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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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AHMET BİLGE
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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?
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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

OLMADI METE AKIN 
BU OLMADI 

BU YOLCULUK SANA 
YAKIŞMADI 

(Yazısı Sayfa 4’te)

Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, Ka-

le’de yaptığı toplantıda 3 yıllık 
icraatlarını tek tek anlattı.
Medyanın büyük ilgi gösterdiği 
toplantının sonunda ise Havuz 
Sistemi çalışmasını yapan 

şirketin yetkilileri görsel ve 
sözel bir sunum yaptı. Ordu’da 
bu sistemin başarılı olduğunu 
ifade eden şirket yetkilileri, 
Giresun’da da başarılı olmak 
istediklerini söyledi. 240 olan 
dolmuş sayısının 120’ye 
ineceği öğrenilirken, Giresun 

Belediye Başkanı Şenlikoğ-
lu, bu konuda A-B-C planları 
olduğunu ifade ederek “Şu an 
şirket çalışıyor. Bu uygulama 
sadece Giresun’da yapılmış 
gibi gösterilmesin. Bu şirket 
çok sayıda ilde bu işi yaptı.
Komşumuz Ordu bile bu sis-
teme geçti. Artık Giresun halkı 
da bu hizmeti almalıdır” dedi.

Belediye Başkan Vekilleri 
Hasan Yılmaz ve Salih Özde-
mir, Belediye Başkan Yardım-
cıları Şerafettin Vurgun, Abdur-
rahman Demirel, Osman Öden 
ve Tuncay Muhammet Arışan 
ile Belediye Meclis Üyelerinin 
de katıldığı toplantıda konu-
şan Başkan Şenlikoğlu,Havuz 
sistemi konusunda kimseyi 
mağdur etmek istemediklerini 
de söyledi.        n SAYFA 3’TE

3 yıllık icraatlarını açıklayan Şenlikoğlu, Dal-Çık, Havuz Sistemi, Atık tesisi, trafik, hayvan barınağı 
projeleri başta olmak üzere belediyenin çeşitli çalışmaları konusunda detaylı sunum yaptı

AYTEKiN SENLiKOGLU, HAVUZ
SiSTEMi KONUSUNDA KARARLI
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun’da Havuz sistemini hayata geçirmek istediklerini ifade ederek, “Bu konuda 
ki idari ve siyasi bedeli ödemeye hazırız. Sadece 7 ilde dolmuşçulukta havuz sistemi yok. Giresun da bunlardan birisi.” dedi
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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)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

Genç Polis Teşkilatı 177 Yaşında!..
Türk Polis Teşkilatı, 350 

bin civarında personele 
sahip güzide ve köklü bir 
kuruluşumuz… 

10 Nisan 1845 (12 Re-
bîu’l-Evvel1261); Türk Polis 
Teşkilatının doğum günü…

10 Nisan 2022; Türk 
Polis Teşkilatını 177. Yaş 

günü…
***
Canlılar yaşlanınca, ihti-

yarlayınca enerji ve güçleri-
ni kaybederler.

Kuruluşlar ise yaşlanınca 
edikleri tecrübeleriyle faali-
yet güçlerini daha da artırır 
ve gençleşirler.

DEVAMI 2’DE

Müftülük ve TDV
engellileri unutmadı
Giresun İl Müftülüğü engelliler 
için iftar programı organize etti

n
 2

’D
E

İYİ Parti Kadın Politikalarından so-
rumlu Genel Başkan yardımcısı Ün-

zile Yüksel,Polis haftasını kutladı. Türk 
Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177.yıl 
dönümünü tebrik eden Yüksel,parti ola-
rak her zaman polis teşkilatının yanında 
olduklarını vurguladı. n SAYFA 2’DE

YUKSEL’DEN POLiSLERE TAM DESTEK Su Kanal Ekipleri 
Çalışmalarını 

Sürdürüyor
n 2’DE

Yürek yakan ölüm
Giresun’da dere yatağına devrilen iş 
makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti

n 2’DE

Çıkmaz 
kasaban 

genç yazar 
çıktı 4’TE
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

211 Nisan 
2022 Pazartesi 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
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Genç Polis Teşkilatı 
177 Yaşında!..

177. yaş günü kutlayan 
Polis teşkilatımız da ilerleyen 
yaşına rağmen alt yapısını 
modern çağın teknolojisine 
göre donatmış, tecrübeli per-
soneliyle donanmış, motivas-
yonu yüksek, enerjisi yerinde, 
diri ve genç bir teşkilat!..

Dahası Eski Türkiye’nin 
tepeden bakan, burnundan kıl 
aldırmayan müdür ve amir-
lerin yerlerini Yeni Türkiye’de 
Bakanından Genel Müdürüne, 
İl müdürlerinden Amirlerine, 
masa başındaki sivil memu-
rundan arazideki üniformalı 
polisine kadar topyekûn 
milletiyle kucaklaşan, kendi-
lerini halktan biri gibi gören, 
hizmet aşkıyla yanan güzide 
bir teşkilat… 

***
Kuruluş yıl dönümleri, sade, 

klasik kutlama mesajlarıyla 
geçiştirilmemeli; bir iç muha-
sebenin yapılmasına vesile 
olmalı… Güzellikler takdir ve 
teşvik edilmeli… Eksiklikler, 
olumsuzluklar, dert ve sıkıntılar 
gündeme taşınmalı.

Bu kutlama günleri aynı 
zamanda, operasyonlarda ve 
çalıştığı birimlerde başarılı 
olan personelin ödüllendirildiği 
günler olmalıdır.

***
Fedakâr ve cefakâr Türk 

Polisi; bu milletin öz evlatla-
rıdır.

Türk Polisi; terör örgütleri-
nin, hak ve hukuk cellatlarının, 
ahlâk ve namus düşmanlarının 
korkulu rüyasıdır…

Türk Polisi; can, mal ve 
namus emniyetinin tesisi ve 
huzurun temini hususunda 
milletimizin güvencesidir…

Milleti için kan ve ter dök-
meyi şeref addeden kahraman 
polisimizin derdi; bizim derdi-
miz, kederi; bizim kederimiz, 
sevinci; bizim sevincimizdir.

Aziz milletimizin can ve 
mal emniyetinin tesisi ve 
huzuru için, mesai mefhumu 
gözetmeksizin üstün bir vazife 
aşkıyla hizmet veren, bir nevi 
güvenliğimizin sigortası olan 
Polis Teşkilatımızın fedakâr, 
cefakâr ve kahraman men-
suplarının 177. Kuruluş yıl 
dönümü kutlu olsun…

Vazife başında şehit olan 
emniyet mensubu kardeş-
lerimize rahmet, kahraman 
gazilerimize acil şifalar, emekli 
kardeşlerimize sağlıklı ve 
hayırlı uzun ömürler, vazife 
başındaki kardeşlerimize 
sıhhat ve afiyet içinde hayırlı 
hizmetler diliyoruz.

***
“Öyle Ucuz Değil Gül Kok-

lamak… Gül Tutan Ele Diken 
Batmalı…  Bir Aşka Gönül 
Veren O Aşkın Kapısında 
Yatmalı!”  (Necip Fazıl)

Vesselam…

Giresun İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, 
TDV’nın gayretleriyle 

yapılan organizasyonu kutladı..

Topcan, “Kardeşlik, dostluk 
ayı olduğu kadar Ramazan ayı 
mağfiret, rahmet ve bereket 
ayıdır. Paylaşma ayıdır. Güzel 

vesilelerle bir araya gelmek, 
aramızda var olan kardeşlik 
bağlarını daha da güçlendi-
recektir. İftar soframıza şeref 
katan siz değerli dostlarımıza 
bir kere daha teşekkür ediyo-
rum.” şeklinde konuştu  

İftar programına İl Müf-
tü Yardımcısı Murat Mutlu, 
Müftülük personeli, engelli ve 
gençlik koordinatörleri, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ile 
engelli vatandaşlar ve aileleri 
katıldı.  

Haber:Fatma Uğurlu

Giresun İl Müftülüğü engelliler için iftar programı organize etti
MUFTULUK VE TDV ENGELLiLERi UNUTMADI

YUKSEL’DEN POLiSLERE TAM DESTEK
Başkan Yüksel, Her türlü 

iç ve dış tehdide karşı 
vatanına hizmet konusunda 
görevini gözünü kırpmadan 
yerine getiren, suç ve suç-
lularla hızlı ve etkin olarak 
mücadele eden emniyet teşki-
latının kendi içinde meydana 

gelen olumsuzluklarla da 
aynı şekilde mücadele ettiğini 
belirtti.

Yüksel, “ Polis teşkilatımız, 
sağlanan çağa uygun ve etkili 
teknik donanım ve yapılan 
reformlar ile dünyanın en 
güçlü ve en seçkin polis teş-

kilatlarından biri haline gelmiş 
bulunmaktadır. Polisimiz bu 
özelliğiyle milletin huzuruna ve 
ülkemizin güvenliğine yönelik 
çok boyutlu saldırıları başa-
rıyla bertaraf etmiştir. Üstün 
başarı ve fedakârlık ile görev 
yapan Emniyet Teşkilatımızın 

ve yakınlarının Polis Haftası’nı 
kutluyor, görevi başında şehit 
olan polislerimizi rahmet ve 
saygıyla, gazi olanları minnet-
le anıyor, başarılı çalışmalar, 
sağlık ve esenlikler diliyorum ” 
şeklinde konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

Bu kapsamda; Su ve 
Kanalizasyon ekipleri 

tarafından Şeyhkeramettin 
Mahallesi Suat Akgün So-
kak’ta kanalizasyon hattı ça-
lışması, Gaziler Mahallesi 174 
nolu Sokak ve Aksu Mahallesi 
Mehmet İzmen Caddesi’nde 
kanalizasyon hattı bağlantısı, 
Hacısiyam Mahallesi Şeb-
boy Sokak’ta kanalizasyon 
hattı tamiratı, Fevzi Çakmak 
Mahallesi Gündoğdu Sokak, 
Çıtlakkale Mahallesi 139 nolu 

Sokak, Kavaklar Mahallesi Gü-
ner Sokak ve Şehit Toraman 
Uzun Sokak’ta ise içme suyu 
abone hattı tamiratı çalışması 
yürütülüyor.

Ekipler, halkın talepleri 
doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürürken, bu çalışmaları 
kısa sürede tamamlamayı 
hedefliyor.

Belediye yetkilileri, daha 
yaşanabilir bir Giresun için 
çalışmaların aralıksız olarak 
devam edeceğini ifade etti.

SU KANAL EKiPLERi
CALISMALARINI SURDURUYOR

Giresun Belediyesi şehrin dört bir yanında onarım ve yeni yapı çalışmalarını sürdürüyor

Yürek yakan ölüm
Giresun’un Doğankent 

ilçesinde dere yata-
ğına devrilen iş makinesinin 
sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin 
Çatak köyünde Umut Özdemir 

idaresindeki kara yolları yük-
lenici firmasına ait iş makinesi 
dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü Özdemir, 
olay yerinde hayatını kaybetti. 

GİRESUN (AA)

Dere yatağına devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti
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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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Giresun Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi Yapım İşi  yapım  işi  4734  sayılı  Kamu  İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık  ihale usulü  ile  ihale edilecektir.    İhaleye  ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2022/329266
1-İdarenin
a) Adresi : HACIMIKTAT MAH. TABAKLAR SOK. NO:1 28100 MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 454 444 40 28 - 0 454 216 49 63
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@giresun.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Giresun Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Giresun Merkez Nizamiye Mahallesi Deppoy Mevkiinde Belediyemize ait yapıda 
yapılacaktır.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hacımiktat Mah. Tabaklar Sok. No:1 Giresun Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:7 
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.04.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli  imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde;  isteklilerin yönetimindeki görevliler  ile  ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a 
kayıtlı  olmayan  yabancı  istekliler  tarafından  ise,  ilgili  ülke  mevzuatı  dikkate  alınarak,  belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale  konusu  işte  idarenin  onayı  ile  alt  yüklenici  çalıştırılabilir.  Ancak  işin  tamamı  alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup : Bina İşleri 
Benzer İş Olarak Değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliğidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacımiktat Mah. Tabaklar Sok. No:1 Giresun Belediyesi Yeni 
Hizmet Binası Kat:5 Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu  tespit edilen  isteklilerin  teklifleri, Kanunun 38  inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

GİRESUN BELEDİYESİ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 
MERKEZİ YAPIM İŞİ GİRESUN BELEDİYESİ 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01593226)

AYTEKiN SENLiKOGLU, HAVUZ
SiSTEMi KONUSUNDA KARARLI

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gire-
sun’da Havuz sistemini hayata geçirmek istediklerini 
ifade ederek, “Bu konuda ki idari ve siyasi bedeli öde-
meye hazırız. Sadece 7 ilde dolmuşçulukta havuz sis-

temi yok. Giresun da bunlardan birisi.” dedi

Giresun halkının 
kendilerine hizmet 
yapma adına yetki 

verdiğini ifade eden Şenlikoğ-
lu, kendilerinin de sağlanan 
desteklerin hakkını sonuna 
kadar verme adına çalıştıkla-
rını kaydetti.

Geride kalan 3 yıl içerisin-
de 350 milyon TL’lik yatırım 
gerçekleştirdiklerini aktaran 
Şenlikoğlu, bunun 63 milyon 
liralık kısmını altyapı 107 
milyonluk kısmını ise üst yapı 
hizmetlerinin oluşturduğunu 
vurguladı. 

Başkan Şenlikoğlu, kentin 
acil ihtiyaçlarına neşter vur-
duklarını dile getirerek: “Mille-
timize ve memleketimize hiz-
met yolunda alnımızın akıyla 
üç yılı geride bıraktık. Güzel 
şehrimiz Giresun’umuzda 
kıymetli vatandaşlarımızın 
hizmetkarı olduk, gururluyuz 
ve oldukça mutluyuz” dedi.

Yol haritalarını ve strate-
jik planlarını belirlediklerini 
ve buna göre çalışmalarını 
sürdürdüklerini kaydeden 
Başkan Şenlikoğlu, “Göreve 
gelirken görev süremizde 
Mega projelerimizi hayata 
geçireceğimizi vaat etmiştik. 
Bu Mega projelerimizi hayata 
geçirirken bir taraftan da rutin 
hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 
Pandemi sürecinde dahi 
hiçbir mazeretin arkasına 

sığınmayarak hizmetlerimizi 
yapmaya devam ettik. Vatan-
daşlarımızın ulaşım konforu-
nu ve yol güvenliğini en üst 
düzeye çıkarmak için daha 
önceki dönemlerle kıyasla-
namayacak ölçüde projelere 
imza attık. Yaptıklarımız 
yapacaklarımızın teminatıdır” 
şeklinde konuştu.

Giresun’u geliştirmeye, gü-
zelleştirmeye ve komşu iller 
ile rekabet etmeye başlayan 
bir şehir haline getirmek için 
söz verdiklerinin altını çizen 
Şenlikoğlu, yaptıkları hiz-
metleri kademe kademe şu 
şekilde sıraladı:

Bulancak Durağı Şehir 
Girişi ve Çevre Düzenleme, 
Alpaslan Caddesi Cephe 
Giydirme ve Sokak Sağlık-
laştırma, Plajlar Bölgesi 1. 
Etap, Kale Aydınlatma ve 
Çevre Düzenlemesi, Sahil ve 
Meydan aydınlatma, Beledi-
ye Yeni Hizmet Binası, Aksu 
ve Kumyalı Bilgi Evi, Prestij 
Cadde Düzenlemesi  (Nihat-
bey Caddesi),  Yöresel Ürün 
Pazarları  (Çınarlar, Bulan-
cak Durağı, Güre), Saman-
lıkkıranı Yeni Şehir Mezarlı-
ğı, Kale Sosyal Tesisleri ve 
Seyir Terası,  Makine İkmal 
Müdürlüğü Yeni Binası, 
Botanik Bahçe, 15 Temmuz 
Spor Kompleksi ve  Teyya-
redüzü Gençlik Merkezinin 

Belediyeye Devri, Jeoradar 
Cihazı, Yeni Çocuk Parkları, 
Aksu Mahallesi Şehir Has-
tanesi yanı 6 adet Sosyal 
Tesis, Hayvan Barınağı 
Bakım Onarımı ve Cihazlarla 
Güçlendirilmesi, Kamulaştır-
malar, Sosyal Market, Evde 
Sağlık ve Bakım Hizmetleri, 
Belediye Malzeme Deposu, 
Araç Filosunun Güçlendiril-
mesi.

Devam eden 
projeler ise şöyle

 Millet Bahçesi, AB, Atıksu 
Arıtma Tesisi, Prestij Cad-
desi (Pazar Caddesi), Semt 
Sahaları, Şehir içi ulaşımı için 
dolmuşlarda havuz projesi, 
Elektrik Hatlarının Yeraltına 
Alınması.

Planlanan Projeler 
ise şöyle

 Plajlar Bölgesi 2. Etap, 
Doğu Park ve Galericiler 
Sitesi, Dal Çık Projesi, Kale 
ve Nizamiye Mahallesi 
(Cinahmet Pazarı) Kentsel 
Dönüşüm, 100 yıllık  ihtiyacı 
karşılayacak olan içme suyu 
projesi, Yöresel Üretim Fab-
rikası ve Aşevi, Güre Gençlik 
Merkezi, Prestij Caddesi 
(Kumyalı – Fatih Caddesi), 
Özgürlük Yolu Düzenleme, 
Andal Bölgesi Ticaret Mer-
kezi, Armelit’de  tüm ilçelerin 
de kullanacağı 60 dönümlük 
alana hayvan barınağı, Yeni 
Bilgi Evleri ve  Yöresel Pazar 
Yerleri, Engelsiz Yaşam 
Merkezi (Aksu Mah. ve 
Erikliman), Kale Rekreas-
yon, Endüstri Meslek Lisesi  
Bölgesi Projesi ve Meydan 
Düzenleme, Hayvan Pazarı 
ve Kesimhane (Mezbahana 
– Çaykara Mah.), Aksu, Bat-
lama ve Güre Deresi Islah 
ve Çevre Düzenlemesi.

Haber: Mustafa Cici
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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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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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Genç Polis Teşkilatı 
177 Yaşında!..

177. yaş günü kutlayan 
Polis teşkilatımız da ilerleyen 
yaşına rağmen alt yapısını 
modern çağın teknolojisine 
göre donatmış, tecrübeli per-
soneliyle donanmış, motivas-
yonu yüksek, enerjisi yerinde, 
diri ve genç bir teşkilat!..

Dahası Eski Türkiye’nin 
tepeden bakan, burnundan kıl 
aldırmayan müdür ve amir-
lerin yerlerini Yeni Türkiye’de 
Bakanından Genel Müdürüne, 
İl müdürlerinden Amirlerine, 
masa başındaki sivil memu-
rundan arazideki üniformalı 
polisine kadar topyekûn 
milletiyle kucaklaşan, kendi-
lerini halktan biri gibi gören, 
hizmet aşkıyla yanan güzide 
bir teşkilat… 

***
Kuruluş yıl dönümleri, sade, 

klasik kutlama mesajlarıyla 
geçiştirilmemeli; bir iç muha-
sebenin yapılmasına vesile 
olmalı… Güzellikler takdir ve 
teşvik edilmeli… Eksiklikler, 
olumsuzluklar, dert ve sıkıntılar 
gündeme taşınmalı.

Bu kutlama günleri aynı 
zamanda, operasyonlarda ve 
çalıştığı birimlerde başarılı 
olan personelin ödüllendirildiği 
günler olmalıdır.

***
Fedakâr ve cefakâr Türk 

Polisi; bu milletin öz evlatla-
rıdır.

Türk Polisi; terör örgütleri-
nin, hak ve hukuk cellatlarının, 
ahlâk ve namus düşmanlarının 
korkulu rüyasıdır…

Türk Polisi; can, mal ve 
namus emniyetinin tesisi ve 
huzurun temini hususunda 
milletimizin güvencesidir…

Milleti için kan ve ter dök-
meyi şeref addeden kahraman 
polisimizin derdi; bizim derdi-
miz, kederi; bizim kederimiz, 
sevinci; bizim sevincimizdir.

Aziz milletimizin can ve 
mal emniyetinin tesisi ve 
huzuru için, mesai mefhumu 
gözetmeksizin üstün bir vazife 
aşkıyla hizmet veren, bir nevi 
güvenliğimizin sigortası olan 
Polis Teşkilatımızın fedakâr, 
cefakâr ve kahraman men-
suplarının 177. Kuruluş yıl 
dönümü kutlu olsun…

Vazife başında şehit olan 
emniyet mensubu kardeş-
lerimize rahmet, kahraman 
gazilerimize acil şifalar, emekli 
kardeşlerimize sağlıklı ve 
hayırlı uzun ömürler, vazife 
başındaki kardeşlerimize 
sıhhat ve afiyet içinde hayırlı 
hizmetler diliyoruz.

***
“Öyle Ucuz Değil Gül Kok-

lamak… Gül Tutan Ele Diken 
Batmalı…  Bir Aşka Gönül 
Veren O Aşkın Kapısında 
Yatmalı!”  (Necip Fazıl)

Vesselam…

Giresun İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, 
TDV’nın gayretleriyle 

yapılan organizasyonu kutladı..

Topcan, “Kardeşlik, dostluk 
ayı olduğu kadar Ramazan ayı 
mağfiret, rahmet ve bereket 
ayıdır. Paylaşma ayıdır. Güzel 

vesilelerle bir araya gelmek, 
aramızda var olan kardeşlik 
bağlarını daha da güçlendi-
recektir. İftar soframıza şeref 
katan siz değerli dostlarımıza 
bir kere daha teşekkür ediyo-
rum.” şeklinde konuştu  

İftar programına İl Müf-
tü Yardımcısı Murat Mutlu, 
Müftülük personeli, engelli ve 
gençlik koordinatörleri, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ile 
engelli vatandaşlar ve aileleri 
katıldı.  

Haber:Fatma Uğurlu

Giresun İl Müftülüğü engelliler için iftar programı organize etti
MUFTULUK VE TDV ENGELLiLERi UNUTMADI

YUKSEL’DEN POLiSLERE TAM DESTEK
Başkan Yüksel, Her türlü 

iç ve dış tehdide karşı 
vatanına hizmet konusunda 
görevini gözünü kırpmadan 
yerine getiren, suç ve suç-
lularla hızlı ve etkin olarak 
mücadele eden emniyet teşki-
latının kendi içinde meydana 

gelen olumsuzluklarla da 
aynı şekilde mücadele ettiğini 
belirtti.

Yüksel, “ Polis teşkilatımız, 
sağlanan çağa uygun ve etkili 
teknik donanım ve yapılan 
reformlar ile dünyanın en 
güçlü ve en seçkin polis teş-

kilatlarından biri haline gelmiş 
bulunmaktadır. Polisimiz bu 
özelliğiyle milletin huzuruna ve 
ülkemizin güvenliğine yönelik 
çok boyutlu saldırıları başa-
rıyla bertaraf etmiştir. Üstün 
başarı ve fedakârlık ile görev 
yapan Emniyet Teşkilatımızın 

ve yakınlarının Polis Haftası’nı 
kutluyor, görevi başında şehit 
olan polislerimizi rahmet ve 
saygıyla, gazi olanları minnet-
le anıyor, başarılı çalışmalar, 
sağlık ve esenlikler diliyorum ” 
şeklinde konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

Bu kapsamda; Su ve 
Kanalizasyon ekipleri 

tarafından Şeyhkeramettin 
Mahallesi Suat Akgün So-
kak’ta kanalizasyon hattı ça-
lışması, Gaziler Mahallesi 174 
nolu Sokak ve Aksu Mahallesi 
Mehmet İzmen Caddesi’nde 
kanalizasyon hattı bağlantısı, 
Hacısiyam Mahallesi Şeb-
boy Sokak’ta kanalizasyon 
hattı tamiratı, Fevzi Çakmak 
Mahallesi Gündoğdu Sokak, 
Çıtlakkale Mahallesi 139 nolu 

Sokak, Kavaklar Mahallesi Gü-
ner Sokak ve Şehit Toraman 
Uzun Sokak’ta ise içme suyu 
abone hattı tamiratı çalışması 
yürütülüyor.

Ekipler, halkın talepleri 
doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürürken, bu çalışmaları 
kısa sürede tamamlamayı 
hedefliyor.

Belediye yetkilileri, daha 
yaşanabilir bir Giresun için 
çalışmaların aralıksız olarak 
devam edeceğini ifade etti.

SU KANAL EKiPLERi
CALISMALARINI SURDURUYOR

Giresun Belediyesi şehrin dört bir yanında onarım ve yeni yapı çalışmalarını sürdürüyor

Yürek yakan ölüm
Giresun’un Doğankent 

ilçesinde dere yata-
ğına devrilen iş makinesinin 
sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin 
Çatak köyünde Umut Özdemir 

idaresindeki kara yolları yük-
lenici firmasına ait iş makinesi 
dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü Özdemir, 
olay yerinde hayatını kaybetti. 

GİRESUN (AA)

Dere yatağına devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti



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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Sen ki; 
Hep kitaplar üzerine düş 

kurardın.. 
Kitaplarla düşüp-kalkar; 
Daha çok kitaplarla arkadaşlık 

yapardın! 
Es-keza bir gün kitap okuma-

san; 
Gözüne bir dirhem uyku 

girmediği gibi sabahlara kadar 
yataklarda kıs-kıs kıvranırdın! 

Sen ki; 
Sadece kitap okuma alışkanlı-

ğı olan birisi değil, aynı zamanda 
iyi de bir tiyatro oyuncusuydun... 

Ve üstlendiğin en uç karak-
terleri; 

Profesyonellere taş çıkartacak 
ölçekte hakkını veriyordun... 

Seyircilerini selamlamaya 
çıktığında; 

Ananın ak-sütü gibi hak ettiğin 
alkışları ziyadesiyle geri alıyor-
dun... 

Ki; 
Benim seninle tanışıklığımda 

‘DELİ’ Oyununda ‘deli’ karak-
terinde gösterdiğin performans 
sayesinde olmuştu... 

Daha sonra izlediğim oyunları 
ise şunlardı; 

Bozuk Düzen
Derya Gülü 
Akmak Kavgası 
Ve Ayı oyunlarında izlemiş-

tim... 
Üstelik sen sadece iyi bir 

tiyatro oyuncusu değil; 
Aynı zamanda öğrencileri 

tarafından sevilen ve sayılan 
biriydin... 

Mesai birlikteliği yaptığın 
okulda herkes tarafında sevi-
len ve hatırı sayılır bir kimliğe 
de sahiptin... 

Kısacası; 
Bencillerin dünyasına baş 

kaldıran... 
Kimileri kendi köşesini 

dönerken; 
Sen mutlulukların paylaşıl-

dıkça çoğalacağına inanan... 
Bu nedenle de toplumsal 

sorumluklardan kaçınmayan 
birisiydin... 

İşte bu nedenle diyorum; 
“Bu yolculuk sana hiç yakış-

madı Mete Akın” diye... 
Aaaah! Aahh! 
Böylesi ‘ayrılık’ yazılarını yaz-

mak ne kadarda zor şey... 
Nasıl başlayacağını bileme-

diğin gibi, nasıl bitireceğini de 
bilemiyorsun... 

Daha doğrusu; 
Duygusal sağanak yağmuru-

nun altında sözcüklerin ayakları-
nı birbirine dolaştırıyorsun... 

Fotoğrafını her ne kadar gör-
selde paylaşsam da; 

Tanımayanlar için kimden 
bahsettiğimi kısaca tanıtmak 
isterim... 

Adı: Mete AKIN 
1961 Giresun doğumlu.. 
Öğrencilik ve gençlik yılların-

da; 
Giresun Belediye Tiyatrosun-

da oyunculuk yaptı... 
Bir süre Mehmet LARÇIN’ın 

benzin istasyonunda idari sorum-
luluk aldı... 

Daha sonra da; 
Eğitimini aldığı öğretmenlik 

mesleğine başladı... 
Ve ilk atamasını da Dereli 

lisesine yaptırdı... 
Dereli lisesindeki görevini Gi-

resun merkeze gidiş-geliş olarak 
yaptı... 

Ve birkaç yıl sonra da tayinini 
Giresun Ticaret Lisesine yaptır-
dı... 

Uzun süredir Giresun 
Ticaret Lisesinde öğretmenlik 
yapıyordu... 

Biraz öncede söylediğim 
gibi; 

Hem öğrencileri ve hem de 
mesai arkadaşları tarafından 
çok sevilip sayılıyordu... 

Derken, beklenmedik bir 
zamanda; 

Sinsi bir hastalık bağırsak-
larına yuva yaptı! 

Bu kahpe virüs Mete Akın 
öğretmenin bağırsaklarına 

kene gibi yapıştı! 
Ve sevgili Mete Akın; 
Direnebildiği yere kadar 

direndi... 
Sonuna kadar; 
Mücadele edebileceği yere 

kadar mücadele etti... 
Etti etmesine ama; 
Bu mücadelede kahpe ‘kan-

ser virüsü’ galip geldi! 
Hem de öylesi bir günde galip 

geldi ki; 
‘Kanser virüsü’ Mete Akın’ı bir 

‘Kanser Haftasının’ içinde alıp, 
sonsuzluğa doğru yola çıkardı.. 

Sevgili Mete Akın’ı bugün 
üzüntüler içinde son yolculuğu-
na Söken Mahallesi-Endüstri 
Meslek Lisesinin kapısından 
uğurladık.. 

Ve cenaze töreninde bazı 
eksiklikleri görünce, yaşadığı-
mız üzüntüye şu üzüntüleri de 
ekledik... 

Şöyle ki; 
Son yolculuğuna uğurladığı-

mız kişi bir öğretmendi... 
Ve ne yazık ki, Milli Eğitim 

Müdürlüğünden ne bir temsilci 
vardı... 

Nede (göstermelikte olsa) bir 
‘çelenk’ dahi göndermemişlerdi... 

Son yolculuğuna uğurladığı-
mız Mete Akın; 

Biraz öncede söylediğim 
gibi geçmişte Giresun Bele-
diye Şehir Tiyatro Oyuncusu 
olarak birçok tiyatro oyununda 
oynamıştı... 

Ne yazık ki; 
Belediye Şehir Tiyatrosun-

dan da herhangi bir yönetici ve 
temsilci olmadığı gibi, nezake-
ten bir çelenk göndermeyi çok 
görmüşler! 

(Unutmadan çelenk gönde-
renleri de hemen söyleyeyim) 

Giresun Ticaret Lisesi.. 
Eğitim-Sen... 
Belediye Başkanlığı 
Ve Yeşilgiresun İlkokulunun 

çelenkleri vardı sadece Mete 
Akın’ı son uğurlama töreninde... 

Sözü daha fazla uzatma-
dan... 

Son sözler olarak; 
Mete Akın’ın ailesine, çocuk-

larına ve yakınlarına sabır ve 
metanet diliyorum...

 Ve aynı duyguları; 
Ticaret Lisesi Öğretmenleri-

ne, öğrencilerine ve personel-
leri başta olmak üzere Mete 
Akın’ı seven, tanıyan-tanıma-
yan tüm öğretmen camiasına 
sabır ve başsağlığı diliyorum...

OLMADI METE AKIN BU OLMADI 
BU YOLCULUK SANA YAKIŞMADI 

Başsağlığı mesajı 
Öğretmenliğinde birçok 

öğrencinin öğretmeni olan;
Tiyatro oyunculuğu sürecinde sahnede 

birçok karakteri soluyan,
Düşünce ve Yaşam felsefesi olarak emek 

savunucularının yanında olan ;
Diktatörce yönetimlere karşı çıkıp ;
Demokrasi ve özgürlüğü savunan 

Gericilik ve dinciliğe karşı savaş açıp ;
Bilimi savunanların arkasından koşan 

METE AKIN 
Yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü 

“ Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftasında”
(07.04.2022) tarihinde aramızdan ayrıldı 

Başta ailesi ve akrabaları olmak üzere 
Öğrencilerine , mesai arkadaşlarına 
Dostlarına ve yaşam paydaşlarına 

Sabır ve Başsağlığı dilerim 
Emekli Öğretmen 
Şaban Karakaya

Canakçı’nın en genç 
yazarı Meryem ŞEN-
GÜN’ ün ilk romanı 

ÇIKMAZ KASABA kitapsever-
lerle buluştu.

Halide Edip meslek ve 
teknik Anadolu lisesi çocuk 
gelişim öğretmenliğini bölü-
mü öğrencisi olan Meryem 
ŞENGÜN Sunday Times’ın 

“Ejderha dövmeli kız” kitabını 
okuduktan sonra etkilendiğini 
ve roman yazmaya karar ver-
diğini belirti.

Genç yazar ŞENGÜN 
“ÇIKMAZ KASABA”  benim 
ilk yazdığım kitabım. 2 seri-
den oluşan yeni kitabı bir aşk 
romanı olarak yazıyorum en 
kısa zamanda kitapseverlerle 

buluşmasını hedefliyorum” 
dedi.

Çıkmaz kasabanın hikayesi;
 İkiz kardeşlerin kasabanın 

tek gölüne gitmesi ve Ah-
met’tin ölümüyle, Pelin, Ateş, 
Kerem ve Su dört arkadaşın 
bu macera ya atılıp Ahmet’i 
kim öldürdüğünü bulmak iste-
mesiyle başlıyor.

CIKMAZ KASABAN
GENC YAZAR CIKTI
Yazma ve okuma yeteneğimizin hızlı gelişen sosyal medya 
mecrasında kaybettiğimiz bir anda, yetenekli genç yazarın 

bir biri ardına çıkardığı romanlarla umudumuz yeşerdi.



GÜNDEM
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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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Sen ki; 
Hep kitaplar üzerine düş 

kurardın.. 
Kitaplarla düşüp-kalkar; 
Daha çok kitaplarla arkadaşlık 

yapardın! 
Es-keza bir gün kitap okuma-

san; 
Gözüne bir dirhem uyku 

girmediği gibi sabahlara kadar 
yataklarda kıs-kıs kıvranırdın! 

Sen ki; 
Sadece kitap okuma alışkanlı-

ğı olan birisi değil, aynı zamanda 
iyi de bir tiyatro oyuncusuydun... 

Ve üstlendiğin en uç karak-
terleri; 

Profesyonellere taş çıkartacak 
ölçekte hakkını veriyordun... 

Seyircilerini selamlamaya 
çıktığında; 

Ananın ak-sütü gibi hak ettiğin 
alkışları ziyadesiyle geri alıyor-
dun... 

Ki; 
Benim seninle tanışıklığımda 

‘DELİ’ Oyununda ‘deli’ karak-
terinde gösterdiğin performans 
sayesinde olmuştu... 

Daha sonra izlediğim oyunları 
ise şunlardı; 

Bozuk Düzen
Derya Gülü 
Akmak Kavgası 
Ve Ayı oyunlarında izlemiş-

tim... 
Üstelik sen sadece iyi bir 

tiyatro oyuncusu değil; 
Aynı zamanda öğrencileri 

tarafından sevilen ve sayılan 
biriydin... 

Mesai birlikteliği yaptığın 
okulda herkes tarafında sevi-
len ve hatırı sayılır bir kimliğe 
de sahiptin... 

Kısacası; 
Bencillerin dünyasına baş 

kaldıran... 
Kimileri kendi köşesini 

dönerken; 
Sen mutlulukların paylaşıl-

dıkça çoğalacağına inanan... 
Bu nedenle de toplumsal 

sorumluklardan kaçınmayan 
birisiydin... 

İşte bu nedenle diyorum; 
“Bu yolculuk sana hiç yakış-

madı Mete Akın” diye... 
Aaaah! Aahh! 
Böylesi ‘ayrılık’ yazılarını yaz-

mak ne kadarda zor şey... 
Nasıl başlayacağını bileme-

diğin gibi, nasıl bitireceğini de 
bilemiyorsun... 

Daha doğrusu; 
Duygusal sağanak yağmuru-

nun altında sözcüklerin ayakları-
nı birbirine dolaştırıyorsun... 

Fotoğrafını her ne kadar gör-
selde paylaşsam da; 

Tanımayanlar için kimden 
bahsettiğimi kısaca tanıtmak 
isterim... 

Adı: Mete AKIN 
1961 Giresun doğumlu.. 
Öğrencilik ve gençlik yılların-

da; 
Giresun Belediye Tiyatrosun-

da oyunculuk yaptı... 
Bir süre Mehmet LARÇIN’ın 

benzin istasyonunda idari sorum-
luluk aldı... 

Daha sonra da; 
Eğitimini aldığı öğretmenlik 

mesleğine başladı... 
Ve ilk atamasını da Dereli 

lisesine yaptırdı... 
Dereli lisesindeki görevini Gi-

resun merkeze gidiş-geliş olarak 
yaptı... 

Ve birkaç yıl sonra da tayinini 
Giresun Ticaret Lisesine yaptır-
dı... 

Uzun süredir Giresun 
Ticaret Lisesinde öğretmenlik 
yapıyordu... 

Biraz öncede söylediğim 
gibi; 

Hem öğrencileri ve hem de 
mesai arkadaşları tarafından 
çok sevilip sayılıyordu... 

Derken, beklenmedik bir 
zamanda; 

Sinsi bir hastalık bağırsak-
larına yuva yaptı! 

Bu kahpe virüs Mete Akın 
öğretmenin bağırsaklarına 

kene gibi yapıştı! 
Ve sevgili Mete Akın; 
Direnebildiği yere kadar 

direndi... 
Sonuna kadar; 
Mücadele edebileceği yere 

kadar mücadele etti... 
Etti etmesine ama; 
Bu mücadelede kahpe ‘kan-

ser virüsü’ galip geldi! 
Hem de öylesi bir günde galip 

geldi ki; 
‘Kanser virüsü’ Mete Akın’ı bir 

‘Kanser Haftasının’ içinde alıp, 
sonsuzluğa doğru yola çıkardı.. 

Sevgili Mete Akın’ı bugün 
üzüntüler içinde son yolculuğu-
na Söken Mahallesi-Endüstri 
Meslek Lisesinin kapısından 
uğurladık.. 

Ve cenaze töreninde bazı 
eksiklikleri görünce, yaşadığı-
mız üzüntüye şu üzüntüleri de 
ekledik... 

Şöyle ki; 
Son yolculuğuna uğurladığı-

mız kişi bir öğretmendi... 
Ve ne yazık ki, Milli Eğitim 

Müdürlüğünden ne bir temsilci 
vardı... 

Nede (göstermelikte olsa) bir 
‘çelenk’ dahi göndermemişlerdi... 

Son yolculuğuna uğurladığı-
mız Mete Akın; 

Biraz öncede söylediğim 
gibi geçmişte Giresun Bele-
diye Şehir Tiyatro Oyuncusu 
olarak birçok tiyatro oyununda 
oynamıştı... 

Ne yazık ki; 
Belediye Şehir Tiyatrosun-

dan da herhangi bir yönetici ve 
temsilci olmadığı gibi, nezake-
ten bir çelenk göndermeyi çok 
görmüşler! 

(Unutmadan çelenk gönde-
renleri de hemen söyleyeyim) 

Giresun Ticaret Lisesi.. 
Eğitim-Sen... 
Belediye Başkanlığı 
Ve Yeşilgiresun İlkokulunun 

çelenkleri vardı sadece Mete 
Akın’ı son uğurlama töreninde... 

Sözü daha fazla uzatma-
dan... 

Son sözler olarak; 
Mete Akın’ın ailesine, çocuk-

larına ve yakınlarına sabır ve 
metanet diliyorum...

 Ve aynı duyguları; 
Ticaret Lisesi Öğretmenleri-

ne, öğrencilerine ve personel-
leri başta olmak üzere Mete 
Akın’ı seven, tanıyan-tanıma-
yan tüm öğretmen camiasına 
sabır ve başsağlığı diliyorum...

OLMADI METE AKIN BU OLMADI 
BU YOLCULUK SANA YAKIŞMADI 

Başsağlığı mesajı 
Öğretmenliğinde birçok 

öğrencinin öğretmeni olan;
Tiyatro oyunculuğu sürecinde sahnede 

birçok karakteri soluyan,
Düşünce ve Yaşam felsefesi olarak emek 

savunucularının yanında olan ;
Diktatörce yönetimlere karşı çıkıp ;
Demokrasi ve özgürlüğü savunan 

Gericilik ve dinciliğe karşı savaş açıp ;
Bilimi savunanların arkasından koşan 

METE AKIN 
Yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü 

“ Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftasında”
(07.04.2022) tarihinde aramızdan ayrıldı 

Başta ailesi ve akrabaları olmak üzere 
Öğrencilerine , mesai arkadaşlarına 
Dostlarına ve yaşam paydaşlarına 

Sabır ve Başsağlığı dilerim 
Emekli Öğretmen 
Şaban Karakaya

Canakçı’nın en genç 
yazarı Meryem ŞEN-
GÜN’ ün ilk romanı 

ÇIKMAZ KASABA kitapsever-
lerle buluştu.

Halide Edip meslek ve 
teknik Anadolu lisesi çocuk 
gelişim öğretmenliğini bölü-
mü öğrencisi olan Meryem 
ŞENGÜN Sunday Times’ın 

“Ejderha dövmeli kız” kitabını 
okuduktan sonra etkilendiğini 
ve roman yazmaya karar ver-
diğini belirti.

Genç yazar ŞENGÜN 
“ÇIKMAZ KASABA”  benim 
ilk yazdığım kitabım. 2 seri-
den oluşan yeni kitabı bir aşk 
romanı olarak yazıyorum en 
kısa zamanda kitapseverlerle 

buluşmasını hedefliyorum” 
dedi.

Çıkmaz kasabanın hikayesi;
 İkiz kardeşlerin kasabanın 

tek gölüne gitmesi ve Ah-
met’tin ölümüyle, Pelin, Ateş, 
Kerem ve Su dört arkadaşın 
bu macera ya atılıp Ahmet’i 
kim öldürdüğünü bulmak iste-
mesiyle başlıyor.

CIKMAZ KASABAN
GENC YAZAR CIKTI
Yazma ve okuma yeteneğimizin hızlı gelişen sosyal medya 
mecrasında kaybettiğimiz bir anda, yetenekli genç yazarın 

bir biri ardına çıkardığı romanlarla umudumuz yeşerdi.

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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33.HAFTA
BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA
KARAGÜMRÜK (D)
35.HAFTA
ADANA D. (İ)

36.HAFTA
ALTAY (D)
37.HAFTA
BAŞAKŞEHİR (İ)
38.HAFTA
HATAYSPOR (D)

Giresunspor’un kalan maçları

Başkan Gevrek; “Ku-
lübümüzün gelmiş 
olduğu duruma 

yürekten üzülen taraftarları-
mızdan haklarını helal etme-
lerini istiyorum. 8 yıl boyunca 
beraber yol yürüdüğüm bana 

inanan ve destek olan tüm 
yöneticilerimize, kulüp perso-
neline teşekkür ediyor, hakla-
rını helal etmelerini istiyorum. 
En az benim kadar bu süreçte 
yıpranan, zaman ayırıp ilgi-
lenemediğim çocuklarıma ve 

aileme çok teşekkür ediyorum. 
Benim bu hayattaki en büyük 
sevdam Yeni Malatyaspor’dur. 
Ben sevdamdan vazgeçmem, 
vazgeçmeyeceğim. Bundan 
sonra da Yeni Malatyaspor 
Kulübü’nün emrinde ve ya-

nında olacağım. Kulübümüz 
menfaatleri doğrultusunda 
aday olmayacağımı belirterek, 
24 Nisan 2022 tarihinde Ola-
ğanüstü Genel Kurul yapma 
kararı aldığımızı kamuoyuna 
ilan ederiz” diye konuştu.

BiR 
BASKAN 
DAHA 
BIRAKTI!

Geride bıraktığımız hafta Giresunspor’un karşılaştığı Yeni Malatyaspor’da Kulüp 
Başkanı Adil Gevrek yaptığı yazılı açıklama ile 24 Nisan 2022 tarihinde Olağanüstü 

Genel Kurul kararı aldıklarını ve genel kurulda aday olmayacağını açıkladı

2. Amatör Ligde 2021- 2022 
futbol sezonu fikstürü 

ASKF’de çekildi. Fikstür çekimine 
Teyyaredüzüspor, Pazarsuyus-
por ve Çanakçıspor kulüplerinin 
temsilcileriyle Futbol İl Temsilcisi 
Mustafa Kasap ve ASKF idareci-
lerinden Ali Yakarışık katıldı.

5 takımın mücadele edeceği 
ligi ilk sırada bitirecek takım adını 
1.Amatör Kümeye yazdıracak. 
2.Amatörde 2021-2022 sezonu 
17 Nisan 2022 Pazar günü baş-
layıp 19 Haziran 2022 tarihinde 
sona erecek.

2.Amatör Lig’in tertip komitesi; 

Ali Yılmaz (Teyyaredüzüspor), Ali 
Kuyrukluoğlu (Pazarsuyuspor), 
Sebahattin Kudal’dan (Çanakçıs-
por) oluştu.

2.AMATÖR 1.HAFTA
ALUCRASPOR- 

PAZARSUYUSPOR
TEYYAREDÜZÜSPOR- 

ÇANAKÇISPOR
TİREBOLU ÜÇKALE (BAY)
2.HAFTA
TİREBOLU ÜÇKALE- 

TEYYAREDÜZÜ
ÇANAKÇISPOR- 

ALUCRASPOR
PAZARSUYUSPOR (BAY)

17 NiSAN’DA 2. AMATORE MERHABA DiYORUZ

Tireboluspor efsane baş-
kanı ve İYİ Parti Tirebolu 

İlçe Başkanı Erdinç Bektaş, 17 
Nisan 2022 Pazar günü başla-
yacak Giresun 2.Amatör liginde 
mücadele edecek olan Tirebolu 
Üçkalespor Kulübünü ziyaret 
ederek başarılar diledi.

İYİ Parti Tirebolu yönetim 
kurulu üyeleri Mehmet Cebeci 
ve Ahmet Yanıkömer ile birlikte 
Tirebolu Üçkalespor Kulü-

bünü ve ilçe şehir stadında 
antrenmanlarını ziyaret eden 
İYİ Parti Tirebolu İlçe Başkanı 
Erdinç Bektaş” Giresun 2. 
Amatör Kümede 2022 sezo-

nunda ilçemizi temsil etmeye 
hak kazanan Üçkalespor ‘a 
ilçe yönetim kurulu üyelerimiz 
Mehmet Cebeci ve Ahmet Ya-
nıkömer ile birlikte kulüp lokali 

ve ilçe şehir stadında antren-
manlarda hayırlı olsun ziya-
retinde bulunduk. Bu güzide 
kulübü ilçemize kazandırdıkla-
rı için Tayfun Aydın hocamıza, 
yönetim kuruluna ve futbolcu-
lara Giresun 2.Amatör liginde 
başarılar dileriz” dedi.

Giresun 2.Amatör liginde 
mücadele edecek olan Tirebo-
lu Üçkalespor, ilk haftayı BAY 
geçirecek.

UCKALESPOR’A BASARI ZiYARETi!

Giresun Sporunun Üzerinde 
Kara ‘Bulut’lar Dolaşıyor!

Giresun sporuna hizmet 
etmesi için Batlama’ya 

yapılan yeni spor salonu  
hizmete açıldı. Yeni salona 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Hasan Bulut’un skan-
dal kararıyla hentbol saha çiz-
gileri çizilmedi. Bulancak’taki 
salon kendi döneminde 
yıkılan ve halen yapılmayan, 

merkezde hentbol oynama-
ya yıllardır nizami salonu 
olmayan Giresun’da, Bulut’un 
skandal kararıyla yeni sa-
londa da hentbol branşı ve 
yüzlerce lisanslı hentbolcu 
yok sayıldı. Adı her gün başka 
bir skandalla gündeme gelen 
Bulut’un ne yapmaya çalıştı-
ğına anlam verilemiyor!

Eynesil Belediye 
Zirvede Bitirdi

Bölgesel Amatör Ligde 
normal sezonun son 

karşılaşmasında  Söğütlü 
Hilalspor’u 2-0 mağlup 
eden Eynesil Belediyespor 
yer aldığı 2.Grubu ilk sırada 
bitirme başarısı gösterdi.

Diğer temsilcilerimiz 
1926 Bulancakspor ile 
Görelespor  takımlarında 
ise bir taraf üzüldü bir taraf 
sevindi. 

Trabzon temsilcisi Sebat 

Gençlikspor ile deplas-
manda karşılaşan 1926 
Bulancakspor rakibine 2-0 
mağlup olurken Görelespor 
evinde Ordugücüspor’u 5-0 
gibi açık farkla geçti.

Bu sonuçların ardından 
grup aşaması tamamlanır-
ken Görelespor 26,Bulan-
cakspor 24 puanda kaldı. 
Eynesil Belediyespor ,3.lige 
yükselemezse 1926 Bulan-
cakspor yerel lige düşecek.

İlk düşen 
takım oldular
Süper Lig’de bitime 6 

hafta kala küme düşen 
ilk takım Yeni Malatyaspor oldu. 
Giresunspor’a 1-0 yenilen Yeni 
Malatyaspor’un küme düşmesi 6 
hafta kala belli oldu.

TRAORE’DEN GELDİ
Kümede kalma mücadelesi 

veren GZT Giresunspor ise bu 
galibiyetle nefes aldı. Traore’nin 
23. dakikada attığı golle galibiye-
te uzanan Giresunspor, puanını 
39’a yükseltti. Malatyaspor ile 20 
puanla lige veda etti.



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: 611 Nisan 2022 Pazartesi

 

 

 

Spor Toto Süper Lig 
Ahmet Çalık Sezonu 
32. haftasında evinde 

GZT Giresunspor deplasman-
da Yeni Malatyaspor karşısın-
da ilk devrede bulduğu golle 3 
puanı aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
9’uncu dakikada Mustafa 

ceza sahası dışından kaleyi 
denedi, çerçevenin ortası-
na yerden giden topu kaleci 
Okan, iki hamlede kontrol etti. 

13’üncü dakikada Gire-
sunspor savunmasından 
Perez’in gönderdiği uzun 
pasta ceza alanı ön çizgisine 
kadar açılan kaleci Ertaç ka-
fayla uzaklaştırmak istediği top 

Umut’un önüne düştü. Ceza 
alanının önünde oluşan ka-
rambolde savunmadan dönen 
topu tekrar alan Umut, penaltı 
noktasına doğru hareketlen-
dikten sonra sağ alt köşeye 
vurdu, top direğin dibinden 
auta çıktı.

14’üncü dakikada orta 
alandan kullanılan serbest 
vuruşa ceza sahası içerisinde 
iyi yükselen Awuku’nun kafa 
vuruşunda top üstten auta gitti. 

23’üncü dakikada Chiquin-
ho’nun sol kanattan kullandığı 
kornerde Ertaç’ın tek yumrukla 
istediği gibi uzaklaştıramadığı 

topa arka direkte Traore, ge-
lişine voleyi vurdu, top ağlara 
gitti: 0-1.

29’uncu dakikada savunma-
nın forvet alanına gönderdiği 
topu Tetteh kontrol etti. Tetteh, 
ikiye bir pozisyonda ceza ala-
nına sokuldu ve sol ayağıyla 
kaleyi denedi. Kaleci Okan iki 
hamlede topu kontrol etti.

30’uncu dakikada kısa 
paslarla organize gelişen Gire-
sunspor atağında sağ kanatta 
topu alan Hayrullah, ceza 
alanı ön çizgisindeki Diabate’yi 
gördü. Topu düzelten Diabate, 
sağ alt köşeye çektiği şutun-

da top direği sıyırıp 
yandan auta çıktı.

42’inci dakikada 
sağ kanattan gelişen 
Yeni Malatyaspor 
atağında Kenan’ın 
ortasına kale alanı-
nın önünde bomboş 
kalan Tetteh kafayı 
vurdu ancak top 
Okan’ın kucağına 
gitti.

43’üncü dakikada 
ceza yayının gerisin-
den Dicko’nun çektiği 
sert şutunda top yan-
dan auta çıktı.45’inci 
dakikada sağ kanatta 
gelişen Giresunspor 
atağında Traore’Nin 
ortasına penaltı nok-
tası üzerinden Umut 
kafayı vurdu. Sol alt 
köşeye doğru giden 
topu Ertaç kornere 
çeldi.

45+1’inci dakikada 
hızla ceza sahası 
içerisine giren Mus-
tafa’nın çektiği sert 

şutunda top üst direğe çarpa-
rak geri oyun alanına döndü.

73’üncü dakikada Gire-
sunspor’da Umut pasını Sergin-
ho’ya çıkardı. Serginho da yakın 
mesafeden bomboş durumda 
vuruşunu yaptı, top uzak direğin 
dibinden auta çıktı. 

74’üncü dakikada ani geli-
şen Malatya atağında Tetteh 
uzak mesafeden sert şutunu 
çekti, kaleci Okan köşeye 
uzanarak topu kornere çel-
di. Karşılaşma  GZT Gire-
sunspor’un 1-0’lık üstünlüğü 
ile sonuçlandı.

Yıldız Kız, Erkek Karma 
olarak takımların karşılaş-

tığı şampiyonaya İlimiz Espiye 
Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi üç takımla 
katıldı.

Şampiyonada çekişmeli geçen 
müsabakalar soncu Genç Erkek 
takımımız zorlu rakiplerini yene-

rek Türkiye Şampiyonu oldu.
Şampiyonada Kız takımımız 

Türkiye 3.sü olurken, Karma 
takımımız da Türkiye 4.sü oldu. 
Bu başarılarıyla takımlarımız, Es-
kişehir'deki şampiyonada adeta 
Giresun rüzgarı estirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul 
Tosunoğlu, Espiye Şehit Cen-

giz Sarıbaş Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinin elde ettiği 
başarıdan duyduğu memnuniyeti 
dile getirirken, bu spor branşında 
ilimizi en iyi şekilde temsil etme 
gayretinde olan öğrencilerimizi, 
öğretmenlerini ve okul yöneticile-
rini tebrik ederek, bundan sonra 
da başarılarının devamını diledi.

TURKiYE SAMPiYONU OLDULAR
SPORDA GiRESUN RUZGARI
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamındaki Floor Curling Türkiye Şampiyonası 

1-2 Nisan 2022 tarihinde Eskişehir İlinde Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonunda yapıldı.

ÖNEMLİ PUAN
Süper ligin sonuncusu Ma-

latyaspor’a misafir olan Gire-
sunspor deplasmanda tek gol-
le galip gelerek puanını otuz 
dokuza çıkardı. Maça başla-
yan ve pozisyon bulmak için 
arayan taraf Giresunspor’du. 
Malatyaspor temkinli bir oyun 
oynayarak kontrataktan gol 
arama yolunu seçmişti. Maçın 
ilk şutunu ve ilk kornerini kaza-
nan taraf Malatyaspo’du. Ana-
cak Giresunspor kontratağında 
Umut boş kaleye topu atama-
dı. Giresunspor, Malatyaspor 
karşısında baskı kuramadı. 
Birbirlerinin açığını arayan 
boksörler gibi fırsat aramaya 
başladılar. Yanlış pas  tercihleri 
top kaybını fazlalaştırdı.

Malatyaspor’un peş peşe 
kazandığı kornerlerden 
faydalanamadı. Giresunspor 
da arzulu bir futbol  ortaya ko-
yamadı. Kazanılan kornerden 
çaprazdan Travre’nin attığı şut 
Giresunspor’un galibiyet golü 
olarak Malatyaspor ağlarını 
havalandırdı.  Giresunspor’lu 
futbolcuların Malatyaspor  
önünde galip duruma geçmesi 
sakin olması gerekirken telaş-
lanmaları neticesinde rakibin 
kaleci ile karşı karşıya kalması 
sonucu şutun kaleci Okan’ın 
kucağına gitmesi şanstı. Bu 
maçta Giresunspor hırslı bir 
oyun ortaya koyamadı. 

Giresunspor’lu futbolcuların 
paslarla rakip ceza alanına 
kadar yaptıkları paslaşmaları 
kaleye şut atmaları gerekirken 
top kayıpları yaşamaları bir 

eksiklikti. Diabate’nin pasını 
Süleymanov’un boş kalaye 
vuramayışı maçın tansiyo-
nunu son dakikaya kadar 
uzattı. Farkı ikiye çıkaramayan 
Giresunspor Malatyaspor’un 
organize atağında topun kale 
direğinden dönme şansını 
yakaladı.

İkinci yarı başlamasıyla 
Malayaspor’lu futbolcular aya-
ğa top yaparak Giresunspor 
kalesinde pozisyon aramaya 
ve beraberlik golü bulma-
ya çalıştılar. Giresunspor 
yakaladığı pozisyonları gole 
çeviremeyince Malatyaspor 
pozisyonlar yakaladı. Kaleci 
Okan’ın kaleye giren topu 
çizgiden çıkarması Gire-
sunspor’a rahat nefes aldırdı.  
Maçın sonlarına yaklaştık-
ça Malatyaspor hücumları 
sıklaştı. Defansın yerinde 
müdahalesi ve kaleci Okan’ın 
başarılı kurtarışları  gole 
imkan vermediler. 

Giresunspor’lu bazı futbol-
cuların özgüvenlerinin fazla 
olması topu ayaklarından çı-
karmaması takımına zarar ve-
rebilirdi. Giresunspor, bu maç 
da  Malatyaspor’u deplasman-
da yenerek Süper lige  ilk veda 
eden takımı tescil etti. Stres’i 
fazla olan bu maçı kazanarak 
puanını otuz dokuza çıkardı.

Stresli bir maçı üç puan-
la kapatan Giresunspor’u 
kutluyoruz. Bundan sonraki 
maçlarda alınacak puanlar alt 
sıralarda bulunan takımları 
strese sokacaktır..
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COK KIYMETLi 3 PUAN
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında evinde GZT Giresunspor’a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malat-

yaspor’un ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Çotanakları galibiyete taşıyan golü Traore kaydetti

STAT: Yeni Malatya 
HAKEMLER: Yasin Kol, 

Osman Gökhan Bilir, Cemil 
Tunç 

ÖZNUR KABLO YENİ 
MALATYASPOR: Ertaç - 
Kenan (Dk.86 Muhammed), 
Awuku, Campi, Hafez, 
Azubuike (Dk.90 Barış), Mus-
tafa, Dicko, Donsah (Dk.65 
Metehan) (Dk.86 Umut), Ns-
himirimana (Dk.46 Atakan), 
TettehGZT

GİRESUNSPOR: Okan 
- Hayrullah, Diarra, Parez, 
Behich, Traore, Diabate 
(Dk.88 Sergen), Chiquinho 
(Dk.74 Muhammed), Flavio, 
Süleymanov (Dk.67 Sergio), 
Umut (Dk.88 Balde)

GOL: Dk.23 Traore (Gire-
sunspor)

SARI KART: Nshimiri-
mana, Atakan, Hafez (Yeni 
Malatyaspor)

0-1


