 
katıldı.

Haber-Resim:
GİRESUN (AA)

Yeni başkan Muhittin Pir

Bizler BUFAP ailesi 
olarak, vatandaş-
larımızın taleplerini 

ve sorunlarını her zaman ön 
planda tutmayı amaçlıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz bu top-
lantılarımızda da vatandaşları-
mızın taleplerine ve sorunları-
na yönelik ziyaret planlamaları 
yaptık. Ayrıca BUFAP Giresun 
Ekibimizin Doğa-çevre, Sokak 
Hayvanları, Aile ve Sosyal 
Yardımlaşma gibi alt birimlerini 
oluşturduk.

Bu sayede birçok konuda 
vatandaşlarımıza ve toplu-
mumuza destek olmayı amaç 
ediniyoruz.

Bundan sonraki faaliyetleri-
mizin ortak bir yapıda gerçek-
leşmesi gerektiğini, işbirliği ve 
birlikte çalışmanın önemine 
de değindiğimiz toplantılarımı-
za katılım sağlayan Gönüllü  
Giresun Başkan Yardımcı-
mız Derya YILMAZ, Gönüllü 
Giresun Merkez Başkanımız 

Ahmet İŞCAN, Gönüllü Gire-
sun Koordinatörlerimiz Erhan 
ÖZDEMİR, Nazile ÖZYILMAZ, 
Gönüllülerimiz Tayibe GÜL, 

Yunus CEYLAN, Abdullah ER-
TAN ve İlknur ÖRNEK arka-
daşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bizler BUFAP ailesi olarak 

talepleriniz ve sorunlarınız için 
her zaman desteğe hazırız.” 
ifadelerini kullandı.. 

Haber: Hakan ÇELEBİ

BUFAP GiRESUN’DA DA iSBASINDA
BUFAP Giresun ekibi, engellerin hiç olmadığı, daha temiz, daha yeşil, daha huzurlu bir 

Giresun ve tüm şehirler için hazır olduklarını belirterek art arda 2 toplantı gerçekleştirdi..

SAVAŞ YAKIP YIKIYOR
Savaş ne yüceltir, ne kazandırır ,
Her yer ateş olur, yakıp yandırır ,
Yaralanma, ölüm, her an kapıda ,

Kime yararı ne, ne kazandırır 

Kazandım sanan da ,bir bak kaybetmiş ,
Onca emek ve can, haybeden gitmiş ,

Bağıran, çağıran, kargaşa, kaos ,
Bir çok masum insan, yurdu terketmiş .

Uzlaşmak dururken, savaşmak niye ,
Gelecek yıllara, acı hediye ,

Kadın, çocuk, onca insan perişan ,
Vurulan ölüyor, vah,vah, vah diye ...

Savaşan kim için, neyin peşinde ,
Herkes haklıyım der, işin başında ,
Çocuklar ve gençlik, heba olurken ,
Gerçeği öğrenir, doksan yaşında ..

Egoist, inançsız, gaddar ve azgın ,
Toplum üzüntülü, gırgın ve bezgin ,
Gelecek nasıldır, yarınlar meçhul ,
Sebep olanlara, dünya çok kızgın .

Silâhlar patlıyor, her yer kan gölü ,
Onbinler yaralı, binlerce ölü ,

Herkes birbirini suçluyorsa da ,
Savaş meydanları, aratmaz çölü..

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

Yağlıdere Tapu Siciline kayıtlı olup, Giresun İli, Yağlıdere İlçesi, Tepeköy Köyü’nde bulunan aşağıda dökümü gösterilen 
taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumnca Kamulaştırılmasına karar verildiğinden aşağıda bildirilen taşınmaz 
malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, “Kamulaştırma bedelinin tesbiti ve kamulaştırılan yerlerin TEDAŞ adına 
tescili” için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca tapu malikleri aleyhine 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kanun 
gereğince Mahkememize açılan davanın yargılamasının, Espiye Asliye Hukuk Mahkemesinin aşağıda esas numarası belirtilen 
dosyalar üzerinden yürütüleceği, dosyaların duruşmalarının 16/03/2022 günü, sırasıyla saat 09:30, 09:35, 09:40, 09:45, 09:50, 
11:20, 11:25, 11:30, 11:35 dan itibaren yapılacağı, ilgililerin Espiye Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilecekleri, 2942 sayılı 
kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.Maddesi gereğince İLANEN duyurulur.

ESPİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA 
KANUNUN 10. MADDESİ GEREĞİ İLAN TUTANAĞI

4 mart basin ilan 3

Dosya No Taşınmazın özelliği ve
parsel numarası Kamulaştırılacak Alan        Taşınmazın Malikleri        

2021/689 Tepeköy Köyü, 147 Ada 454 
Parsel Fındık Bahçesi 184,07m² (İrtifak) Fatma Pul, Nazmiye Pul

2021/691 Tepeköy Köyü, 147 Ada 456 
Parsel Fındık Bahçesi 35,76m² (İrtifak) Ayşe Pul, Mehmet Pul, Ünal 

Pul, Leyla Kara

2021/693 Tepeköy Köyü, 147 Ada 459 
Parsel Fındık Bahçesi

392,28m² (İrtifak)
22,17m² (Mülkiyet) Adnan Bebek, Akın Bebek

2021/695 Tepeköy Köyü, 147 Ada 464 
Parsel Fındık Bahçesi 347,95m² (İrtifak)

Emine Göçmez, 
Fatma Yılmaz, Hatice Pala, 
Eşref Yılmaz, Müzeyyen 
Yılmaz (Bebek), Bayram 
Yılmaz, Sebahattin Yılmaz, 
Fatma Göçmez (Yılmaz), 
Züleyha Göçmez, Ayşe Bebek, 
Abdurrahman Yılmaz, 
Sebahat Yılmaz (Demir), 
Murat Yılmaz, Emine Yılmaz

2021/699 Tepeköy Köyü, 147 Ada 466 
Parsel Fındık Bahçesi 580,01m² (İrtifak)

Kukuş Tuzcu, Akın 
Bebek, Hanım Tuzcu, Zeynep 
Baytemür

2021/709 Tepeköy Köyü, 147 Ada 453 
Parsel Fındık Bahçesi 255,98m² (İrtifak)

Zernişan Pul, Şefik Pul, 
Ahmet Pul, Uğur Pul, Perihan 
Parçal, Mehmet Pul, Fatma 
Tekin, Halil İbrahim Pul, Yusuf 
Pul, Muhsin Pul, Mustafa Pul, 
Hatice Karaarslan, Fatma 
Pul, Mazlum Pul, Dilek Pul

2021/711 Tepeköy Köyü, 147 Ada 472 
Parsel Fındık Bahçesi 441,83m² (İrtifak)

Enes Göçmez, Hasan 
Göçmez, Emel Çandır, 
Mehmet Göçmez, Malik 
Göçmez, Zeynel Göçmez

2021/713 Tepeköy Köyü, 147 Ada 470 
Parsel Fındık Bahçesi 74,94m² (İrtifak)

Emine Nazlı, İsa Nazlı, Özlem 
Kemençe, Musa Nazlı, 
Mürsel Nazlı

2021/715 Tepeköy Köyü, 147 Ada 551 
Parsel Fındık Bahçesi 133,47m² (Mülkiyet)

Rıdvan Çınar, Nuriye Çınar, 
Nermin Çakır, Bahtiyar Çınar, 
Hacer Özkaya, Halil Çınar, 
Alaattin Çınar, İbrahim Çınar, 
Nurullah Çınar, Emrullah 
Çınar, Fatih Mehmet Çınar, 
Ali Çınar

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01566548)



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

44 Mart 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, 183 Ada, 8 Parsel, HACIHÜSEYİN Mahalle/Köy, A 
Blok Zemin Kat 3 No’lu Nolu Bağımsız Bölüm Değerlemesi yapılan gayrimenkulü üç Bloklu 
Kültür Sitesinin A bloğunda bulunmaktadır. Söz konusu bina  bodrum, zemin, 2 normal, çatı 
kattan oluşmaktadır.  Bina giriş kapısı demir doğramadır. Taşınmazın dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. 
Taşınmazın çatısı ve çatı konstrüksiyonu yapılmıştır. Taşınmazda doğalgaz bulunmaktadır. Asansör 
ve otopark  bulunmamaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Konumuz gayrimenkul 
söz konusu binanın zemin katında, bina girişine göre sağ ön tarafta konumlu, kuzeydoğu cepheli 
3 bağımsız bölüm numaralı meskendir. Taşınmaz kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre 
yaklaşık brüt 95m², yaklaşık net 84m² alandan ve salon, 2 oda, mutfak, banyo, giriş holü ve balkon 
hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz yaşına, yapı sınıfına göre standart malzeme kalitesine 
sahip olduğu varsayılarak değerlendirilmiştir. Manzara açısı bulunmamaktadır. Taşınmazın yerinde 
projesine göre katı ve ana gayrimenkul içindeki konumu doğrudur.
Adresi : Hacı Hüseyin Mah. Açık Sok. Kültür Sitesi No:3 A Blok K:1 D:3 Giresun Merkez / GİRESUN
Kıymeti : 163.800,96 TL  -  KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf  
-  Ana Taş. Yüzölçümü : 690,12 m2  -  Arsa Payı : 3/78
İmar Durumu  : Konut + Ticaret alanı dâhilinde Ayrık Nizam 5 kat yapılaşma koşullarına sahiptir
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 25/04/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 23/05/2022 günü 14:00 - 14:05 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 2021/282 Tlmt. 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.
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Alamıyor; 
Çünkü mazot fiyatları el 

yakıyor!... 
Traktörünün deposunu 

doldurup; 
Türkü söyleye-söyleye 

tarlasını süremiyor! 
Ekip-biçemiyor... 
Buğday yetiştirip satamı-

yor... 
Satamayınca da; 
Yaptığı masrafların borcu-

nu ödeyemiyor... 
Ödeyemeyince de; 
Ya, traktörünü satıyor, 

yada icralık oluyor... 
Sevgili dostlar, 

Değerli canlar, 
Karşı-geçeden gelen savaş 

çığlıklarından mıdır? 
Yoksa, her Allah’ın günü 

benzine-mazota yapılan zam-
ların getirdiği ‘hayat pahalı-
lığının’ yarattığı bunalımdan 
dolayı mıdır-nedir? 

Yine selam-sabah verme-
den giriverdik sohbete... 

Gecikmeli de olsa; 
Cümleten hepinize gönül 

dolusu sevgi ve selamlar... 
(Dedikten sonra) şimdi 

sohbetimize girebiliriz diye 
düşünüyorum... 

Ve sohbetimize sizin de 

çok iyi bildiğiniz şu tespitlerle 
başlıyorum; 

Kuzeydeki -denizden kom-
şu- ülkelerde savaş çığlıkları 
atılıyor... 

Buğday ithal ettiğimiz tarla-
lar cayır-cayır yanıyor... 

Karşı taraf cayır-cayır 
yanıyor da; 

Sanki bizim bulunduğumuz 
taraf güllük-gülistanlık mı? 

Bizim bulunduğumuz 
tarafta ‘geçim sıkıntısıyla’ 
cayır-cayır yanıyor! 

Hem de öyle yanıyor ki; 
Tıpkı yaz mevsiminde sön-

düremediğimiz çam ormanları 
gibi... 

Durmadan benzine-mazota 
zam yapılıyor... 

Döviz dedikleri şey yükse-
lirken, paramızın alım-gücü 
değersizleşip yerlerde sürü-
nüyor... 

Enflasyon yükseldikçe-yük-
selip tavan yapıyor... 

Toplumun yarıdan çoğu 
aç-arık geziyor... 

İşsizlikten gına gelen 
gençlerin kaçabileni dışarıya 

kaçıyor... 
Kaçamayanı ne yapacağını 

şaşırıyor! vesaire, vesaire... 
Siz önümüzdeki günler için 

ne düşünürsünüz onu bile-
mem ama... 

Bana soracak olursanız; 
“Asıl kötü günler geride” 

diye öngörülerini söyleyenler 
galiba haklı çıktılar... 

Ve şu sıralar öne sürülen 
yeni bir öngörü ise; 

“Buğday ithal (satın) aldı-
ğımız ülkelerin başında gelen 
Ukrayna ve Rusya birbirleriy-
le savaşıyor.” 

“Tarlalar cayır-cayır yanı-
yor” 

Vaziyet böyle sürerse 
diyorlar; 

“Ekmek değil, 5 liraya 
çıkmayı, bu gidişle 25 lirayı 
bulur” deniliyor... 

Çıkar mı, çıkmaz mı? onu 

bilemeyiz... 
Ancak bilinmesi gereken 

bir şey var ki, o da şu; 
Bir zamanlar ‘buğday am-

barı’ olarak tarif ettiğimiz ve 
övündüğümüz bizim ‘buğday 
tarlalarına’ ne oldu Allah 
aşkına? 

Bu ‘buğday tarlalarına’ 
fabrikalar mı kuruldu? 

Yoksa ‘doğrudan gelir 
desteği’ adı altında verilen 
paralar üreticinin beynini mi 
uyuşturdu? vesaire, vesaire... 

Özetlersek; 
2004 yılında 93 milyon de-

kar olan ‘Buğday tarlalarımız’ 
2019 yılında yapılan istatistik-
lere göre 68,5 milyon dekara 
düşmüş... 

(Bu son 3 yılda daha da 
aşağıya düşmüştür.) 

Yine 2019 yılında yapılan 
istatistikler diyor ki; 

“İthalatta buğday, 1 milyon 
ton ile en önde gelmiş olup 
ve Türkiye buğday ithal ettiği 
ülkelere 1.7 milyar dolar öde-
me yapılıyormuş.” 

Bende şimdi bu ‘matematik 
dışı zekamla’ diyorum ki; 

“Yahu, buğday ithal etmek için 
milyonlarca, milyarlarca dolar 
parayı komisyonculara vermek 
ve dış ülkelere akıtmak yerine 
ülkemizdeki çiftçilere mazotu 
‘ya çok ucuz fiyata’ verseniz de, 
çiftçimiz korkusuz bir şekilde tar-
lasına girip buğday üretse daha 
karlı çıkmaz mıyız?” 

Yani; 
Zenginlerin ‘yatlarına, 

botlarına’ aldığı mazotlardan 
ÖTV almayarak bir kıyak 
çekiliyor ya hani... 

Acaba buna benzer bir 
‘kıyağı’ da çiftçilerimize çeke-
mez mi? diye düşünüyorum... 

Ve daha fazla saçmalama-
dan da; 

Şimdi sözü sizlere bırakı-
yorum... 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin...

KARŞIDA BUĞDAY TARLALARI YANIYOR 
BU TARAFTA ÇİFTÇİ MAZOT ALAMIYOR 

Giresun İl Genel Mec-
lisi CHP Grupbaş-

kanvekili Mehmet Yılmaz, 
haksız uygulamalar için dava 
açacaklarını söyledi.

Yılmaz, “Giresun  ilimizi  
ilçeler bazında, 4 ayrı bölge-
ye ayıran, Özel İdaremizin 
memur personeli için, her 
türlü baskı, sürgün, öznel 
değerlendirme, keyfiyet ve  
tehdide açık Demokles’in kı-
lıcı gibi bir yönetmelik işleme 
konulmuştur.

25/06/1983 tarihinde resmi 
gazetede yayımlanan “Devlet 
Memurlarının Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanmalarına İlişkin 
Yönetmeliğin” kapsamına 
bakıldığında Genel ve Katma 
Bütçeli Kurumları kapsadığı, 
özel bütçeli kuruluşlar  yani  
Özel idareler  kapsam dışı 
bırakıldığı  için, dolayısıyla 
yönetmelikle düzenleme ge-
rektirecek bir durum olmadığı 
ortadadır.

Devlet Personel Dairesin-
den görüş  alınmadan İl Ge-
nel meclisine  gönderilmiştir 
bu yönetmelik.” dedi.

Yılmaz şöyle konuştu:  
“Kaldı ki  İl Özel İdaremiz 
belirtilen bu özel  yönetmeliği 
çıkarmaya  zorunlu olsaydı 
25/06/1983 yılından bugüne 
kadar yaklaşık 40 yıldır söz 
konusu yönetmeliğin çıkarıl-
ması gerekirdi. Müfettişler, 
Sayıştay’da mutlaka bu 
uyarıyı yapardı.

Devlet Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atan-
malarına İlişkin Yönetme-
lik’ten esinlenerek hazırlanan 
taslak yönetmelik; İçişleri 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı gibi 
ülkemizin tamamına hizmet 
veren kurumlar ile  idari ve 
mali özerkliğe sahip görev 

alanı sadece il sınırları olan 
Giresun İl Özel İdaresinin 
aynı kefeye koyularak aynı 
düzenlemeye tabi tutulması; 
gerek bölgesel dengele-
ri ve gerekse iş barışı ve 
huzurunu bozacağı, ayrıca 
genel bütçeden mahrumiyet 
bölgesinde görev yapana 
ilave derece gibi mali haklar 
verildiği ancak taslak yönet-
melikle böyle bir hak veril-
mesinin mümkün olmadığı 
görülmektedir.

  Giresun İl Özel İdaresinin 
norm kadro sayısına bakıl-
dığında memur personelde 
norm fazlalığı olmadığı, tam 
aksine deneyimli ve alanında 
uzman memur personele 
ihtiyaç duyulduğu, hatta me-

mur eliyle görülmesi gereken 
asli ve sürekli  işlerin yasal 
olmadığı halde işçi eliyle 
yürütüldüğü ayrıca, memur 
personelde yığılma, fazlalık 
veya öngörememezlik  gibi 
ancak yönetmelikle çözüme 
kavuşturulacak bir durumun 
olmadığı görüldüğünden, söz 
konusu yönetmeliğin işlem-
den kaldırılması uygundur 
şeklindeki değerlendirme-
mizle , İl Genel Meclisi CHP 
Grubu olarak ret oyu kullan-
dık.  “Giresun İl Özel İdaresi 
Memur Personelinin Atama 
ve Yer Değiştirmesine Dair 
Yönetmelik” için  iptal davası 
açacağımızı bugünden halkı-
mıza duyururuz.”.

Haber: Mustafa Cici

ÖZEL İDARE’DE NELER OLUYOR?
CHP’li Yılmaz sert tepki gösterdi

SON YONETMELiK DAVALIK OLUYOR



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

44 Mart 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, 183 Ada, 8 Parsel, HACIHÜSEYİN Mahalle/Köy, A 
Blok Zemin Kat 3 No’lu Nolu Bağımsız Bölüm Değerlemesi yapılan gayrimenkulü üç Bloklu 
Kültür Sitesinin A bloğunda bulunmaktadır. Söz konusu bina  bodrum, zemin, 2 normal, çatı 
kattan oluşmaktadır.  Bina giriş kapısı demir doğramadır. Taşınmazın dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. 
Taşınmazın çatısı ve çatı konstrüksiyonu yapılmıştır. Taşınmazda doğalgaz bulunmaktadır. Asansör 
ve otopark  bulunmamaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Konumuz gayrimenkul 
söz konusu binanın zemin katında, bina girişine göre sağ ön tarafta konumlu, kuzeydoğu cepheli 
3 bağımsız bölüm numaralı meskendir. Taşınmaz kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre 
yaklaşık brüt 95m², yaklaşık net 84m² alandan ve salon, 2 oda, mutfak, banyo, giriş holü ve balkon 
hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz yaşına, yapı sınıfına göre standart malzeme kalitesine 
sahip olduğu varsayılarak değerlendirilmiştir. Manzara açısı bulunmamaktadır. Taşınmazın yerinde 
projesine göre katı ve ana gayrimenkul içindeki konumu doğrudur.
Adresi : Hacı Hüseyin Mah. Açık Sok. Kültür Sitesi No:3 A Blok K:1 D:3 Giresun Merkez / GİRESUN
Kıymeti : 163.800,96 TL  -  KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf  
-  Ana Taş. Yüzölçümü : 690,12 m2  -  Arsa Payı : 3/78
İmar Durumu  : Konut + Ticaret alanı dâhilinde Ayrık Nizam 5 kat yapılaşma koşullarına sahiptir
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 25/04/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 23/05/2022 günü 14:00 - 14:05 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 2021/282 Tlmt. 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 2021/282 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01566489)

1 mart basin ilan 1
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İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç
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Ali Okusal
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Nuri Bereket
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Mustafa Kıran
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Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Alamıyor; 
Çünkü mazot fiyatları el 

yakıyor!... 
Traktörünün deposunu 

doldurup; 
Türkü söyleye-söyleye 

tarlasını süremiyor! 
Ekip-biçemiyor... 
Buğday yetiştirip satamı-

yor... 
Satamayınca da; 
Yaptığı masrafların borcu-

nu ödeyemiyor... 
Ödeyemeyince de; 
Ya, traktörünü satıyor, 

yada icralık oluyor... 
Sevgili dostlar, 

Değerli canlar, 
Karşı-geçeden gelen savaş 

çığlıklarından mıdır? 
Yoksa, her Allah’ın günü 

benzine-mazota yapılan zam-
ların getirdiği ‘hayat pahalı-
lığının’ yarattığı bunalımdan 
dolayı mıdır-nedir? 

Yine selam-sabah verme-
den giriverdik sohbete... 

Gecikmeli de olsa; 
Cümleten hepinize gönül 

dolusu sevgi ve selamlar... 
(Dedikten sonra) şimdi 

sohbetimize girebiliriz diye 
düşünüyorum... 

Ve sohbetimize sizin de 

çok iyi bildiğiniz şu tespitlerle 
başlıyorum; 

Kuzeydeki -denizden kom-
şu- ülkelerde savaş çığlıkları 
atılıyor... 

Buğday ithal ettiğimiz tarla-
lar cayır-cayır yanıyor... 

Karşı taraf cayır-cayır 
yanıyor da; 

Sanki bizim bulunduğumuz 
taraf güllük-gülistanlık mı? 

Bizim bulunduğumuz 
tarafta ‘geçim sıkıntısıyla’ 
cayır-cayır yanıyor! 

Hem de öyle yanıyor ki; 
Tıpkı yaz mevsiminde sön-

düremediğimiz çam ormanları 
gibi... 

Durmadan benzine-mazota 
zam yapılıyor... 

Döviz dedikleri şey yükse-
lirken, paramızın alım-gücü 
değersizleşip yerlerde sürü-
nüyor... 

Enflasyon yükseldikçe-yük-
selip tavan yapıyor... 

Toplumun yarıdan çoğu 
aç-arık geziyor... 

İşsizlikten gına gelen 
gençlerin kaçabileni dışarıya 

kaçıyor... 
Kaçamayanı ne yapacağını 

şaşırıyor! vesaire, vesaire... 
Siz önümüzdeki günler için 

ne düşünürsünüz onu bile-
mem ama... 

Bana soracak olursanız; 
“Asıl kötü günler geride” 

diye öngörülerini söyleyenler 
galiba haklı çıktılar... 

Ve şu sıralar öne sürülen 
yeni bir öngörü ise; 

“Buğday ithal (satın) aldı-
ğımız ülkelerin başında gelen 
Ukrayna ve Rusya birbirleriy-
le savaşıyor.” 

“Tarlalar cayır-cayır yanı-
yor” 

Vaziyet böyle sürerse 
diyorlar; 

“Ekmek değil, 5 liraya 
çıkmayı, bu gidişle 25 lirayı 
bulur” deniliyor... 

Çıkar mı, çıkmaz mı? onu 

bilemeyiz... 
Ancak bilinmesi gereken 

bir şey var ki, o da şu; 
Bir zamanlar ‘buğday am-

barı’ olarak tarif ettiğimiz ve 
övündüğümüz bizim ‘buğday 
tarlalarına’ ne oldu Allah 
aşkına? 

Bu ‘buğday tarlalarına’ 
fabrikalar mı kuruldu? 

Yoksa ‘doğrudan gelir 
desteği’ adı altında verilen 
paralar üreticinin beynini mi 
uyuşturdu? vesaire, vesaire... 

Özetlersek; 
2004 yılında 93 milyon de-

kar olan ‘Buğday tarlalarımız’ 
2019 yılında yapılan istatistik-
lere göre 68,5 milyon dekara 
düşmüş... 

(Bu son 3 yılda daha da 
aşağıya düşmüştür.) 

Yine 2019 yılında yapılan 
istatistikler diyor ki; 

“İthalatta buğday, 1 milyon 
ton ile en önde gelmiş olup 
ve Türkiye buğday ithal ettiği 
ülkelere 1.7 milyar dolar öde-
me yapılıyormuş.” 

Bende şimdi bu ‘matematik 
dışı zekamla’ diyorum ki; 

“Yahu, buğday ithal etmek için 
milyonlarca, milyarlarca dolar 
parayı komisyonculara vermek 
ve dış ülkelere akıtmak yerine 
ülkemizdeki çiftçilere mazotu 
‘ya çok ucuz fiyata’ verseniz de, 
çiftçimiz korkusuz bir şekilde tar-
lasına girip buğday üretse daha 
karlı çıkmaz mıyız?” 

Yani; 
Zenginlerin ‘yatlarına, 

botlarına’ aldığı mazotlardan 
ÖTV almayarak bir kıyak 
çekiliyor ya hani... 

Acaba buna benzer bir 
‘kıyağı’ da çiftçilerimize çeke-
mez mi? diye düşünüyorum... 

Ve daha fazla saçmalama-
dan da; 

Şimdi sözü sizlere bırakı-
yorum... 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin...

KARŞIDA BUĞDAY TARLALARI YANIYOR 
BU TARAFTA ÇİFTÇİ MAZOT ALAMIYOR 

Giresun İl Genel Mec-
lisi CHP Grupbaş-

kanvekili Mehmet Yılmaz, 
haksız uygulamalar için dava 
açacaklarını söyledi.

Yılmaz, “Giresun  ilimizi  
ilçeler bazında, 4 ayrı bölge-
ye ayıran, Özel İdaremizin 
memur personeli için, her 
türlü baskı, sürgün, öznel 
değerlendirme, keyfiyet ve  
tehdide açık Demokles’in kı-
lıcı gibi bir yönetmelik işleme 
konulmuştur.

25/06/1983 tarihinde resmi 
gazetede yayımlanan “Devlet 
Memurlarının Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanmalarına İlişkin 
Yönetmeliğin” kapsamına 
bakıldığında Genel ve Katma 
Bütçeli Kurumları kapsadığı, 
özel bütçeli kuruluşlar  yani  
Özel idareler  kapsam dışı 
bırakıldığı  için, dolayısıyla 
yönetmelikle düzenleme ge-
rektirecek bir durum olmadığı 
ortadadır.

Devlet Personel Dairesin-
den görüş  alınmadan İl Ge-
nel meclisine  gönderilmiştir 
bu yönetmelik.” dedi.

Yılmaz şöyle konuştu:  
“Kaldı ki  İl Özel İdaremiz 
belirtilen bu özel  yönetmeliği 
çıkarmaya  zorunlu olsaydı 
25/06/1983 yılından bugüne 
kadar yaklaşık 40 yıldır söz 
konusu yönetmeliğin çıkarıl-
ması gerekirdi. Müfettişler, 
Sayıştay’da mutlaka bu 
uyarıyı yapardı.

Devlet Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atan-
malarına İlişkin Yönetme-
lik’ten esinlenerek hazırlanan 
taslak yönetmelik; İçişleri 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı gibi 
ülkemizin tamamına hizmet 
veren kurumlar ile  idari ve 
mali özerkliğe sahip görev 

alanı sadece il sınırları olan 
Giresun İl Özel İdaresinin 
aynı kefeye koyularak aynı 
düzenlemeye tabi tutulması; 
gerek bölgesel dengele-
ri ve gerekse iş barışı ve 
huzurunu bozacağı, ayrıca 
genel bütçeden mahrumiyet 
bölgesinde görev yapana 
ilave derece gibi mali haklar 
verildiği ancak taslak yönet-
melikle böyle bir hak veril-
mesinin mümkün olmadığı 
görülmektedir.

  Giresun İl Özel İdaresinin 
norm kadro sayısına bakıl-
dığında memur personelde 
norm fazlalığı olmadığı, tam 
aksine deneyimli ve alanında 
uzman memur personele 
ihtiyaç duyulduğu, hatta me-

mur eliyle görülmesi gereken 
asli ve sürekli  işlerin yasal 
olmadığı halde işçi eliyle 
yürütüldüğü ayrıca, memur 
personelde yığılma, fazlalık 
veya öngörememezlik  gibi 
ancak yönetmelikle çözüme 
kavuşturulacak bir durumun 
olmadığı görüldüğünden, söz 
konusu yönetmeliğin işlem-
den kaldırılması uygundur 
şeklindeki değerlendirme-
mizle , İl Genel Meclisi CHP 
Grubu olarak ret oyu kullan-
dık.  “Giresun İl Özel İdaresi 
Memur Personelinin Atama 
ve Yer Değiştirmesine Dair 
Yönetmelik” için  iptal davası 
açacağımızı bugünden halkı-
mıza duyururuz.”.

Haber: Mustafa Cici

ÖZEL İDARE’DE NELER OLUYOR?
CHP’li Yılmaz sert tepki gösterdi

SON YONETMELiK DAVALIK OLUYOR

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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Espiye’de “Kadın Girişimciliği ve 
Mikrofinans” toplantısı yapıldı
Espiye Kaymakamlığı 

koordinesinde “Kadın 
Girişimciliği ve Mikrofinans” 
toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı 
salonunda gerçekleştirilen 
toplantıya, Espiye Kayma-
kamı Taner Tengir, Belediye 
Başkanı Mustafa Karadere, 
Milli Eğitim Müdürü Ömer Ka-
rakayalı, Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Melike Ünver, SYDV 
Müdürü Özlem Çal Duran ile 
Mikrofinans Karadeniz Bölge 
Koordinatörü Yasin Kandemir 
katıldı. Toplantıda mikro kredi 
ve kullanımıyla ilgili bilgiler 
verildi.

Kaymakam Taner Tengir, 

yaptığı konuşmada, ekonomi-
ye değer katan, fikirlere hayat 
veren ve her alanda harika 
işler çıkaran kadınları her za-
man desteklediklerini söyledi.

Özellikle kadın girişimcilerin 
çoğalması ve kadınların üretim 
ile ekonomiye etkin şekilde 
katılmalarının sağlanmasını 
hedeflediklerini belirten Tengir, 
“Başta kadın kooperatiflerimi-
zin kurulması ve kendi üretim-
leriyle ayakta durabilecekleri 
faaliyetlere yönlendirilmeleri 
için bizler de devletin imkan-
larından faydalanabilmeleri 
için onlara gerekli kolaylığı her 
zaman göstereceğiz.” dedi.

Haber: GİRESUN (AA)

‘BAŞARININ 
YANINDAYIZ’

Giresun Doğa Koleji Okul Mü-
dürü Alev Bayraktar: ‘Önceliği-
miz başarı farkımız Doğa Eğitim 
Modelimiz. Seçkin ,güçlü, tec-
rübeli eğitim kadromuz ve Doğa 
Okullarının zengin akademik 
içeriği ile bölgenin en iyi okulu 
olarak öğrencilerimizi geleceğe 
her yönüyle hazırlıyoruz. Sosyal 

, sanatsal ,  sportif alanlarda-
ki birinciliklerimizin yanında 
akademik başarılarıyla Türkiye 
Birinciliklerine imza atıp Doğa 
Okulları arasında her alanda ilk 
sırada olan okulumuzun ama-
cı öğrencilerimizin başarısını 
desteklemek , bu şehre vizyon 
kazandıracak gençlerin yanın-
da olmak. Çocuklarınızı bize 
emanet ettiğiniz için teşekkürler 
Giresun.’

GiRESUN DOGA KOLEJi
HiKMET GEZMiS
EGiTiM BURSU

Giresun Doğa Koleji YKS’de derece 
alan öğrencilerine lise ve üniversite 

hayatı boyunca eğitim bursu vererek 
onlara olan desteğini devam ettiriyor.

AK Parti Giresun İl 
Başkanı Kenan 
TATLI; Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elektrikte indirime gittiğini 
açıkladı.Tatlı, Elektrikte mes-
ken ile tarımsal sulama abone 
grubu kullanıcıları için K.D.V. 
%18’den %8’e çekildiği,  mes-
ken alçak gerilim abone grubu 
kullanıcıları için alt kademe 
günlük tüketim sınırının 7 kwh’ 
den  8 kwh ‘ e ( 30 günlük oku-
ma da 210 kwh ‘ten 240 kwh ‘e 
) çıkarıldığı müjdesini verdi.

Tatlı şöyle konuştu: “Ticaret-
hane statüsündeki alçak gerilim 
elektrik aboneleri için tüketim 
kademesi sınıflandırması yapıl-
mış olup günlük tüketim sınırı 

30 kW’a,  ( 30 günlük okuma da 
toplam 900 kW’a )  kadar tüke-
timindeki ilk dilime,  perakende 
satış alçak gerilim ticarethane 
tarifesine göre %29,24 indi-
rim uygulanacak. Düzenleme 
ile vatandaşlarımızın elektrik 
tüketimine göre faturalarda net 
yüzde 8 ile yüzde 14 oranında 
bir indirim sağlanacak. 

Ayrıca, mesken olarak kulla-
nılan müstakil binalar, apart-
manlar ve apartmanlar içindeki 
bağımsız bölümler, konut 
kooperatifleri ve konut siteleri 
ile bu yerlerin ayrı sayaç ile 
ölçümleri yapılan kalorifer, 
asansör, hidrofor, merdiven 
otomatiği, kapıcı dairesi ve 
benzeri ortak kullanım yerleri, 

İbadethanelerin genel aydın-
latma yönetmeliği kapsamında 
yer almayan tüketimleri ve 
müştemilatı niteliğindeki loj-
man ve benzeri yerleri , AFAD 
tarafından kurulan geçici 
barınma merkezleri , iktisadi 
işletmeleri hariç olmak üzere 
dernek ve vakıf merkezleri ile 
bunların şubeleri , cemevleri 
, köylerde içme suyu temini 
ve dağıtımı amaçlı kullanılan 
tesisler MESKEN abone grubu 
kapsamına alınmıştır. 

Cumhurbaşkanımız lider-
liğinde, AK Parti daima Mil-
letinin yanındadır ve olmaya 
devam edecektir. Milletimize 
hayırlı olsun.” dedi. 

Haber: Osman Yılmaz

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç
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Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Giresun Merkez ÇALDAĞ 
âfetzedeleri üvey evlat mı?..
Acaba neden?..
*
⁉️ Bu bölgeyle ve bölge 

insanlarıyla ilgilenecek, on-
ların derdini dert edinecek 
(bu dönemde aktif) siyaset-
çi ve bürokrat, STK temsil-
cileri olmadığı için midir?..

Oysa Ticaret Odası 
Başkanı ve aynı zamanda 
İnişdibi Maden sularının 
da sahibi ile bir dönem o 
bölgede belde başkanlı-
ğı yapmış, şu anda da İl 
Genel Meclisi Başkanlığı 
sıfatını taşıyan muhterem 
şahsiyetler de bu bölgenin 
insanları!..

Yoksa bu muhterem 
şahsiyetlerin aktif siyasî ve 
bürokratik makamlara karşı 
sözleri mi geçmiyor, onlar da 
mı dertlerini anlatamıyor?..

*
Bu arada “Bölgeyle ve 

bölge insanlarıyla ilgilene-
cek, onların derdini dert 
edinecek aktif siyasetçi 
yok mu?” derken, haksızlık 
yapmayalım: Giresun Mil-
letvekili Sayın Necati TIĞLI 
Beyefendinin hakkını teslim 
edelim…

Sayın TIĞLI, âfet bölge-
sinin sıkıntılarını soru öner-
gesiyle TBMM gündemine 
taşıyor…

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Sayın 
Murat Kuru’nun verdiği 
cevabî yazıda:

“Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı’nca “Giresun İli, 
Merkez İlçesi, Çaldağ Ma-
hallesi, Kentsel Dönüşüm 
Projesi 24 Adet Konut ve 
19 Adet İşyeri İnşaatı ile Alt-
yapı ve Çevre Düzenleme-
si” işinin ihalesi 25.11.2021 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Söz konusu ihale yeterli ka-
tılımın olmaması nedeniyle 

iptal edilmiş olup, akabinde 
projenin acil uygulanması 
adına iptal aşaması sonrası 
ikinci ihale süreci başlatıl-
mış ve belirtilen projenin 
ihalesi 21.01.2022 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.” Deni-
lirken;

‼️ Ancak soru önergesin-
de ki:

- “Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ) tarafından 25 Kasım 
2021 tarihinde ihaleye 
çıkan projenin iptal edilme-
sinin gerekçeleri nelerdir? 

- Ayrıca ihalenin 25 
Kasım 2021 tarihine kadar 
(450 gün) beklenmesinin 
nedenleri nedir? 

- Yapılacak 24 konut ve 
19 işyeri için ilgili kurum ve 
kuruluşlardan beklenilen 
rapor ve onayın gecikme 
sebebi nedir? 

- Diğer afet bölgelerinde 
konut ve işyerleri teslim 
aşamasına gelmişken bu-
rada yaşanan gecikme bir 
ayrımcılık değil midir?”

‼️ Can alıcı sorulara 
nedense cevap verilmemiş-
tir!..

*
Biz de soruyoruz: 
- Neden?..
- Çaldağ bölgesine ilgi-

sizliğin gerekçesi nedir?..
- Bu bölge insanların 

geciken mağduriyetlerinin 
bedelini kimler, nasıl ödeye-
cektir?..

- Bu ihmalde, iktidarın 
Giresun’daki siyasî ve 
bürokrat temsilcilerinin so-
rumlulukları yok mudur?..

*
Bu vesileyle alaka ve 

hassasiyetlerinden dolayı 
Milletvekili Sayın Necati 
TIĞLI Beyefendiye de 
teşekkürler…

Vesselam…

TATLI: ELEKTRiKTE iNDiRiM YAPILDI

Tarsus Turkey tarafından, 
AYSAD’ın (Asansör ve 

Yürüyen Merdiven Sanayici-
leri Derneği) desteğiyle 17.’si 
gerçekleştirilen Uluslararası 
Asansör İstanbul, 400 firmanın 
katılımıyla toplam 8 salon ve 60 
bin metrekare alanda düzen-
lenecek. 10 Mart’ta kapılarını 
açacak organizasyonda bu yıl 
Giresun’dan Tpm Asansör yer 
alacak. 

Ticaret Bakanlığı’nın Alım 
Heyeti desteği ve uygulanan 
Overseas Buyer programı 
sayesinde bu yıl 6.000’i yurt 
dışından, toplam 30 bin satın 
almacının ziyaret edeceği 
Asansör İstanbul’da, dört gün 
boyunca yaklaşık 500 milyon 
dolarlık ticaretin gerçekleşmesi 
bekleniyor. 10-13 Mart 2022 ta-
rihlerinde Tüyap Beylikdüzü’n-
de gerçekleşecek fuar, konut 

ve ticari bina asansörlerinden 
hastane asansörlerine, ev içi 
asansör ve kişisel taşıyıcılar-
dan oto asansörlerine, yük ve 
servis asansörlerinden engelli 
asansörlerine kadar tüm yeni 
makine, ekipman ve teknolojile-
re ev sahipliği yapacak.  

Uluslararası Asansör 
İstanbul, sektörün 3 yıl ara-
dan sonra gerçekleşecek ilk 
yüz yüze ticaret fuarı olacak. 
“Balkanlar’dan Kafkaslara, 
Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya 
kadar uzanan geniş bir ticaret 
ağının merkezinde yer alan 
Türkiye, coğrafi konumu, lojistik 
gücü, kaliteli üretim potansiyeli 
ve uygun maliyet avantajıyla, 
dünya ticaretinin parlayan 
yıldızı olmaya devam ediyor. 
İstanbul’da 17.’sini düzenleye-
ceğimiz fuarımız da asansör 
ticaretinde dünyanın merkezi 

konumunda bulunuyor” diyen 
Tarsus Turkey Genel Müdü-
rü Zekeriya Aytemur, fuarın, 
aralarında Giresunlu asansör 
firmasının da olduğu katılımcı-
larına önemli ihracat fırsatları 
ve satın alma talepleri sunaca-
ğını söyledi. 

Asansör İstanbul ziyaretçisi 
her 5 profesyonelden biri yurt 
dışından Yıllık ortalama 1 – 
1,5 milyar dolar ciroya sahip 
Türkiye Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayinin, yeniden 
şekillenen dünya tedarik zinci-
rinde avantajlı konuma geç-
mek için rotasını yurt dışına 
çevirdiğini ifade eden Zekeriya 
Aytemur, hem Ticaret Bakan-
lığı’nın Alım Heyeti desteğinin 
hem de uygulamaya koyduk-
ları Overseas Buyer programı-
nın, fuardaki sektörel ihracata 
ivme kazandıracağını söyledi. 

Overseas Buyer Programı 
hakkında bilgi veren Aytemur; 
“2019 yılında düzenlendiğimiz 
son fuarda başta İran, Suudi 
Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır, 
Ürdün, Rusya, Ukrayna, Fas 
ve İtalya olmak üzere yurt 
dışından binlerce ziyaretçiyi 
ağırladık. Yabancı ziyaret-
çi oranı yüzde 20’ye çıkan 
Asansör İstanbul’un 2022 bu-
luşması için Overseas Buyer 
adını verdiğimiz bir program 
uyguladık. Program sayesinde 
asansör ve yürüyen merdiven 
sektörünün dünya genelindeki 
büyük alıcılarını özel olarak 
fuara davet ederek, doğrudan 
katılımcılarımızla buluşmaları-
nı sağlıyoruz. Bu sayede hem 
yurt dışı satın almacı oranımızı 
hem de fuarda gerçekleşe-
cek ticaret hacmini artırmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Dünyanın iki büyük asansör fuarından biri olan 17. Uluslararası Asansör İstanbul’a Giresun’dan da katılım olacak.

GiRESUNLU TPM ASANSOR
KURESEL REKABETE HAZIR



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

64 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

74 Mart 
2022 Cuma www.giresungundem.com
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HAZIRLAYAN: MURAT BAYRAKTAR

Ligin en değerli hafta-
larını oynadıklarına 
işaret eden Korkmaz, 

“Her maç çok önemli. Kazan-
ma serisi yakalamamız lazım. 
Oyuncularımız çok iyi çalı-
şıyor. Taktik yöne çok önem 
veriyoruz. Yaptığımız taktik 
antrenmanları görsel olarak 
da izliyoruz. Bu, gelişimizi 
artırıyor. Güzel bir reaksiyon 
oluştu.” ifadelerini kullandı.

“Taraftara çağrı”
Bülent Korkmaz, iç saha 

maçlarının önemine dik-
kati çekerek, şöyle devam 
etti:”Özellikle taraftarların bu 
dönemde takımlarına daha 
çok sahip çıkmaları lazım. 
Stadın doldurulması lazım. 
Stat dolmadan baskı atmos-
feri oluşmuyor. Her gittiğiniz 
deplasmanda hissediyorsu-
nuz. Buraya gelen takımlar da 
bunu hissetmeli. Bizim oyun-
cularımıza da maç başından 
sonuna kadar destek olmalı. 
11 maç var, 33 puan demek. 
Her alacağımız galibiyet bizim 

için önemli.”
Takımdaki herkesin değerli 

olduğunun hissettirilmesi ge-
rektiğinin altını çizen Korkmaz, 
“Taraftarımız her oyuncuya 
sahip çıksın. Ne olursa olsun, 
pas hatası yapsa bile sahip 
çıksınlar. Futbol böyle bir şey. 
Bütünlük içinde hareket eder-
sek büyük bir enerji ve sinerji 
oluşturur. Taraftarın yapacağı, 
bütünlük içinde enerjiyi ortaya 
çıkarmaya yardım etmek 
olmalı.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Bulent Korkmaz, her maça 
galibiyet hedefiyle hazırlandık-
larını kaydederek, “Her maçı 
kazanmak istiyoruz. Her maçı 
elbette kazanamayacağız ama 
özellikle iç saha maçlarını 
kazanmak istiyoruz. Kalan 
haftalar için bir hedef koymu-
yoruz. Amaç ligde kalmak. Zor 
mu, gerçekten zor, çok sıkıntılı 
bir dönem ama bu enerjimizle 
heyecanımızla bilgi birikimi-
mizle inşallah bunu aşarız. 
Son haftaya kadar bu iş süre-
cek.” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak 
Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Bülent Korkmaz, kazanma serisi yakalamaları gerektiğini söyledi

MACLARINI KAZANMALIYIZ’
BULENT KORKMAZ: ‘iC SAHA

TFF Naklen Yayın İhale 
Komisyonu, ilk paket 

dışında kalanlar için gelen 
önerileri kabul etti. Digiturk’e 7 
Mart’a kadar imza atma süresi 
verildi, aksi takdirde çoğunlu-
ğunda Saran Group ile anlaşı-
lacağı belirtildi. 8 derbi içeren 
238 maçlık en değerli paketin 
ise ihale dışında bırakılmasına 
karar verdi.

Yeni sezondan itibaren 
başlayacak futboldaki naklen 
yayınlar için açılan ihalede 
beklenen rakamlar ortaya 
çıkmazken, TFF Naklen Yayın 
İhale Komisyonu’nun kararları, 
en büyük aday olarak görünen 
beIN Sports’u (Digiturk) köşeye 
sıkıştırdı.

Tüm paketleri kapsayan 
Paket 4 için teklif veren tek 
firma Digiturk oldu. Tüm yayın-
lara, 2 milyon 105 milyon liralık 
bir öneri sunuldu. Ancak ihale 
komisyonu bunu kabul etmedi. 
Bundan sonra, paket paket 
yapılan önerilere geçildi.

İlk olarak 1 A paketi ele 
alındı. Digiturk, bu paket için 
810 milyon lira öneride bulun-
du. İlk yıl için 238, ikinci yıldan 
sonra da 210 maçı kapsayacak 
içeriğin içerisinde 8 derbi maçı 
bulunuyor. TFF’nin açıklamasın-
da, “Haftanın birinci ve üçüncü 
müsabakalarını seçim hakkı ol-
ması ve buna bağlı olarak yayın 
hakkı sahibi olacak kuruluşun 

reklam ve abonelik sayılarının 
diğer paketlere oranla gelirle-
rinin daha yüksek olacağı ve 
müsabaka adet ve ağırlığının 
daha yüksek olacağı göz önün-
de bulundurulduğunda Paket 
1A içerisinde yer alan hakların 
ihale dışında 
bırakılması-
na ve gerekli 
çalışmaların 
yapılmasına” 
ifadesi kulla-
nıldı.

TFF, birinci 
sezonda 68, 
ikinci sezon-
dan itibaren 
takım sayısı 
azalacağı 
için 60 canlı 
maç yayınını 
içeren 4 derbili 
paketin 500 
milyon lirayla 
Digiturk’te kal-
masını kabul 
etti. 7 Mart’a 
kadar imza 
atılmasını, 
aksi durumda 
bu hakkın 324 
milyon lira 
teklif veren 
Saran’a geçe-
ceği duyurul-
du.

Kısaca 4 
sezonda Sü-

per Lig’de 4 hafta arası oyna-
nacak 1C paketi için de Digiturk 
140 milyon lira önerdi ve bu 
rakam kabul edildi. 7 Mart saat 
17.00’ye kadar imza atılmazsa 
bu hak 30 milyon 375 bin lira 
veren Saran’a geçecek. 

7 MART SON GUN!



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: 84 Mart 2022 Cuma

 

 

 

GZT Giresunspor, 
Spor Toto Süper 
Lig’in 28’nci hafta-

sında 5 Mart Cumartesi günü 
deplasmanda karşılaşacağı 
Çaykur Rizespor maçının 
hazırlıklarını sürdürdü.Çotanak 
Spor Kompleksi ek sahasında 
teknik direktör Hakan Keleş 
yönetiminde gerçekleştirilen 

antrenmanda futbolcular, ısın-
ma ve kondisyon hareketleri-
nin ardından 5’e 2 top kapma 
çalışması yaptı.

Çift kale maçla sona eren 
antrenmana, sakatlıkları bulu-
nan Zeki Yavru, Emre Taşde-
mir, Arda Kılıç ve tedavi süreci 
devam eden Erol Can Akdağ 
katılmadı

SPONSOR
Süper Lig temsilcimiz GZT 

Giresunspor’a gelir amaçlı 12 
Mart’ta İstanbul’da gerçekleştiri-
lecek olan gecede sahne alacak 
olan Öykü Gürman’ın sponsor-
luğunu Bahçeşehir Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Enver 
Yücel üstlendi.

12 Mart Cumartesi akşamı 
Titanic Business Kartal Hotel’de 
yapılacak ve son dönemlerin 
güçlü seslerinden Öykü Gür-
man’ın sahne alacağı gece için 
artık geri sayım başladı.

“TÜM GİRESUN’A 
ÖRNEK OLMALI”

Giresunspor Kulübü’nden 
yapıla açıklamada; “Giresunspor 
için son derece önemli olan 
gecede sahne alacak olan 
sanatçının sponsorluğunu üst-
lenen eğitim alanında ülkemi-
zin yurt içinde ve yurt dışında 
gurur kaynağı olan sayın Enver 
Yücel’e Giresunspor camiası 
adına teşekkür ediyoruz. Süper 

ligde kalıcı olmak için büyük bir 
mücadele veren yeşil-beyazlı 
takımımızın yanında yer alan ve 
desteğini esirgemeyen Yücel’in 
tüm Giresun’a örnek olmasını 
dileriz. Sayın Enver Yücel gibi 
değerlerimiz maddi ve manevi 
Giresunspor’un yanında olduğu 
sürece çotanak arması süper 
ligde Giresun’u temsil etme-
ye devam edecektir” ifadeleri 
kullanıldı.

5 KARŞILAŞMA 
Cumartesi günü temsilcimiz 

GZT Giresunspor’u ağırlayacak 
olan Çaykur Rizespor oynadığı 
son 5 karşılaşmada 3 puanı bir 
arada göremedi.

Giresunspor’un altı puan geri-
sinde yer alan Çaykur Rizespor, 
sahasında Antalyaspor’u 2-1 
yendikten sonra galip gelme 
başarısı gösteremedi. Rizespor, 
iç sahada Adana Demirspor’a, 
deplasmanda Galatasaray’a 
yenilirken, Altay ve Hatay 
deplasmanlarından ise golsüz 
beraberliklerle döndü.

YOLA 3 PUAN
iCiN CIKILACAK
Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak olan  Giresunspor, son 
provalarını yapıyor. Kaptan Zeki Yavru, sakatlığından dolayı formasını giyemeyecek

OKAN, KALESiNi
KAPATACAK!
Çaykur Rizespor ile 

oynanacak olan karşı-
laşmada  kaleci Okan, rakip 
oyunculara kalesini kapa-
tacağını ve iyi bir sonuçla 
Giresun’a geri dönecekleri-
ne inandığını söyledi.

İki Karadeniz takımının-
da ligde kalmak adına yarış 
verdiğini kaydeden Tecrübeli 
Eldiven” Geçtiğimiz hafta 
kırılma maçlarından birini 

Göztepe’ye karşı oynadık ve 
kazandık.Şimdi sırada Rize 
deplasmanı var.Onlarında 
hedefi ligde tutunmak.Çünkü 
Süper Ligden düştüğün 
zaman bir daha çıkmak çok 
zor oluyor.İki kulüpte bunun 
bilincinde.Zor bir 90 dakika. 
Alnımızın akı ile çıkacağımıza 
inanıyoruz.Kalemi gol veya 
gollere kapatacağım” dedi.

Haber: Osman Yılmaz

HAKEM OLMAK iSTEYENLERiN DiKKATiNE!

Aday hakem kursuna 
katılım için gerekli 

şartları belirlediklerini ifade 
eden Faal Futbol Hakemleri ve 
Gözlemcileri Derneği Giresun 
Şube Başkanı Mustafa Zıva-
lı, “Hakemliğe gönül vermiş, 
hakem olmak isteyen herkesi 
bu kursa davet ediyorum. İl 
Hakem Kurulu Başkanımız 
Mürvet Sezer’le birlikte bu 

çağrıda bulunuyoruz” dedi.

GEREKLİ ŞARTLAR
1- 01.01.1994 ile 

31.12.2006 tarihleri arasında 
doğanlar.

2-Erkeklerde 1.70 cm boy,  
Kadınlarda 1.60 cm boy.

3-www.tffhgd-giresun.
org adresinde formlar/ aday 
hakem başvuru formu 2022 
evrağını eksiksiz doldurarak 

resimli biçimde 18 MART 2022 
tarihine kadar aşağıdaki ad-
reslere Teslim edilecektir.posta 
veya mail ile gönderim kabul 
edilmeyecek aday kendisi 
elden bizzat teslim edecektir. 
21 Mart 2022 tarihinde müla-
kat ve 22 Mart 2022 Salı günü 
Aday Hakem kursu başlama 
tarihi olacaktır.

EVRAK TESLİMİ
1- 15 Temmuz Spor Komp-

leksi Salı ve Perşembe İl 
Hakem Kurulu Üyelerine 
(Saat:17.30-19.00).

2- Akif Sağlık (Gazi Cad. 
Mimarlar Odası).

3- Mustafa Zıvalı (Giresun 
Belediyesi 1.kat).

Faal Futbol Hakemleri 
ve Gözlemcileri Derneği 
Giresun Şubesi basın 
açıklaması yayınlayıp, 
aday hakem kursu 
açılacağını duyurdu.


