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BAZI ANILAR 
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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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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI
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GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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DEPREME NASIL 
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ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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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
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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
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..
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 ZAFERTEPE'DE 
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YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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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

(Sayfa 2’de)

SIM SICAK 
YUVA

Milletvekili Öztürk, ihale müjdesini verdi

GiRESUN KULTUR MERKEZi
iHALESi 16 MAYIS’TA
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yakından takip ettiği, “Giresun Kültür Merke-
zinin yapım ihalesinin 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleştirileceği bilgisini verdi

Yapımı planlanan Kül-
tür Merkezine ilişkin 
bilgi veren Öztürk, 

“Bilindiği gibi uzun süredir 
hem bakanlık nezdinde hem 
de ilgili kuruluşlarla yapmış 

olduğumuz çalışmalar netice-
sinde, Giresun’umuza yakışır, 
modern ve fonksiyonel bir 
Kültür Merkezi yapılma kararı 
alınmıştı. Kültür Merkezimizi 
ait proje çalışmaları tamam-

lanmış, yer tahsisi yapılmış ve 
son olarak, Kültür Merkezimi-
zin inşa edileceği Atatürk Lise-
sinin yanındaki pansiyonunun 
yıkımı tamamlanmıştı. 

n SAYFA 3’TE

Osman Kavala’yı 
eleştiren Bahçeli, 
“Çok şükür bizim 

mazimizde pek çok imrenile-
cek Osman vardır ki, bunlar-
dan birisi de Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün en yakının-
da bulunan, cesaretiyle nam 
salmış Topal Osman’dır.

Ankara’da Papaz’ın 
Bağı’nda düzenlenen su-
ikastla hayatını kaybeden 
Topal Osman’ın aziz anıları 
duruyorken, Osman Kava-
la’nın peşine düşenler tarihin 
yanlış tarafına savrulan işgal 
tortularıdır. 

Rahmetle ve hürmetle 
yad ettiğimiz merhum Topal 
Osman’ın hakkının yendiği, 
haksızlığa uğradığı sonraki 
yıllarda tescil edilmiştir.

Madem bir hak teslimi 
zaruridir, o halde Türklüğün 

bu bıçkın, korkusuz ve aslan 
parçasına iadei itibarı da 
yapılmalı, vatan ve millete 
hizmetleri takdirle ve hürmet-
le sahiplenilmelidir.

Bizim Osmanlarımız bize 
sonuna kadar yeter.

Türk düşmanlarının 
Osmanlarına, onlara omuz 
verenlere, onlarla işbirliği 

yapanlara ruhumuzla karşı 
durmaya, şuurumuzla karşı 
çıkmaya, hesaplarını boz-
maya muktediriz, hepsinin 
bileğini Allah’ın izniyle de 
bükeriz.

Bizim Osmanlarımız 
soyludur, dualıdır, vatanse-
verdir.” dedi. 

Haber: Mustafa Cici

BAHCELi, OSMAN AGA’YI OVDU
GiRESUN MEST OLDU

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Osman Ağa’yı övdü. Bu sıcak 
mesajlar Giresun’da büyük sevinç yarattı.

CHP’DEN ESPiYE’DEKi
PANKARTA SERT TEPKi

CHP Giresun İl Başkanı 
Gültekin Uzunalioğlu, 

Espiye’de asılan bir pankartı 
eleştirdi. Uzunalioğlu, “Es-
piye’de seviyesiz, nezaket 
sınırlarını aşan ve halkımıza  
hakaret içeren bir pankart 
asılmıştır .

Uzunalioğlu, “Siyasetteki 
seviyeyi alçaltan, nezaketsiz 
ve halkımızı tahrik eden  bu 
seviyesiz sözler içeren pan-
kartı hazırlayanları ve asanları 
şiddetle kınıyoruz. Halkımız 
tahrik edici bu oyunlara gelme-
yecektir. n SAYFA 2’DE

Jersey Buzağılar artıyor n
 3

’T
E

Belediye Halk 
Oyunları Ekibi 
Muhteşem 
Bir Gösteriye 
İmza Attı
Giresun Belediyesi, kül-

tür ve sanat faaliyetle-
rine halk oyunları gösterisi 
ile devam etti.

n 3’TE

ENGELLİLER HAFTASINDA BAŞKAN ŞENLİKOĞLU’NDAN MÜJDE

Engelsiz Yaşam Merkezi Kuruluyor
Giresun Belediyesi tarafından 

hayata geçirilecek olan “En-
gelsiz Yaşam Merkezi” için süreç 
başlatıldı.

Aksu Mahallesi Mehmet İzmen 
Caddesi 51 Nolu Sokak’ta yer 
alan 240 metrekarelik iki katlı bi-
naya uygulanacak olan projenin 
yapım sözleşmesi ilgili firma ile 
imza altına alındı. n 2’DE

‘Çok Daha Güzel Faaliyetleri 
Hayata Geçireceğiz’

n 4’TE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

35

500.00
250.00

Sayfa Sekreteri (Editör)

11 Mayıs 
2022 Çarşamba

SAYI:
6294

200200
50

SIM SICAK YUVA
Doğup büyüdüğüm, sım sıcak yuva ,
Anne kokusuyla, daldım uykuya ,
Çalı, çırpı toplar , inek otlattık ,
Pınara annemle, giderdik suya .

Bacamızdan tüten, duman sevgiydi ,
Kar yağınca o ev, gelinlik giydi ,
Akan çatı köhne, cam kırıksa da ,
Baba evi bize, çok değerliydi .

Küçük büyüğünün , himayesinde ,
Tatlı bir ahenk var, anne sesinde ,
Cocuklar babayı hasretle bekler, 
Bir tıkıl şeker var, dır heybesinde .

Yaz ayları güneşlikte, çaylar içilir ,
Mevsimi gelmişse, fındık seçilir ,
Daýanışma, yardımlaşma, hep üst düzeyde, 
Herkese yaşa göre, görev biçilir .

Ararım, bulamam, ben o yılları ,
Özlemişim, o çamurlu, tozlu yolları ,
Yazın güneşlikte, kahve içerken ,
Bize şarkı söyler, erik dalları ...

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)
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 Sayfa 3'te)
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Elaman Aranmaktadır 
Tel :0532-4917751

Yılmaz, “22.08.2020’deki bü-
yük sel faciasından sonra, 

geçen ay Dereli İlçemizde birkez 
daha yüreklerimizi ağzımıza 
getiren sel manzarası ile göz göze 
geldik. Bereket can kaybı olmadı. 
Yeniden aynı dere kenarında İmar 
etmekle övündüğümüz ilçemizde 
yeni yapılan yol ve istinat duvarları 
doğanın yeni bir uyarısı ile yıkıldı 
.İnşaat yapacağız diye daraltılan 
dere yatağı ve hesapsız kitapsız 
Aksu Deresinin üzerine kurulan 
HES’lerin bu felaketler deki rolünü 
beşikteki çocuklar dahi biliyor 
artık. Bu arada yapılan imalatların 
direnci, teknik olarak yetersizliği 
ayrıca tartışma  konusudur.” dedi.

Yılmaz şöyle konuştu, “Bugün 
sizinle paylaşmak istediğim, bir 
Giresun ’lu olarak üzüntü duy-
duğumuz ,burukta olsa bir de 

sevindiğimiz iki olay var. Bir gece 
yarısı kararıyla hemşehrimiz  Sn. 
Kaya Yıldız’ın DSİ Genel Müdür-
lüğü görevinden alınması Gire-
sun adına çok üzücü bir olaydır 
Zaten bir elin parmağından daha 
az sayıda yüksek bürokratı olan 
ilimize bir kötülük daha yapılmıştır 

.Diğer yandan Alucralı hemşehri-
miz Selman Küçük’ün Milli Eğitim 
Bakanlığı Orta Öğretim Genel 
Müdürlüğü İdari ve Mali İşler 
Başkanlığına atanması bizleri az 
da olsa sevindirmiştir.

Kendisine yeni görevinde 
başarılar dileriz.

Son zamanlarda Giresun halkı-
nın en büyük  maduriyet  yaşa-
dığı ve şikâyetçi olduğu konuları 
sizlere aktarmak muhalefet olarak 
en önemli görevimizdir.

Değerli arkadaşlar son gün-
lerde köylerimizde yaptığımız 
çalışmalarda, yaşanan çok büyük 
çaptaki heyelanlar, kapanan 
bağlantı yolları, hatta Merkez 
Hisargeriş Köyü’müzdeki tarihi bir 
camimizin temelinde kayma ve 
çatısının çökmesi örneğindeki gibi 
çok önemli afet olayları nedeniyle 
köylülerimiz hizmet beklemektedir.

Diğer yandan, sağlıkta büyük 
devrim yaptığını her defasında 
gururla söyleyen AKP İktidarı ve 
onun Giresun’daki temsilcileri, 
maalesef son yıllarda Özellikle 
halkımızın randevu alarak tedavi 
olmak için çektikleri çileyi gör-

müyorlar. İlhan Özdemir Devlet 
Hastanemizdeki önemli makine, 
ekipman ve malzemeler ,Giresun 
Üniversitesi Araştırma Hasta-
nesine nakledildiğinden, devlet 
hastanemizde Doktorlar pek 
çok ameliyatı yapamamaktadır. 
Üniversite Hastanesinde ise hasta 
sayısı çok fazla, yeterli Doktor ve 
personel olmadığından, pek çok 
ameliyat ve tetkikler için 5-6 ayları 
bulan randevular verilerek adeta 
ölüme davetiye çıkarılmaktadır. 
İlimizde Çok büyük boyutta sağlık 
hizmetlerinde oluşan bu aksaklık 
ve şikayetlerin nedenlerinin araş-
tırılması ile ilgili  huzurlarınızda 
sözlü soru önergesi veriyorum.

Komşu iller ile kıyasladığımız-
da,20 yıllık AKP İktidarında çok 
net Giresun’un harcandığını ve 
geri bırakıldığını görüyoruz. Her 
zaman dile getirdiğimiz ilimizin  
kurtuluş reçetesi olan yaşamsal 
öncelikli projeleri için yeni bir 
iktidar ve yeni bir stratejik plan, 
tüm bunlar için kenetlenmiş 
Giresun’lular ve Politik kaygılar-
dan uzak bir “Giresun Kurultayı”  
şarttır. Hemde acilen diyoruz.”

Haber: Hakan Çelebi

Yılmaz’dan Kaya tepkisi
CHP Giresun İl Genel Meclisi Grupbaşkenvekili Mehmet Yılmaz, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız’ın görevden alınmasını eleştirdi.

CHP’DEN ESPiYE’DEKi
PANKARTA SERT TEPKi
Bağrından çıkardığı 42. 

ve 47. gönüllü alayları 
ile Kurtuluş savaşında des-
tan yazan kahramanların 
şehrinin çocuklarını kimse 
soysuzlukla itham edemez.

Giresunlu’ların atası olan 
Çepni Türkleri, Karadeniz’i 
Türkleştiren Oğuz boyların-
dan biridir. Espiyemizde bir 

çepni yurdudur.
Soyluluk ve asillik, 

nezaketle halka hizmeti 
içerir. Hakaretle, seviyesiz 
üslupla ve nezaketsiz şekil-
de davrananlar soyluluktan 
en son bahsedecek kişiler 
olduğunu hatırlatarak siyasi 
rakiplerimizi nezakete davet 
ediyoruz.” dedi.

ENGELLİLER HAFTASINDA BAŞKAN ŞENLİKOĞLU’NDAN MÜJDE

Engelsiz Yaşam Merkezi Kuruluyor
Özel gereksinimli 

vatandaşlara hizmet 
verecek olan projede; 

istihdam birimi, hukuk birimi, 
psikolojik destek birimi, psikolojik 
destek birimi (çocuk ve yetişkin 
odası) sağlık birimi, sağlık birimi 
(çocuk ve yetişkin odası), 2 adet 
el sanatlarına yönelik atölyeler, 
müzik atölyesi ve proje web sitesi 
yer alıyor.

Projenin hedef aldığı kitle; 
zihinsel engelli bireyler ve aile-
leri, ortopedik engelli bireyler ve 
aileleri, işitsel ve konuşma engelli 
bireyler ve aileleri, görme engelli 
bireyler ve aileleri, süreğen en-
gelliler ve aileleri ile engelli birey 
ve iletişim etkileşim kurmaya çalı-
şan her birey olarak ifade edildi.

Projenin genel amacı ise 
sosyal, kültürel, sağlık, spor, 
istihdam ve hukuk alanında tüm 
engel gruplarına ve engel grupla-
rının ailelerine yönelik Erişilebilir 

Yaşam Merkezinin kurulmasının 
sağlanması olarak belirlendi. 

10-16 Mayıs Engelliler Haftası 
nedeniyle bir mesaj yayınlayan 
ve Engelliler Haftasını kutlayan 
Belediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu ise Giresun’da yaşayan 
özel bireyler ve ailelerine müjdeli 
haberi vererek: “Hemşerilerimizin 
mutluluğu bizim en büyük moti-
vasyonumuz. Üzerinde çalıştı-
ğımız Engelsiz Yaşam Merkezi 
projesinin yapımına başlıyoruz. 

Merkezimiz hizmete girdiğinde 
engelli kardeşlerimizin tüm ihti-
yaçlarına cevap verecek nitelikte 
olacak. Kardeşlerimiz merkezi-
mizle hayatın içinde olacaklar. 
Merkezimizi, engellilerimizin 
tüm ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde dizayn ettik. Kısa zaman 
içerisinde projemizi tamamlayıp 
hizmete sunacağız” dedi.

Engelli olmanın bireysel bir 
sorun değil, sosyal boyutlarıyla 
herkesi yakından ilgilendiren ve 

herkesin ortak çabasını gerekti-
ren bir konu olduğunu söyleyen 
Başkan Şenlikoğlu: “Hüküme-
timiz; engelli kardeşlerimizin 
toplumsal yaşama tam katılım-
larını sağlamak amacıyla birçok 
alanda önemli faaliyetlere imza 
atarken, yerelde de bizler; ‘Gö-
nül Belediyeciliği’ ilkesiyle onlara 
her alanda erişilebilir bir yaşam 
sunmak için yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. Hükümetimizin de 
engelli kardeşlerimize yönelik 
gerçekleştirdiği özverili çalışma-
lardan feyz alarak imkânlarımız 
ölçüsünde de engelli kardeş-
lerimizi sevindirmeye ve mutlu 
etmeye devam edeceğiz. Bu 
duygu ve düşüncelerle Engelliler 
Haftası’nın toplumsal farkında-
lığı artırmasını temenni ediyor, 
tüm engelli kardeşlerimize ve 
ailelerine sağlıklı ve huzurlu 
bir ömür diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Görele’de görülen bulantı, kusma ve ishal 
vakalarına yönelik çalışma başlatıldı

Giresun Sağlık Müdürü 
Doç. Dr. Muhammet 

Bulut, Görele ilçesinde bulan-
tı, kusma ve ishal şikayetleri 
hastanelere başvurularda artış 
olduğunu bildirdi.

Bulut, yaptığı yazılı açık-
lamada, Görele’de bulantı, 
kusma ve ishal şikayetlerine 
bağlı vaka artışlarıyla ilgili 
gerekli analiz ve kontrollerin 
yapıldığını, filyasyon çalışması 
başlatıldığını belirtti.

Vakaların mahallelere 
ve köylere göre dağılımının 
incelendiğini kaydeden Bulut, 
şöyle devam etti:

“Elde edilen verilere göre 

8 Mayıs tarihinde 25’i kadın, 
22’si erkek olmak üzere top-
lam 47 kişinin bulantı, kusma 
ve ishal şikayetleriyle Görele 
Op. Dr. Ergün Özdemir Devlet 
Hastanesi’ne başvurduğu tes-
pit edilmiştir. Nedene yönelik 
yapılan incelemelerde vakala-
rın toplu olarak yemek yeme 
öykülerinin olmadığı, mevsim-
sel aşırı yağış sonucu şebeke 
sularında yer yer sanitasyon 
bozukluğu, il dışından gelen 
vatandaşlarımızın şahsi su 
depolarını dezenfekte etme-
den ve klor ölçümü yapmadan 
sularını kullanmaları kaynaklı 
vakalarda artış olduğu düşü-

nülmektedir. Görele Op. Dr. 
Ergun Özdemir Devlet Has-
tanesi klinisyenleri ile Görele 
Sağlık Müdürlüğü tarafından 
yapılan görüşme sonucunda 
hastaların klinikleri ve tetkikleri 
incelendiğinde toksine bağlı 
gastroenterit tablosu düşünü-
lüp invaziv bir etkenin olası 
olmadığı düşünülmüştür.”

Bulut, vakalarda yoğun-
luğun bulunduğu Kumyalı, 
Bozcaali, Yeşiltepe, Soğuksu 
ve Sayfiye mahallelerinden 9 
Mayıs’ta su numunesi alındı-
ğını, sonuçların takip edildiğini 
belirtti.

Muhammet Bulut, 9 Mayıs 

saat 20.00 itibarıyla 214 vaka 
başvurusu olduğunu kaydede-
rek, “Vakaların genel durum-
ları iyi olup ayaktan tedavi 
ile taburcu edilmişlerdir. Su 
depolarında temizleme çalış-
malarına ve uç noktalarda 2 
ppm klor düzeyi olacak şekilde 
süper klorlama çalışmalarına 
devam edilmektedir. Ayrıca İl 
Sağlık Müdürlüğü ve Belediye 
Başkanlığı tarafından şebeke 
suyunun kaynatılıp soğutula-
rak tüketilmesi ve imkanlar da-
hilinde ambalajlı su tüketilmesi 
öneri ve anonsları yapılmakta-
dır.” ifadelerini kullandı.

GİRESUN (AA)



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Giresun İli Merkez Güzel Sanatlar Lisesi Mutfağı İle Kale Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Doğalgaz Dönüşümü İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık  ihale usulü  ile  ihale edilecek olup,  teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/455494
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi  :  Giresun  İl  Özel  İdaresi  Teyyaredüzü Mah. Atatürk  Bulvarı  No:409  28200  GİRESUN 
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Giresun İli Merkez Güzel Sanatlar Lisesi Mutfağı İle Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Doğalgaz Dönüşümü İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : %4,3189 İnşaat İmalatları, %90,2355 Mekanik Tesisat, %5,4456 Elektrik 
Tesisatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği  yer  : Giresun  İli Merkez Güzel Sanatlar Lisesi  İle Kale Mesleki  ve 
Teknik Anadolu Lisesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.05.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü 
Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Zemin Kat (İhale Hizmetleri Şefliği) 28200 Merkez/GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1.  Tüzel  kişilerde;  isteklilerin  yönetimindeki  görevliler  ile  ilgisine  göre,  ortaklar  ve  ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına  ilişkin bilgiler  idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale  konusu  işte  idarenin  onayı  ile  alt  yüklenici  çalıştırılabilir.  Ancak  işin  tamamı  alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan (C) Sıhhi 
Tesisat ve Mekanik Tesisat İşlerinden II. Grup ve IV. Gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.  İstekliler  tekliflerini, anahtar  teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir.  İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

GİRESUN İLİ MERKEZ GÜZEL SANATLAR LİSESİ 
MUTFAĞI İLE KALE MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ 
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM 

VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
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Bu sene üreticisi ve fın-
dık için kâbus gibi bir yıl.

Fındığın başına gelme-
yen kalmadı. Kar yağışı 
ile başlayan süreçte mart 
ayında uzun süre yağan 
BÜYÜK bir kar ve soğuk ile 
Nisan’da yediği FIRTINA 
dalda ne varsa döktüğü 
fındığın, gelecek sene yeni 
doğacak olan dalları çıbar-
dığı görülüyor. 

Bu sene fındıktan ümi-
dini kesen üretici gelecek 
sene yeni sürgünlerin 
oluşması gelecek sene 
yeni FINDIK için GÜBRE 
atması gerekirken, atamaz 
hale geldi.

Üretici bahçeye GÜBRE 
atamıyor. Geldiğimiz durum 

FINDIK için kâbus gibi 
günlerle karşı karşıya.

Bakım ve temizliğinin 
yanı sıra gübre mevsimi-
nin de geldiği şu günler-
de üreticinin “kat ve kat” 
yapılan zamlardan dolayı 
elleri kolları bağlı durumda 
ne yapacaklarını bilemez 
duruma geldiler.

Fındık üreticisi ve 
ocaklar Fırtınadan BÜYÜK 
zarar gördü. 

Üretici için kara yıl . 
Doğmamış çocuğa don 

biçenler, rekolte tespiti ya-
panlar, şimdi nerdeler.?

Yağan kar 
Don fındık zatürre oldu. 
Rüzgar fırtına dalda 

kalanı alıp gitti.

Ziraat Odaları temsilcileri
ÇKS Belgesi düzenleme 

odası gibi görünüyorsu-
nuz.!

Gübre’nin çuvalı 400 TL 
bu fiyata bahçe bayram 
eder.

Üretici kara kara düşün-
dürüyor. 

Ziraat odaları düşünüyor 
mu.?

Üretici, fındık bölge 
insani kara gün dostunu 
unutmaz.!

Necip Fazıl misali, 
“kıssadan hisse” almasını 
bilenler için bu zor günler 
üreticinin yanında olma-
yanlar, ne zaman olacak-
lar.?

Türkülere söz olan FIN-
DIK bu yıl 

Dalda tekleme, gelecek 
yılda benden FINDIK bek-
leme diyor .!

“Fındık dalda tekleme,
Kız fistanın ekleme,
Yarin gitti askere,
Gelir diye bekleme
GİRESUN DEMOKRAT-

LAR GIRDEM 

Fındık Askere Gitti!..

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Hüseyin TATAR

GiRESUN KULTUR MERKEZi
iHALESi 16 MAYIS’TA

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yakından takip ettiği, “Giresun Kültür Merke-
zinin yapım ihalesinin 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleştirileceği bilgisini verdi

Bu çalışmalar sonra-
sında geçen yıl yapım 
ihalesine çıkılmış 

ancak o dönemdeki yaşanan 
inşaat maliyetlerindeki aşırı 
fiyat dalgalanması nedeniyle 
ihaleye yeterli teklif olmamış-
tı. Hemen akabinde süreç 
yine hızlı bir şekilde bakanlık 
nezdinde takip edilerek fiyat 
güncellemeleri 2022 yılı 
maliyetlerine göre yapılmıştır. 
Böylelikle 16 Mayıs 2022 Pa-
zartesi günü Kültür Bakanlı-

ğının verdiği yetkiyle, Giresun 
Valiliği İl Özel İdaresi tarafın-
dan yapım ihalesine çıkılacak 
ve ihale sonuçlandığında, 
daha sonra hızlıca inşaat 
aşamasına geçilecektir.

Böylelikle 9839 m2’lik 
inşaat alanına sahip Kültür 
Merkezimiz, çok amaçlı sahne 
ve konferans salonu, toplantı 
salonu, fuaye, sanatçı hazırlık 
odaları, 220 m2’lik bir sergi sa-
lonu, otoparkı, kütüphaneleri, 
idari ofisleri, atölyeleri, İnternet 

odaları, bireysel çalışma 
odaları, grup çalışma odalarını 
bünyesinde barındıran, büyük, 
modern ve fonksiyonel bir 
Kültür Merkezi olarak Giresun-
lu hemşerilerimizin hizmetine 
sunulacaktır.

 Başta Sayın Cumhurbaş-
kanımız olmak üzere, Kültür 
ve Turizm Bakanımıza ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, Giresunlu hemşerile-
rimize hayırlı olmasını diliyo-
rum” dedi.

Milletvekili Öztürk, ihale müjdesini verdi

Belediye Halk Oyunları Ekibi
Muhteşem Bir Gösteriye İmza Attı

Bu kapsamda, Belediye 
Konservatuarı Halk 

Oyunları ekibi 20’nci kuruluş 
yıldönümünde sergilediği 
oyunlarla muhteşem bir gös-
teriye imza attı.

‘Anneler Günü Özel’ 
programı ile kültürümüzü 
yansıtan ‘Adım Adım Anado-
lu’ ile ‘Çınar Akkaya Anma’ 

etkinliğe katılan davetliler ve 
konuklar birbirinden güzel 
oyunları ilgiyle izledi. Farklı 
yörelerden oyunların sergi-
lendiği gösteri şölen hava-
sında geçti.

Etkinliğe Giresun Belediye 
Başkan Yardımcıları Şera-
fettin Vurgun, Abdurrahman 
Demirel ve Osman Öden, 

Giresun Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral Nuh 
Köroğlu, davetliler, çocuklar 
ve aileleri katıldı.

Gümrük binası konfe-
rans salonunda düzenlenen 
gösterinin sona ermesinin 
ardından Halk Oyunları Ekibi 
sorumlularına çiçek takdim 
edildi.

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

211 Mayıs 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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SIM SICAK YUVA
Doğup büyüdüğüm, sım sıcak yuva ,
Anne kokusuyla, daldım uykuya ,
Çalı, çırpı toplar , inek otlattık ,
Pınara annemle, giderdik suya .

Bacamızdan tüten, duman sevgiydi ,
Kar yağınca o ev, gelinlik giydi ,
Akan çatı köhne, cam kırıksa da ,
Baba evi bize, çok değerliydi .

Küçük büyüğünün , himayesinde ,
Tatlı bir ahenk var, anne sesinde ,
Cocuklar babayı hasretle bekler, 
Bir tıkıl şeker var, dır heybesinde .

Yaz ayları güneşlikte, çaylar içilir ,
Mevsimi gelmişse, fındık seçilir ,
Daýanışma, yardımlaşma, hep üst düzeyde, 
Herkese yaşa göre, görev biçilir .

Ararım, bulamam, ben o yılları ,
Özlemişim, o çamurlu, tozlu yolları ,
Yazın güneşlikte, kahve içerken ,
Bize şarkı söyler, erik dalları ...

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Elaman Aranmaktadır 
Tel :0532-4917751

Yılmaz, “22.08.2020’deki bü-
yük sel faciasından sonra, 

geçen ay Dereli İlçemizde birkez 
daha yüreklerimizi ağzımıza 
getiren sel manzarası ile göz göze 
geldik. Bereket can kaybı olmadı. 
Yeniden aynı dere kenarında İmar 
etmekle övündüğümüz ilçemizde 
yeni yapılan yol ve istinat duvarları 
doğanın yeni bir uyarısı ile yıkıldı 
.İnşaat yapacağız diye daraltılan 
dere yatağı ve hesapsız kitapsız 
Aksu Deresinin üzerine kurulan 
HES’lerin bu felaketler deki rolünü 
beşikteki çocuklar dahi biliyor 
artık. Bu arada yapılan imalatların 
direnci, teknik olarak yetersizliği 
ayrıca tartışma  konusudur.” dedi.

Yılmaz şöyle konuştu, “Bugün 
sizinle paylaşmak istediğim, bir 
Giresun ’lu olarak üzüntü duy-
duğumuz ,burukta olsa bir de 

sevindiğimiz iki olay var. Bir gece 
yarısı kararıyla hemşehrimiz  Sn. 
Kaya Yıldız’ın DSİ Genel Müdür-
lüğü görevinden alınması Gire-
sun adına çok üzücü bir olaydır 
Zaten bir elin parmağından daha 
az sayıda yüksek bürokratı olan 
ilimize bir kötülük daha yapılmıştır 

.Diğer yandan Alucralı hemşehri-
miz Selman Küçük’ün Milli Eğitim 
Bakanlığı Orta Öğretim Genel 
Müdürlüğü İdari ve Mali İşler 
Başkanlığına atanması bizleri az 
da olsa sevindirmiştir.

Kendisine yeni görevinde 
başarılar dileriz.

Son zamanlarda Giresun halkı-
nın en büyük  maduriyet  yaşa-
dığı ve şikâyetçi olduğu konuları 
sizlere aktarmak muhalefet olarak 
en önemli görevimizdir.

Değerli arkadaşlar son gün-
lerde köylerimizde yaptığımız 
çalışmalarda, yaşanan çok büyük 
çaptaki heyelanlar, kapanan 
bağlantı yolları, hatta Merkez 
Hisargeriş Köyü’müzdeki tarihi bir 
camimizin temelinde kayma ve 
çatısının çökmesi örneğindeki gibi 
çok önemli afet olayları nedeniyle 
köylülerimiz hizmet beklemektedir.

Diğer yandan, sağlıkta büyük 
devrim yaptığını her defasında 
gururla söyleyen AKP İktidarı ve 
onun Giresun’daki temsilcileri, 
maalesef son yıllarda Özellikle 
halkımızın randevu alarak tedavi 
olmak için çektikleri çileyi gör-

müyorlar. İlhan Özdemir Devlet 
Hastanemizdeki önemli makine, 
ekipman ve malzemeler ,Giresun 
Üniversitesi Araştırma Hasta-
nesine nakledildiğinden, devlet 
hastanemizde Doktorlar pek 
çok ameliyatı yapamamaktadır. 
Üniversite Hastanesinde ise hasta 
sayısı çok fazla, yeterli Doktor ve 
personel olmadığından, pek çok 
ameliyat ve tetkikler için 5-6 ayları 
bulan randevular verilerek adeta 
ölüme davetiye çıkarılmaktadır. 
İlimizde Çok büyük boyutta sağlık 
hizmetlerinde oluşan bu aksaklık 
ve şikayetlerin nedenlerinin araş-
tırılması ile ilgili  huzurlarınızda 
sözlü soru önergesi veriyorum.

Komşu iller ile kıyasladığımız-
da,20 yıllık AKP İktidarında çok 
net Giresun’un harcandığını ve 
geri bırakıldığını görüyoruz. Her 
zaman dile getirdiğimiz ilimizin  
kurtuluş reçetesi olan yaşamsal 
öncelikli projeleri için yeni bir 
iktidar ve yeni bir stratejik plan, 
tüm bunlar için kenetlenmiş 
Giresun’lular ve Politik kaygılar-
dan uzak bir “Giresun Kurultayı”  
şarttır. Hemde acilen diyoruz.”

Haber: Hakan Çelebi

Yılmaz’dan Kaya tepkisi
CHP Giresun İl Genel Meclisi Grupbaşkenvekili Mehmet Yılmaz, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız’ın görevden alınmasını eleştirdi.

CHP’DEN ESPiYE’DEKi
PANKARTA SERT TEPKi
Bağrından çıkardığı 42. 

ve 47. gönüllü alayları 
ile Kurtuluş savaşında des-
tan yazan kahramanların 
şehrinin çocuklarını kimse 
soysuzlukla itham edemez.

Giresunlu’ların atası olan 
Çepni Türkleri, Karadeniz’i 
Türkleştiren Oğuz boyların-
dan biridir. Espiyemizde bir 

çepni yurdudur.
Soyluluk ve asillik, 

nezaketle halka hizmeti 
içerir. Hakaretle, seviyesiz 
üslupla ve nezaketsiz şekil-
de davrananlar soyluluktan 
en son bahsedecek kişiler 
olduğunu hatırlatarak siyasi 
rakiplerimizi nezakete davet 
ediyoruz.” dedi.

ENGELLİLER HAFTASINDA BAŞKAN ŞENLİKOĞLU’NDAN MÜJDE

Engelsiz Yaşam Merkezi Kuruluyor
Özel gereksinimli 

vatandaşlara hizmet 
verecek olan projede; 

istihdam birimi, hukuk birimi, 
psikolojik destek birimi, psikolojik 
destek birimi (çocuk ve yetişkin 
odası) sağlık birimi, sağlık birimi 
(çocuk ve yetişkin odası), 2 adet 
el sanatlarına yönelik atölyeler, 
müzik atölyesi ve proje web sitesi 
yer alıyor.

Projenin hedef aldığı kitle; 
zihinsel engelli bireyler ve aile-
leri, ortopedik engelli bireyler ve 
aileleri, işitsel ve konuşma engelli 
bireyler ve aileleri, görme engelli 
bireyler ve aileleri, süreğen en-
gelliler ve aileleri ile engelli birey 
ve iletişim etkileşim kurmaya çalı-
şan her birey olarak ifade edildi.

Projenin genel amacı ise 
sosyal, kültürel, sağlık, spor, 
istihdam ve hukuk alanında tüm 
engel gruplarına ve engel grupla-
rının ailelerine yönelik Erişilebilir 

Yaşam Merkezinin kurulmasının 
sağlanması olarak belirlendi. 

10-16 Mayıs Engelliler Haftası 
nedeniyle bir mesaj yayınlayan 
ve Engelliler Haftasını kutlayan 
Belediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu ise Giresun’da yaşayan 
özel bireyler ve ailelerine müjdeli 
haberi vererek: “Hemşerilerimizin 
mutluluğu bizim en büyük moti-
vasyonumuz. Üzerinde çalıştı-
ğımız Engelsiz Yaşam Merkezi 
projesinin yapımına başlıyoruz. 

Merkezimiz hizmete girdiğinde 
engelli kardeşlerimizin tüm ihti-
yaçlarına cevap verecek nitelikte 
olacak. Kardeşlerimiz merkezi-
mizle hayatın içinde olacaklar. 
Merkezimizi, engellilerimizin 
tüm ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde dizayn ettik. Kısa zaman 
içerisinde projemizi tamamlayıp 
hizmete sunacağız” dedi.

Engelli olmanın bireysel bir 
sorun değil, sosyal boyutlarıyla 
herkesi yakından ilgilendiren ve 

herkesin ortak çabasını gerekti-
ren bir konu olduğunu söyleyen 
Başkan Şenlikoğlu: “Hüküme-
timiz; engelli kardeşlerimizin 
toplumsal yaşama tam katılım-
larını sağlamak amacıyla birçok 
alanda önemli faaliyetlere imza 
atarken, yerelde de bizler; ‘Gö-
nül Belediyeciliği’ ilkesiyle onlara 
her alanda erişilebilir bir yaşam 
sunmak için yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. Hükümetimizin de 
engelli kardeşlerimize yönelik 
gerçekleştirdiği özverili çalışma-
lardan feyz alarak imkânlarımız 
ölçüsünde de engelli kardeş-
lerimizi sevindirmeye ve mutlu 
etmeye devam edeceğiz. Bu 
duygu ve düşüncelerle Engelliler 
Haftası’nın toplumsal farkında-
lığı artırmasını temenni ediyor, 
tüm engelli kardeşlerimize ve 
ailelerine sağlıklı ve huzurlu 
bir ömür diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Görele’de görülen bulantı, kusma ve ishal 
vakalarına yönelik çalışma başlatıldı

Giresun Sağlık Müdürü 
Doç. Dr. Muhammet 

Bulut, Görele ilçesinde bulan-
tı, kusma ve ishal şikayetleri 
hastanelere başvurularda artış 
olduğunu bildirdi.

Bulut, yaptığı yazılı açık-
lamada, Görele’de bulantı, 
kusma ve ishal şikayetlerine 
bağlı vaka artışlarıyla ilgili 
gerekli analiz ve kontrollerin 
yapıldığını, filyasyon çalışması 
başlatıldığını belirtti.

Vakaların mahallelere 
ve köylere göre dağılımının 
incelendiğini kaydeden Bulut, 
şöyle devam etti:

“Elde edilen verilere göre 

8 Mayıs tarihinde 25’i kadın, 
22’si erkek olmak üzere top-
lam 47 kişinin bulantı, kusma 
ve ishal şikayetleriyle Görele 
Op. Dr. Ergün Özdemir Devlet 
Hastanesi’ne başvurduğu tes-
pit edilmiştir. Nedene yönelik 
yapılan incelemelerde vakala-
rın toplu olarak yemek yeme 
öykülerinin olmadığı, mevsim-
sel aşırı yağış sonucu şebeke 
sularında yer yer sanitasyon 
bozukluğu, il dışından gelen 
vatandaşlarımızın şahsi su 
depolarını dezenfekte etme-
den ve klor ölçümü yapmadan 
sularını kullanmaları kaynaklı 
vakalarda artış olduğu düşü-

nülmektedir. Görele Op. Dr. 
Ergun Özdemir Devlet Has-
tanesi klinisyenleri ile Görele 
Sağlık Müdürlüğü tarafından 
yapılan görüşme sonucunda 
hastaların klinikleri ve tetkikleri 
incelendiğinde toksine bağlı 
gastroenterit tablosu düşünü-
lüp invaziv bir etkenin olası 
olmadığı düşünülmüştür.”

Bulut, vakalarda yoğun-
luğun bulunduğu Kumyalı, 
Bozcaali, Yeşiltepe, Soğuksu 
ve Sayfiye mahallelerinden 9 
Mayıs’ta su numunesi alındı-
ğını, sonuçların takip edildiğini 
belirtti.

Muhammet Bulut, 9 Mayıs 

saat 20.00 itibarıyla 214 vaka 
başvurusu olduğunu kaydede-
rek, “Vakaların genel durum-
ları iyi olup ayaktan tedavi 
ile taburcu edilmişlerdir. Su 
depolarında temizleme çalış-
malarına ve uç noktalarda 2 
ppm klor düzeyi olacak şekilde 
süper klorlama çalışmalarına 
devam edilmektedir. Ayrıca İl 
Sağlık Müdürlüğü ve Belediye 
Başkanlığı tarafından şebeke 
suyunun kaynatılıp soğutula-
rak tüketilmesi ve imkanlar da-
hilinde ambalajlı su tüketilmesi 
öneri ve anonsları yapılmakta-
dır.” ifadelerini kullandı.

GİRESUN (AA)
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

411 Mayıs 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

Giresun İli Keşap İlçesi Fen Lisesi Doğalgaz Dönüşümü İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun  19  uncu  maddesine  göre  açık  ihale  usulü  ile  ihale  edilecek  olup,  teklifler  sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/453100
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi  :  Giresun  İl  Özel  İdaresi  Teyyaredüzü Mah. Atatürk  Bulvarı  No:409  28200  GİRESUN 
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Giresun İli Keşap İlçesi Fen Lisesi Doğalgaz Dönüşümü İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : %5,0347 İnşaat İmalatları, %90,8142 Mekanik Tesisat, %4,1511 Elektrik 
Tesisatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İli Keşap Fen Lisesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.05.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü 
Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Zemin Kat (İhale Hizmetleri Şefliği) 28200 Merkez/GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1.  Tüzel  kişilerde;  isteklilerin  yönetimindeki  görevliler  ile  ilgisine  göre,  ortaklar  ve  ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına  ilişkin bilgiler  idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale  konusu  işte  idarenin  onayı  ile  alt  yüklenici  çalıştırılabilir.  Ancak  işin  tamamı  alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan (C) Sıhhi 
Tesisat ve Mekanik Tesisat İşlerinden II. Grup ve IV. Gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.  İstekliler  tekliflerini, anahtar  teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir.  İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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Giresun İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, etçi ve kombine ırkların 
yaygınlaştırılması için düğmeye 
basıldığını açıkladı

ETKİYAP projesinin övüldüğünü 
açıklayan söz konusu Müdürlük 
vatandaşları projeye sahip çıkmaya 
çağırdı.Açıklamada şu görüşlere 
yer verildi

“Suni tohumlama uygulamala-
rının nicelik olarak yetersiz, iklime 

bağlı kış mevsiminin uzun, coğrafi 
şartlardan dolayı ulaşım imkanla-
rının güç olduğu ve jersey ırkının 
yaygın olarak yetiştirildiği, arala-
rında Giresun ilimizin de yer aldığı 
illerde; Tarım ve Orman Bakanlığı-
mız tarafından 2021 yılı itibariyle 
uygulamaya konulan “Etçi ve 
Kombine Irkların Suni Tohumlama 
Uygulamaları ile Yaygınlaştırılması 
Projesi (ETKİYAP)”ne, ilimizde İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile 
protokol imzalayan 12 serbest ve-
teriner hekim uygulayıcıyla 1 Mayıs 
2021 tarihinde başlanmıştır.

ETKİYAP ile birlikte; etçi ve 
kombine ırk boğaların spermaları 
ile suni tohumlama uygulamala-
rının yaygınlaştırılarak kırmızı et 
üretiminde, canlı ağırlık ve karkas 
randımanında artış sağlanması 
ile yetiştiricilerin birim hayvandan 

elde ettikleri gelirlerin artırılması-
nın yanı sıra jersey ırkı boğaların 
cinsiyeti belirlenmiş dişi sperma-
ları ile jersey ırkı popülasyonunun 
korunarak ıslahına devam edilmesi 
de amaçlanmıştır.

Proje bütçesinden; simental, 
montofon, angus ve şarole ırkı 
boğaların spermaları ile Amerikan 
jerseyi boğaların cinsiyeti belirlen-
miş dişi spermaları ve suni tohum-
lama ekipmanları temin edilerek 
uygulayıcılara teslim edilmiştir. 

Proje başladığından bu yana 
geçen 12 aylık süre zarfında 461 
başı etçi-kombine ırk ve 617 başı 

jersey ırkı olmak üzere 
toplam 1.078 baş sığır cin-
si hayvana suni tohumla-
ma uygulaması yapılmıştır. 
2021 yılı mayıs ve haziran 

aylarında yapılan suni tohumla-
malardan 2022 yılı şubat ve mart 
aylarında ilk buzağılar doğmaya 
başlamış olup, cinsiyeti belli (dişi) 
jersey spermalar kullanılarak yapı-
lan tohumlamalardan doğan jersey 
buzağıların tamamının firesiz bir 
şekilde dişi olarak dünyaya gelmesi 
de üreticilerimizi ayrıca memnun 
etmiştir.

Jersey ırkı, sütçü sığır ırkları-
nın en yüksek süt yağı oranına 
sahip ve en ufak yapılısı olmakla 
birlikte ilimiz ve bölgemize uyum 
sağlamış bir ırktır. Jerseylerin 
erkek buzağıları, yaşamlarının 
ilk dönemlerinde canlı ağırlık ar-
tışlarının az olması sebebiyle süt 
danası eti ya da genç sığır besisi 
için uygun değildir. Bu yüzden 
jerseylerden dişi buzağı alınması 

ve bu buzağıların anaç materyal 
olarak yetiştirilmesi, ETKİYAP 
projesinde kullanılan cinsiyeti 
belli (dişi) spermalara ayrı bir 
değer katmaktadır. Ayrıca jersey-
lerin fiziki yapısını da geliştirmek 
için daha iri yapılı olan Amerikan 
jerseyleri tercih edilmektedir.

Projede 12 olan uygulayıcı sayı-
sına, 2022 yılı başında 13 uygula-
yıcı daha ilave edilerek toplam 25 
serbest veteriner hekim uygulayı-
cıya ulaşılmıştır. Projeden istifade 
etmek ve ayrıntılı bilgi almak 
isteyen üreticilerimizin merkezde 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği 
Şube Müdürlüğüne, ilçelerde ise 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri-
ne başvurmaları gerekmektedir.”

Haber: Osman Yılmaz

Jersey Buzağılar artıyor

‘Çok Daha Güzel Faaliyetleri 
Hayata Geçireceğiz’

Giresun Valisi Enver Ünlü, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanmak-
ta olan “Engelliler Haftası” münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldı

Giresun Valiliği’nin himaye-
lerinde, Giresun Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen “Engelliler 
Haftası” 10 Mayıs Salı günü, 
Giresun Merkez Debboy Mev-
kiinde başlayarak Gazi Caddesi 
üzerinden Atatürk Meydanında 
son bulan yürüyüş ile başladı. 

Engelli bireylerin haklarına 
dikkat çekmek ve toplumsal 
farkındalık oluşturmak için 
düzenlenen; Vali Enver Ünlü, İl 
protokolü, STK’lar ve çok sayıda 
vatandaşın katıldığı yürüyüşe ilgi 
oldukça yoğundu.

Atatürk Meydanı’nda Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasının ardından, Ata-
türk Anıtına çelenk sunumuyla 
devam eden etkinlikte, engellile-
rinde yer aldığı mehter ve bando 
gösterisi yapıldı.

Açılış ve protokol konuşma-
larının ardından, engelli bireyler 
tarafından hazırlanan serginin 
açılışı yapılarak, ürünlerin sergi-
lendiği stantlar gezildi.
VALİ ÜNLÜ “BİLİYORUZ Kİ 
MUTLULUK ENGEL TANIMAZ”

Atatürk Meydanı’ndaki tören-
de “Her sağlıklı insan bir engelli 
adayıdır” sözünü hatırlatarak 
bir konuşma yapan Vali Ünlü; 
“Bizler; hem insanı yeryüzün-
deki en değerli varlık olarak 
gören bir anlayışın, hem de 
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ 
fikrini medeniyet mefkuresinin 
ana teması yapmış bir mirasın 
temsilcileriyiz. Başımıza gelecek 
bir kazadan sakınmak, ola-
caklara şimdiden önlem almak 
imkan dahilinde. Ancak hepimiz; 
doğuştan ya da kaza veya uzun 
süren bir hastalık sonucunda 
oluşan bedensel, zihinsel, 
duygusal ve sosyal yeteneklerin 
kaybıyla sonuçlanan bir engel 
durumunun da adaylarıyız. Ama 
biliyoruz ki mutluluk engel tanı-
maz, kardeşlik engel tanımaz, 
tebessümler engel tanımaz, 
gözlerin içine bakmak engel 
tanımaz, sevgi engel tanımaz, 
kalpler engel tanımaz ve umut 
engel tanımaz. Yaşamı paylaşıp, 
birbirimize destek olduğumuz, 
farklılıkları güzellikler olarak 
gördüğümüz sürece aşamaya-
cağımız hiçbir zorluk ve engel 
yok” dedi.

“BİZLER İÇİN NE KADAR 
DEĞERLİ VE ÖNEMLİ OLDUK-
LARINI HİSSETTİRMELİYİZ”

Engellilik konusu, yalnızca 
engelli bireyleri ve ailelerini 
değil, toplumun tüm kesimlerini 
ilgilendiren önemli bir husus 
olduğuna dikkat çeken Vali Ünlü, 
konuşmasına “Engellilik, sosyal 
hayatı engelleyen bir kusur 
değil, desteklenmesi gereken 
bir durum olarak kabul edilmeli 
ve her fırsatta özel gereksinimli 
vatandaşlarımızı kucaklayarak, 
bizler için ne kadar değerli ve 
önemli olduklarını hissettir-
meliyiz. Zira bütün insanları, 
bütün insanlığı kucaklamayan, 
insanlığa aynı gözle bakmayan 
hiçbir anlayış vicdani olamaz. 
Evet, insan için olmayan, insanı 
merkeze almayan hiçbir konu 
dünyaya refah, huzur ve adalet 
getirmez. Zenginin yoksulu, 
beyazın siyahı, uzunun kısayı, 
sağlıklının hastayı dışladığı, öte-
lediği bir ortamda ne eşitlik, ne 
de adalet tesis edilebilir. Bizler 
bu bilinçle yüce Devletimizin 
şefkat şemsiyesi dışında tek bir 
vatandaşımızın dahi kalmaması 
adına özel bir gayret göster-
meye çalıştık, çalışıyoruz ve 
çalışmaya da devam edeceğiz” 
diyerek devam etti. 

“ÇOK DAHA GÜZEL FAA-
LİYETLERİ HAYATA GEÇİRE-
CEĞİZ”

Giresun’da engelli bireyler 
için yapılan çalışmalar ve verilen 
hizmetlere de değinen Vali Ünlü 
“İlimizde ruhsal 4 özel bakım 
merkezi, zihinsel 1 özel bakım 
merkezi olmak üzere toplamda 
5 özel bakım merkezi bulunuyor. 
Bakım Merkezlerinde 2021 yılın-
da toplam 308 engelli vatanda-
şımıza hizmet verildi. Sadece 
2021 yılında aylık ortalama 3 
bin 390 kişiye toplam 69 milyon 
500bin TL engelli evde bakım 
ödemesi yapıldı. Bu önemli bir 
rakam. Giresun Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğümüze 
bağlı, Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdür-
lüğü, Bakım Rehabilitasyon ve 
Aile Danışma Merkezi Müdür-
lüğü, Keşap Engelsiz Yaşam 
Merkezi Müdürlüğü tarafından 
engelli vatandaşlarımıza yönelik 
seçkin hizmetler veriliyor. Engelli 
vatandaşlarımız için 2021 yılı 
içinde moral amaçlı olarak kah-
valtı, piknik, il içi ve il dışı turistik 
merkezlerin ziyareti ve sinema 
gösterimi gibi sosyal aktiviteler 
düzenledik. Ayrıca boyama, takı 

tasarlama, beden eğitimi, okuma 
yazma, el becerisi, spor ve 
sanatsal etkinlikler, hafıza güç-
lendirici oyunlar ve hobi bahçesi 
düzenleme gibi kurs ve faaliyet-
leri yapmak da nasip oldu” bil-
gilendirmesi yaparak “Tabii her 
şeyden önce vatandaşlarımızın 
sağlığı birinci derecede önceli-
ğimiz, koronavirüs salgınının da 
etkinliklerimizi sınırlı tutmamıza 
etkisi oldu ama İnşallah bundan 
sonraki süreçte çok daha güzel 
faaliyetleri hayata geçireceğiz” 
temennisinde bulundu.

“EN BÜYÜK ENGEL, 
ENGELLENMEKTİR”

‘En büyük engel, engel-
lenmektir’ düsturuyla hareket 
ettiklerini söyleyen Vali Ünlü; 
“Tüm vatandaşlarımızın hakkını 
adil bir biçimde gözetmek ve 
kurumlarımızın, düzenlediğimiz 
faaliyetlerin, yaptığımız çalışma-
ların “herkes için” erişilebilir ve 
istifade edilebilir olmasını sağ-
lamak adına da büyük hassa-
siyet gösteriyoruz. Bizler, fırsat 
verildiğinde sanattan spora, 
bilimden çalışma hayatına kadar 
nice alanlarda üstün başarılar 
gösteren engelli kardeşlerimize 
destek olmaya, sorunlarına çö-
züm üretmeye gayret edeceğiz. 
Nice insanlar vardır ki; gönülden 
görür, yürekten işitir, kalbiyle 
sarılır, sevgiyle yürür. ‘En büyük 
engel, engellenmektir.’ düstu-
ruyla engelli kardeşlerimizin her 
alanda sergiledikleri başarıların 
önümüzdeki dönemde artarak 
devam etmesini diliyorum” ifade-
lerini kullandı.

“ENGELLİLER HAFTASI’NI 
İÇTENLİKLE KUTLUYORUM”

Engelliler Haftası münase-
betiyle toplumsal duyarlılığın bir 
gün değil her gün diri kalmasını 
temenni ettiğini ifade eden Vali 
Ünlü, konuşmasını; “Milletçe 
engellilik konusunda sorumlu, 
bilinçli ve duyarlı davranışları-
mızı artırarak devam ettirme-
miz gerektiğinin altını çizmek 
istiyorum. Bu vesileyle engelsiz 
bir gelecek için mücadele eden 
tüm vatandaşlarımızın, önün-
deki engelleri azimle, inançla 
aşan tüm engelli kardeşlerimi-
zin ve çok kıymetli ailelerinin 
Engelliler Haftası’nı içtenlikle 
kutluyor; sağlıklı, mutlu ve 
huzur dolu yarınlar diliyorum. 
Sevgi ve saygılarımla, kalın 
sağlıcakla” diyerek tamamladı.
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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

411 Mayıs 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

Giresun İli Keşap İlçesi Fen Lisesi Doğalgaz Dönüşümü İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun  19  uncu  maddesine  göre  açık  ihale  usulü  ile  ihale  edilecek  olup,  teklifler  sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/453100
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi  :  Giresun  İl  Özel  İdaresi  Teyyaredüzü Mah. Atatürk  Bulvarı  No:409  28200  GİRESUN 
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Giresun İli Keşap İlçesi Fen Lisesi Doğalgaz Dönüşümü İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : %5,0347 İnşaat İmalatları, %90,8142 Mekanik Tesisat, %4,1511 Elektrik 
Tesisatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İli Keşap Fen Lisesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.05.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü 
Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Zemin Kat (İhale Hizmetleri Şefliği) 28200 Merkez/GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1.  Tüzel  kişilerde;  isteklilerin  yönetimindeki  görevliler  ile  ilgisine  göre,  ortaklar  ve  ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına  ilişkin bilgiler  idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale  konusu  işte  idarenin  onayı  ile  alt  yüklenici  çalıştırılabilir.  Ancak  işin  tamamı  alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan (C) Sıhhi 
Tesisat ve Mekanik Tesisat İşlerinden II. Grup ve IV. Gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.  İstekliler  tekliflerini, anahtar  teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir.  İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM 

VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01615442)

11 mayis basin ilan

Giresun İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, etçi ve kombine ırkların 
yaygınlaştırılması için düğmeye 
basıldığını açıkladı

ETKİYAP projesinin övüldüğünü 
açıklayan söz konusu Müdürlük 
vatandaşları projeye sahip çıkmaya 
çağırdı.Açıklamada şu görüşlere 
yer verildi

“Suni tohumlama uygulamala-
rının nicelik olarak yetersiz, iklime 

bağlı kış mevsiminin uzun, coğrafi 
şartlardan dolayı ulaşım imkanla-
rının güç olduğu ve jersey ırkının 
yaygın olarak yetiştirildiği, arala-
rında Giresun ilimizin de yer aldığı 
illerde; Tarım ve Orman Bakanlığı-
mız tarafından 2021 yılı itibariyle 
uygulamaya konulan “Etçi ve 
Kombine Irkların Suni Tohumlama 
Uygulamaları ile Yaygınlaştırılması 
Projesi (ETKİYAP)”ne, ilimizde İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile 
protokol imzalayan 12 serbest ve-
teriner hekim uygulayıcıyla 1 Mayıs 
2021 tarihinde başlanmıştır.

ETKİYAP ile birlikte; etçi ve 
kombine ırk boğaların spermaları 
ile suni tohumlama uygulamala-
rının yaygınlaştırılarak kırmızı et 
üretiminde, canlı ağırlık ve karkas 
randımanında artış sağlanması 
ile yetiştiricilerin birim hayvandan 

elde ettikleri gelirlerin artırılması-
nın yanı sıra jersey ırkı boğaların 
cinsiyeti belirlenmiş dişi sperma-
ları ile jersey ırkı popülasyonunun 
korunarak ıslahına devam edilmesi 
de amaçlanmıştır.

Proje bütçesinden; simental, 
montofon, angus ve şarole ırkı 
boğaların spermaları ile Amerikan 
jerseyi boğaların cinsiyeti belirlen-
miş dişi spermaları ve suni tohum-
lama ekipmanları temin edilerek 
uygulayıcılara teslim edilmiştir. 

Proje başladığından bu yana 
geçen 12 aylık süre zarfında 461 
başı etçi-kombine ırk ve 617 başı 

jersey ırkı olmak üzere 
toplam 1.078 baş sığır cin-
si hayvana suni tohumla-
ma uygulaması yapılmıştır. 
2021 yılı mayıs ve haziran 

aylarında yapılan suni tohumla-
malardan 2022 yılı şubat ve mart 
aylarında ilk buzağılar doğmaya 
başlamış olup, cinsiyeti belli (dişi) 
jersey spermalar kullanılarak yapı-
lan tohumlamalardan doğan jersey 
buzağıların tamamının firesiz bir 
şekilde dişi olarak dünyaya gelmesi 
de üreticilerimizi ayrıca memnun 
etmiştir.

Jersey ırkı, sütçü sığır ırkları-
nın en yüksek süt yağı oranına 
sahip ve en ufak yapılısı olmakla 
birlikte ilimiz ve bölgemize uyum 
sağlamış bir ırktır. Jerseylerin 
erkek buzağıları, yaşamlarının 
ilk dönemlerinde canlı ağırlık ar-
tışlarının az olması sebebiyle süt 
danası eti ya da genç sığır besisi 
için uygun değildir. Bu yüzden 
jerseylerden dişi buzağı alınması 

ve bu buzağıların anaç materyal 
olarak yetiştirilmesi, ETKİYAP 
projesinde kullanılan cinsiyeti 
belli (dişi) spermalara ayrı bir 
değer katmaktadır. Ayrıca jersey-
lerin fiziki yapısını da geliştirmek 
için daha iri yapılı olan Amerikan 
jerseyleri tercih edilmektedir.

Projede 12 olan uygulayıcı sayı-
sına, 2022 yılı başında 13 uygula-
yıcı daha ilave edilerek toplam 25 
serbest veteriner hekim uygulayı-
cıya ulaşılmıştır. Projeden istifade 
etmek ve ayrıntılı bilgi almak 
isteyen üreticilerimizin merkezde 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği 
Şube Müdürlüğüne, ilçelerde ise 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri-
ne başvurmaları gerekmektedir.”

Haber: Osman Yılmaz

Jersey Buzağılar artıyor

‘Çok Daha Güzel Faaliyetleri 
Hayata Geçireceğiz’

Giresun Valisi Enver Ünlü, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanmak-
ta olan “Engelliler Haftası” münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldı

Giresun Valiliği’nin himaye-
lerinde, Giresun Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen “Engelliler 
Haftası” 10 Mayıs Salı günü, 
Giresun Merkez Debboy Mev-
kiinde başlayarak Gazi Caddesi 
üzerinden Atatürk Meydanında 
son bulan yürüyüş ile başladı. 

Engelli bireylerin haklarına 
dikkat çekmek ve toplumsal 
farkındalık oluşturmak için 
düzenlenen; Vali Enver Ünlü, İl 
protokolü, STK’lar ve çok sayıda 
vatandaşın katıldığı yürüyüşe ilgi 
oldukça yoğundu.

Atatürk Meydanı’nda Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasının ardından, Ata-
türk Anıtına çelenk sunumuyla 
devam eden etkinlikte, engellile-
rinde yer aldığı mehter ve bando 
gösterisi yapıldı.

Açılış ve protokol konuşma-
larının ardından, engelli bireyler 
tarafından hazırlanan serginin 
açılışı yapılarak, ürünlerin sergi-
lendiği stantlar gezildi.
VALİ ÜNLÜ “BİLİYORUZ Kİ 
MUTLULUK ENGEL TANIMAZ”

Atatürk Meydanı’ndaki tören-
de “Her sağlıklı insan bir engelli 
adayıdır” sözünü hatırlatarak 
bir konuşma yapan Vali Ünlü; 
“Bizler; hem insanı yeryüzün-
deki en değerli varlık olarak 
gören bir anlayışın, hem de 
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ 
fikrini medeniyet mefkuresinin 
ana teması yapmış bir mirasın 
temsilcileriyiz. Başımıza gelecek 
bir kazadan sakınmak, ola-
caklara şimdiden önlem almak 
imkan dahilinde. Ancak hepimiz; 
doğuştan ya da kaza veya uzun 
süren bir hastalık sonucunda 
oluşan bedensel, zihinsel, 
duygusal ve sosyal yeteneklerin 
kaybıyla sonuçlanan bir engel 
durumunun da adaylarıyız. Ama 
biliyoruz ki mutluluk engel tanı-
maz, kardeşlik engel tanımaz, 
tebessümler engel tanımaz, 
gözlerin içine bakmak engel 
tanımaz, sevgi engel tanımaz, 
kalpler engel tanımaz ve umut 
engel tanımaz. Yaşamı paylaşıp, 
birbirimize destek olduğumuz, 
farklılıkları güzellikler olarak 
gördüğümüz sürece aşamaya-
cağımız hiçbir zorluk ve engel 
yok” dedi.

“BİZLER İÇİN NE KADAR 
DEĞERLİ VE ÖNEMLİ OLDUK-
LARINI HİSSETTİRMELİYİZ”

Engellilik konusu, yalnızca 
engelli bireyleri ve ailelerini 
değil, toplumun tüm kesimlerini 
ilgilendiren önemli bir husus 
olduğuna dikkat çeken Vali Ünlü, 
konuşmasına “Engellilik, sosyal 
hayatı engelleyen bir kusur 
değil, desteklenmesi gereken 
bir durum olarak kabul edilmeli 
ve her fırsatta özel gereksinimli 
vatandaşlarımızı kucaklayarak, 
bizler için ne kadar değerli ve 
önemli olduklarını hissettir-
meliyiz. Zira bütün insanları, 
bütün insanlığı kucaklamayan, 
insanlığa aynı gözle bakmayan 
hiçbir anlayış vicdani olamaz. 
Evet, insan için olmayan, insanı 
merkeze almayan hiçbir konu 
dünyaya refah, huzur ve adalet 
getirmez. Zenginin yoksulu, 
beyazın siyahı, uzunun kısayı, 
sağlıklının hastayı dışladığı, öte-
lediği bir ortamda ne eşitlik, ne 
de adalet tesis edilebilir. Bizler 
bu bilinçle yüce Devletimizin 
şefkat şemsiyesi dışında tek bir 
vatandaşımızın dahi kalmaması 
adına özel bir gayret göster-
meye çalıştık, çalışıyoruz ve 
çalışmaya da devam edeceğiz” 
diyerek devam etti. 

“ÇOK DAHA GÜZEL FAA-
LİYETLERİ HAYATA GEÇİRE-
CEĞİZ”

Giresun’da engelli bireyler 
için yapılan çalışmalar ve verilen 
hizmetlere de değinen Vali Ünlü 
“İlimizde ruhsal 4 özel bakım 
merkezi, zihinsel 1 özel bakım 
merkezi olmak üzere toplamda 
5 özel bakım merkezi bulunuyor. 
Bakım Merkezlerinde 2021 yılın-
da toplam 308 engelli vatanda-
şımıza hizmet verildi. Sadece 
2021 yılında aylık ortalama 3 
bin 390 kişiye toplam 69 milyon 
500bin TL engelli evde bakım 
ödemesi yapıldı. Bu önemli bir 
rakam. Giresun Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğümüze 
bağlı, Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdür-
lüğü, Bakım Rehabilitasyon ve 
Aile Danışma Merkezi Müdür-
lüğü, Keşap Engelsiz Yaşam 
Merkezi Müdürlüğü tarafından 
engelli vatandaşlarımıza yönelik 
seçkin hizmetler veriliyor. Engelli 
vatandaşlarımız için 2021 yılı 
içinde moral amaçlı olarak kah-
valtı, piknik, il içi ve il dışı turistik 
merkezlerin ziyareti ve sinema 
gösterimi gibi sosyal aktiviteler 
düzenledik. Ayrıca boyama, takı 

tasarlama, beden eğitimi, okuma 
yazma, el becerisi, spor ve 
sanatsal etkinlikler, hafıza güç-
lendirici oyunlar ve hobi bahçesi 
düzenleme gibi kurs ve faaliyet-
leri yapmak da nasip oldu” bil-
gilendirmesi yaparak “Tabii her 
şeyden önce vatandaşlarımızın 
sağlığı birinci derecede önceli-
ğimiz, koronavirüs salgınının da 
etkinliklerimizi sınırlı tutmamıza 
etkisi oldu ama İnşallah bundan 
sonraki süreçte çok daha güzel 
faaliyetleri hayata geçireceğiz” 
temennisinde bulundu.

“EN BÜYÜK ENGEL, 
ENGELLENMEKTİR”

‘En büyük engel, engel-
lenmektir’ düsturuyla hareket 
ettiklerini söyleyen Vali Ünlü; 
“Tüm vatandaşlarımızın hakkını 
adil bir biçimde gözetmek ve 
kurumlarımızın, düzenlediğimiz 
faaliyetlerin, yaptığımız çalışma-
ların “herkes için” erişilebilir ve 
istifade edilebilir olmasını sağ-
lamak adına da büyük hassa-
siyet gösteriyoruz. Bizler, fırsat 
verildiğinde sanattan spora, 
bilimden çalışma hayatına kadar 
nice alanlarda üstün başarılar 
gösteren engelli kardeşlerimize 
destek olmaya, sorunlarına çö-
züm üretmeye gayret edeceğiz. 
Nice insanlar vardır ki; gönülden 
görür, yürekten işitir, kalbiyle 
sarılır, sevgiyle yürür. ‘En büyük 
engel, engellenmektir.’ düstu-
ruyla engelli kardeşlerimizin her 
alanda sergiledikleri başarıların 
önümüzdeki dönemde artarak 
devam etmesini diliyorum” ifade-
lerini kullandı.

“ENGELLİLER HAFTASI’NI 
İÇTENLİKLE KUTLUYORUM”

Engelliler Haftası münase-
betiyle toplumsal duyarlılığın bir 
gün değil her gün diri kalmasını 
temenni ettiğini ifade eden Vali 
Ünlü, konuşmasını; “Milletçe 
engellilik konusunda sorumlu, 
bilinçli ve duyarlı davranışları-
mızı artırarak devam ettirme-
miz gerektiğinin altını çizmek 
istiyorum. Bu vesileyle engelsiz 
bir gelecek için mücadele eden 
tüm vatandaşlarımızın, önün-
deki engelleri azimle, inançla 
aşan tüm engelli kardeşlerimi-
zin ve çok kıymetli ailelerinin 
Engelliler Haftası’nı içtenlikle 
kutluyor; sağlıklı, mutlu ve 
huzur dolu yarınlar diliyorum. 
Sevgi ve saygılarımla, kalın 
sağlıcakla” diyerek tamamladı.

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

511 Mayıs 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com
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Altay oynattı 
Keleş izledi!

Süper Lig’de küme 
düşmesi kesin-

leşen Altay’da, Gire-
sunspor karşılamasında 
altyapıdan yetişen 2 
genç oyuncu ilk kez 
A takım forması giydi.
Spor Toto Süper Lig’in 
36. hafta maçında ligde 
matematiksel olarak 
küme düşmeyi garanti-
leyen Altay, konuk ettiği 
Giresunspor ile 1-1 be-
rabere kaldı. Yaşanan 
mali sorunlar sebebiyle 
Bamba, Paixao ve 
Pinares gibi hücum 
oyuncularının kulüpten 
ayrılması üzerine siyah-
beyazlı teknik ekip, 
Giresunspor karşılaş-
masında altyapısından 
yetiştirdiği genç oyun-
culara yöneldi. 

Altay U19 takımında 
forma giyen oyuncu-
lardan forvet Erdem 
Özcan, 58. dakikada 
Ahmet Rayan’ın yerine 
oyuna girerken, Nurettin 
Küçükdeniz ise 83. da-

kikada Zeki Yıldırım’ın 
yerine oyuna dahil oldu. 
İlk kez A Takım forması 
giyen iki genç oyuncu, 
oyuna girdikleri andan 
itibaren siyah-beyazlı 
taraftarların desteğini 
arkalarına alarak saha-
da mücadeleci bir oyun 
sergiledi.

Altay’ın 20 yaşındaki 
oyuncusu Eren Erdo-
ğan ise 58. dakikada, 
kendisi gibi altyapıdan 
yetişen ve bu sezon 
22 maçta forma şan-
sı bulan Kazımcan 
Karataş’ın yerine oyuna 
girdi.Öte yandan, genç 
oyuncular Efe Sarıka-
ya ve Tugay Gündem 
de yedek kulübesinde 
hazır bekledi.

Ligde kalması keşin-
leşen Giresunspor’da 
ise Teknik adam Hakan 
Keleş, her hafta olduğu 
gibi yine genç oyuncu-
lara 1 dakika bile şans 
vermedi ve tepkilerin 
odağındaki isim oldu.

GiRESUNSPOR, ALTAY
BERABERLiGiNE
UZULDU

Spor Toto Süper Lig’de 
deplasmanda Altay ile 

1-1 berabere kalan GZT 
Giresunspor’un basın sözcüsü 
Halil İbrahim Önal, rakipleri 
karşısında galibiyet elde ede-
memenin üzüntüsünü yaşadık-

larını söyledi.
Önal, İzmir’e 3 puan paro-

lasıyla gittiklerini ancak arzu 
etmedikleri bir sonuçla saha-
dan ayrıldıklarını belirtti.

Ligde kalmanın verdiği 
rahatlığın oyuncuların perfor-

mansını biraz olsun etkilediğini 
kaydeden Önal, “İstediğimiz 
gibi oynayamadık. Galip ge-
lebileceğimiz bir maçtı ancak 
olmadı. Sahadan bir puanla 
ayrılmak durumunda kaldık. 
Altay karşısında galibiyet elde 

edememenin üzüntüsünü 
yaşıyoruz.” dedi.Önal, ligin iki 
hafta sonra tamamlanacağı-
nı anımsatarak, bu maçları 
kazanarak sezonu en iyi yerde 
tamamlamayı hedeflediklerini 
sözlerine ekledi.

Ligdeki 3’ncü maçına çıkan 
Tirebolu temsilcisi, aldığı bu 

galibiyetle puanını 6’ya çıkarırken, 
klasmanda da ikinci sıraya yüksel-
di. Lige 1-0’lık Teyyaredüzüspor 
yenilgisiyle başlayan, ardından 
çıktığı Alucra deplasmanından 
hükmen galibiyetle dönen Üç 
Kalespor, ligdeki üçüncü maçında 
Tirebolu’da Bulancak temsilcisi 
Pazarsuyuspor’u konuk etti. Maça 
ideal kadrosuyla çıkan antrenör 
Tayfun Aydın’ın öğrencileri, 9’ncu 
dakikada Murat’ın golüyle 1-0 öne 
geçtiler. Bu golle morallenen ev 
sahibi ekip, 33 ve 35’nci dakika-
larda sahanın başarılı isimlerinden 
Ömür Can Tok’un üst üste attığı 
gollerle skoru 3-0 yaptı ve böylece 
maçın ilk yarısı Üç Kalespor’un 
bariz üstünlüğüyle kapandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da 
atak futbolunu sürdüren Tirebolu 
temsilcisi Üç Kalespor, 63’ncü 
dakikada İbrahim Yılmaz’ın aya-
ğından farkı 4’e çıkardı. Bu golden 
2 dakika sonra Adem Üçüncü’nün 
frikikten attığı gol skoru 5-0’a 
getirdi. İyice dağılan rakibi karşı-
sında çok sayıda gol pozisyonu 

bulan Turkuaz-Beyazlılar, 74’ncü 
dakikadaki ataklarında Özkan’ın 
ayağından farkı 6’ya çıkardılar: 
6-0. Bundan sonraki dakikalarda 
gol kaçırma yarışına giren Üç 

Kalesporlu oyunculardan başka 
gol gelmezken, konuk ekip 78’de 
Emre Koç’un kırmızı kart görme-
siyle sahada 10 kişi kaldı. 

Sahasında oynadığı ikinci maçı 

farklı skorla kazanan ve lige iyice 
alışan Tirebolu temsilcisi, ilk yarı-
ya ait son maçını 15 Mayıs Pazar 
günü deplasmanda Çanakçıspor 
ile yapacak

Tirebolu temsilcisi Üç Kalespor, evinde oynadığı maçta  Pazarsuyuspor’u farklı bir şekilde mağlup ederek ligde ikinci galibiyetini aldı ve taraftarlarını da mutlu etti

LiGE ISINMAYA BASLADILAR
Giresun İkinci Amatör Küme Futbol Ligine bu sezon yeni katılan Tirebolu temsilcisi Üç Kalespor, kendi saha ve seyircisi 

önünde oynadığı maçta kendisi gibi lige ilk ke katılan Bulancaklı rakibi Pazarsuyuspor engelini geçerken zorlanmadı
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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 Mayıs 2022 Çarşamba
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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: 628 Kasım 2020 Cumartesi

Deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor 
bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

Zirve yarışına ortak olmak isteyen Giresunspor,
deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçına galibiyet 
parolası ile hazırlandı. Karşılaşmayı Manisa Bölgesi 
Hakemlerinden  Koray Gençerler yönetecek

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

verdikleri mücadelede zaman zaman puan ka-
yıpları yaşadıklarını belirterek, şunları aktar-

dı: “Önümüzde uzun bir maraton var, bizler bu süreç-
te yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürerek hazır-
lıklarımızı yapıyoruz. Yaşadığımız bazı zor-
luklara rağmen takımımızın uzun yıl-
lardır elde ettiği en iyi puanları top-
lamayı başardık ve çok daha iyisi-
ni de başarabileceğimizi düşünüyo-
rum. İstanbulspor maçı zor geçe-
cek.Bunun bilincindeyiz. Yüreğimizi 
ortaya koyarak 3 puanı almaya çalı-
şacağız. Bu noktada taraftarlarımız-
dan bizlere olan desteklerini esir-
gememesini ve bize güvenme-
sini istiyorum. Biz inancımız-
la ve mücadelemizle herke-
sin arzuladığı Süper Lig’e 
çıkacağız.”

SAKATLIK
Sağ arka adale-

sinde zorlanmaya 
bağlı ağrı oluşan Ib-
rahima Balde’nin te-
davisine kulüp sağ-
lık ekibi tarafından 
yapıldığını  da bildi-
ren Keleş, bu oyuncu-
nun İstanbulspor karşı-
laşmasına yetiştirilmeye çalı-
şıldığını kaydetti.

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

Süper Lig mücadelesi verdiği-
ni ifade eden  Giresunspor Ba-
sın Sözcüsü Ferhat Karademir; 
“Altı puanlık bir maç olacak. 
Kazanarak geçen hafta kaybet-
tiğimiz iki puanın telafisini yap-
mak istiyoruz. Hakem hatala-
rından dolayı canımız yanmaya 
başladı. Bizler maçlarımızı yöne-
tecek hakemlerden adilce düdük 
çalmalarını bekliyoruz. Hakem  
hataları değil, maçlarda ortaya 
konulan oyunlar ve skorlar konu-
şulsun. Kimsenin canı yanma-
sın. İstanbulspor her takım için 
zor bir deplasman. İnşallah ka-
zanan taraf olacağız. Bunu ba-

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

nisa Bölgesi hakemlerinden Koray Gençerler’de olacak. 
Gençerler’e İzmir Bölgesi hakemlerinden Baran Eraslan ile 
Ankara Bölgesi hakemlerinden Utku Tunavelioğlu yardım-

cılık yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise 
Kırklareli Bölgesi’nden Ömer Şivka görev alacak.

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

dört maçın üçünü deplasmanda oynaya-
cak. Bu hafta sonu İstanbulspor deplas-

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

ise İzmir’de Altay ile ertele-
me maçı yapacak. 5 Aralık’ta 

Eskişehirspor’a ev sahipliği 
yapacak olan Çotanaklar 
ardından Ankara’da Ke-
çiörengücü ile kozlarını 
paylaşacak.

CEZA
Profesyonel Fut-

bol Disiplin Kurulu, 
Giresunspor’a 24 bin 
TL para cezası verdi. 

Kurul yaptığı son toplantıda 
Samsunspor ile geçtiğimiz Pa-
zar akşamı iç sahada oynanan 
müsabakada protokol tribünü-
ne talimatta belirlenen sayıdan 
fazla kişinin alınmasından dolayı 
Yeşil-beyazlı kulübü 24 bin TL ile 
cezalandırdı.

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

cu Covid-19’a yakalandı. İs-
tanbulspor maçı öncesinde zo-
runlu koronavirüs testi yaptı-
ran Yeşil-beyazlı  ekipte 3 oyun-
cun testinin pozitif çıktığı açık-
landı. Kulüpten yapılan bilgilen-
dirmede şu ifadelere yer verildi: 
“25 Kasım Çarşamba günü tüm  
futbolcularımız ve teknik ekibi-
mize gerçekleştirilen Covid-19 
testlerinde 3 futbolcumuzun 
sonucu pozitif çıkmıştır. Ka-
muoyuna saygı ile duyururuz”

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

müsabakanın tümünde gol sevinci yaşa-
yarak geçen seneyi geride bıraktı. Yeşil beyaz-

lılar, 2019-2020 sezonunun ilk 11 resmi maçında 
rakip fileleri sarsmıştı.Transfer yasağını kaldırama-

sa da oynadığı futbolla tüm Türkiye’nin dikkatini üzeri-
ne çeken Bursaspor, gol yollarındaki başarısına devam 

ediyor. Yeşil beyazlı takım son olarak Türkiye Kupası’nda 
1922 Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek tur atlamış-

tı. Bursaspor bu müsabaka ile birlikte gol zincirini de 
12’ye çıkarttı. Yeşil beyazlı ekip bu sezon çıktığı 12 

resmi maçta da gol sevinci yaşamayı başardı. 
Bursaspor, 2019-2020 sezonuna da aynı 

şekilde giriş yapmış ancak gol zin-
ciri 11 maç sürmüştü. 

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez 
Hakem Kurulunun (MHK) hakem gelişim 

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 
kapsamında UEFA mentoru ve FIFA eğitimcisi Jorn 

West Larsen ile hakem gelişim danışmanı Burçin Keskin, 
geçen hafta oynanan üç müsabakayı izleyerek maç analizi top-

lantıları gerçekleştirdi. Toplantılarda maçların görüntüleri üzerinden 
modern hakemlik teknikleri ile ilgili detaylı örneklemeler yapılarak, ha-

kemlerin daha önceki performansları ile karşılaştırılıp gelişimleri takip edildi.Çalışmalar 
kapsamında TFF 1. Lig’de Giresunspor-Yılport Samsunspor maçını yöneten Burak Pak-
kan, Süper Lig’de Trabzonspo-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hake-
mi Erkan Özdamar ve Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hakemi Tur-

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

Süper Lig için 
son iki hafta

Spor Toto Süper 
Lig’de 37. hafta 

maçlarının programı 
açıklandı.Ligde geçen 
hafta şampiyonluğunu 
ilan eden Trabzonspor 
ile Altay arasındaki 
maç, İstanbul’da Ata-
türk Olimpiyat Stadı’nda 
oynanacak.Türkiye 
Futbol Federasyonun-
dan yapılan açıklamaya 
göre, ligde 37. hafta 
maçlarının programı 
şöyle:

14 Mayıs Cumartesi:
19.00 Yukatel 

Kayserispor- Öznur 
Kablo Yeni Malatyaspor 
(Büyükşehir Belediyesi 
Kadir Has)

15 Mayıs Pa-
zar:16.00 Göztepe- Be-
şiktaş (Gürsel Aksel)

16.00 Trab-

zonspor-Altay (Atatürk 
Olimpiyat)

19.00 Aytemiz Alan-
yaspor- Gaziantep FK 
(Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpa-
şa-Fraport TAV Antal-
yaspor (Recep Tayyip 
Erdoğan)

19.00 GZT Gire-
sunspor-Medipol Ba-
şakşehir (Çotanak)

19.00 İttifak Holding 
Konyaspor-Atakaş Ha-
tayspor (MEDAŞ Konya 
Büyükşehir)

19.00 Fenerbah-
çe-VavaCars Fatih 
Karagümrük (Ülker)

16 Mayıs Pazartesi:
20.00 Çaykur 

Rizespor-Demir Grup 
Sivasspor (Çaykur Didi)

20.00 Galatasaray- 
Adana Demirspor (Nef)

GiRESUNSPOR 
DERSLER CIKARMALI

Spor Toto Süper Lig’in 
36. haftasında oynanan 
10 maçta toplam 28 gol 

atıldı. 5 beraberliğin yaşandığı 
haftada 3 deplasman takımı ka-
zanırken, 2 ev sahibi de saha-
dan 3 puanla ayrıldı. Geçtiğimiz 
hafta şampiyonluğunu ilan eden 
Trabzonspor, Hatayspor deplas-
manından 1 puanla ayrıldı.

Derbide kazanan 
çıkmadı

Haftaya ikinci sırada giren 
Fenerbahçe, Beşiktaş ile 
Vodafone Park’ta karşılaştı. İlk 
yarıda atılan karşılıklı gollerle 
2 ezeli rakip sahadan 1’er 
puanla ayrılırken, sarı-lacivert-
liler 69 puana ulaştı. Kon-
yaspor’un, Antalyaspor’a 3-2 
kaybetmesiyle Fenerbahçe, 
son 2 haftaya 5 puanlık avan-
tajla girdi. Siyah-beyazlılar ise 
haftayı 55 puanla 7. sırada 
geçti.

Avrupa kupalarına 
katılım

Son 5 maçında 13 puan 
toplayarak yeniden çıkışa geçen 
Başakşehir, Galatasaray’ı konuk 
etti. Karşılaşmadan gol sesi çık-
mayınca iki takım da 1’er puana 
razı oldu. Turuncu-lacivertliler, 61 
puana ulaşarak haftayı 4. sırada 
kapattı. Alanyaspor deplasmanda 
Adana Demirspor’u 2-1 mağlup 
ederken, 58 puanla 5. sırada yer 
aldı. Volkan Demirel yönetimin-
deki Fatih Karagümrük, ligden 
düşmeyi garantileyen Göztepe’yi 
3-1 yenerek 56 puan yaptı ve 
ligde üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Haftanın kapanış maçında 
Konyaspor’u 3-2 ile geçen An-
talyaspor, yenilmezlik serisini 14 
müsabakaya çıkararak puanını 
da 55’e yükseltti.

Düşenler kesinleşti!
Geçtiğimiz haftalarda küme 

düşmesi kesinleşen Yeni Malat-

yaspor ve Göztepe’nin ardından 
gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de 
mücadele eden son 2 takım da 
belli oldu. Gaziantep FK’nın, 
Kayserispor ile berabere kalması 
sonrası Altay ve Çaykur Rizespor 
küme düştü. Malatya ekibi, evinde 
Rizespor’a 3-1 yenilerek kötü 
serisini sürdürürken, Göztepe 
de haftayı yenilgiyle kapatan bir 
diğer takım oldu. Altay, sahasında 
Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı 
ve puanını 34 yaptı. 17. sıradaki 
Rizespor’un 36 puanı var.

Gol krallığı
Kasımpaşa’nın, Sivasspor’u 

3-1 mağlup ettiği maçta 1 gol 
kaydeden Umut Bozok, gol 
sayısını 16’ya yükseltti. Küme 
düşen Çaykur Rizespor’da ise 
Joel Pohjanpalo 1 gol attı ve gol 
krallığı yarışında 16 golle zirveye 
ortak oldu. Trabzonspor’un forveti 
Andreas Cornelius ve Hatayspor-
lu Ayoub El Kaabi’nin 15 golü 
bulunuyor.

Spor Toto Süper 
Lig’de 36. hafta 
geride kalırken, 

2021-2022 
sezonunda küme 
düşen 4 takım da 
kesinleşti. Kalan 

2 haftada Avrupa 
kupalarına katılım için 

heyecan da artmış 
oldu. Çotanaklar, 44 

yıl sonra geldiği ligde 
kalırken sancılı bir 

sezonu geride 
bırakmasına 

180 dakika kaldı

10 Mayıs 1995 tarihinde 
Kuzey Irak’ta teröristlerle gi-

rilen çatışmada şehit düşen 
Karaburun köyünden Piya-
de Onbaşı Yaşar Tüfekçi, 
Görele’de düzenlenen futbol 
turnuvasıyla anıldı. 

Şehit Piyade Onbaşı 
Yaşar Tüfekçi’nin anısına 
Görele’de organizasyonu 
yapılan ve üç gün boyunca 
süren ‘Masterler Futbol 

Turnuvası’nda kazanan kardeş-
lik, dostluk, saygı ve sevgi oldu. 

Görele Masterler Spor Derneği’nin 
sosyal medya hesabından yapılan 

açıklamada, “Turnu-
vamıza katkıların-
dan dolayı Görele 
Kaymakamı sayın 
Cem Afşin Akbay’a, 
Belediye Başkanımız 
sayın Tolga Erener’e, 
İlçe Emniyet Müdürü-
müz sayın Zekeriya 
Baran’a, İlçe Jandar-

ma Bölük Komutanımız Astsubay 
Kıdemli Başçavuş sayın Hasan 
Türkoğlu’na, Görele Şehit Aileleri 
ve Gaziler Derneği Başkanı sayın 
Mehmet Cındık’a, Görele Master-
ler Derneği Başkanı sayın Recep 
Çolak’a, turnuvamıza iştirak eden 
Yozgat, Çarşıbaşı, Çayeli ve 
Giresun Veteranlar takımlarına 
ve turnuvamızda görev yapan 
hakemlerimize sonsuz teşekkürle-
rimizi sunuyoruz” denildi.

TUFEKCi, FUTBOL TURNUVASINDA ANILDI


