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“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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Bağcılar Belediye Başkanı, Bulancaklı Lokman Çağırıcı’nın istifası Giresun’da üzüntü yarattı

CAGIRICI SiYASETi BIRAKTI

Geçirdiği kalp krizi 
sonucu kalbine 
stent takılan Bağcı-

lar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı istifa etti.

Çağrıcı sosyal medya he-
sabından yaptığı açıklamada, 
Belediye Başkanlığı görevini 
bırakacağını açıkladı.

Çağırıcı doktorlarıyla yaptığı 
istişareler sonucu bu kararı 
aldığını duyurdu.

Çağrıcı şu açıklamayı yaptı. 
Haber: Hakan Çelebi

Danimarka (TDV) ve Kopenhag Din 
Hizmetleri Müşavirliği, Danimar-

ka’daki Müslümanların zekat, fitre, fidye 
ve sadakalarını Türkiye’deki ihtiyaç 
sahiplerine gönderiyor.   

Yurt dışından yapılan yardımlarla 
hazırlanan iyilik paketlerinin ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılması amacıyla TDV 
Giresun Şubesi önünde program düzen-
lendi. n SAYFA 3’TE

DANiMARKA’DAN GiRESUN’A
UZANAN iYiLiK ELi

Türkiye Diyanet Vakfı, yeryüzünde iyiliği hakim kılma misyonuyla yurt 
içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor

Pazar Caddesi 
Projesinde 
Çalışmalar 
Yoğunlaştı

Giresun Belediyesi 
tarafından başlatılan 

Aksu Mahallesi Pazar 
Caddesi yenileme çalış-
maları devam ediyor.

 n SAYFA 2’DE

İbrahim Kütük Giresunlu Gençlerin Güvenini Kazandı
iBRAHiM KUTUK YENiDEN BASKAN

Giresun Gençlik Derneği’nin 
Genel Kurul Toplantısı, 

İstanbul Beşiktaş Balmumcu’da 
kurulu, Kültür Konseyi Derneği 
merkezinde yapıldı. Mevcut Baş-
kan İbrahim Kütük, güven taze-
leyerek yeniden Yönetim Kurulu 
Başkanlığına seçildi.

n 2’DE

NECATi TIGLI: YETKi BiZDE
DEGiL, GENEL MERKEZDE

CHP Giresun Teşkilatında 14 kişinin istifa etmesi ve 11 ilçe Başkanının birleşip İl Başkanı 
Fikri Bilge’ye destek vermeleri ile başlayan kriz haftalardır çözülemezken, CHP Giresun 

Milletvekili Necati Tığlı tartışmalarla ilgili fazla yorum yapmak istemediğini söyledi.

Dün telefonla 
görüştüğümüz 
Tığlı, “Biz Genel 

Merkezimizin yetki alanına 
giren konulara karışmıyoruz. 
Giresun Dosyası’nın MKYK 
gündemine alınmaması ko-
nusunda da emin olun bilgim 
yok. Bu konu bizim dışımızda 
gelişen bir konudur” dedi. 
Tığlı kendisinin TBMM’de 
aktif görev aldığını hatırlata-
rak, “Genel kurulda çalışma-
larımız oldukça yoğun. CHP 
Genel merkezi, kendi yetki 
alanında ki konularda bizlere 
fikir sormaz” dedi.

Bu arada MKYK’nın her Pa-
zartesi toplanmasına rağmen 
Giresun Dosyasını gündemine 
almaması da değişik yorumla-
ra neden oluyor..

 11 ilçe Teşkilatının değişim 
istememesi nedeniyle Genel 

Merkezin 2 taraf arasında 
sıkışıp kaldığı öne sürülür-
ken, Bilge’nin isminin internet 
sitesinden sildirilmesinin de, 
Kılıçdaroğlu’nun onayı dışında 
iç hesaplaşamaya yönelik 
olduğu ve bu tavrın 11 ilçe 
teşkilatını ciddi şekilde rahat-
sız ettiği ifade ediliyor.

Bazı ilçe başkanlarının 
“MKYK Kararı olmadan kişiler 
neye göre karar alıyor. Bizim de 
demek ki hükmümüz bu kadar. 
11 ilçe teşkilatının çağrısının hiç 
mi önemi olmadı?” diye sitem 

ettikleri öğrenildi. Kulislerden 
sızan bilgilere göre Kılıçdaroğ-
lu’nun kurultay ve kongreleri 
seçimlere kadar ertelediği ve bu 
yüzden CHP’de kongre beklen-
mediği söyleniyor.

KILIÇDAROĞLU 
KONGRELERİ 
ERTELEDİ İDDİASI

Bilge’ye muhalif tarafın 
Kılıçdaroğlu’nun aldığı bu 
kararı bir defaya mahsus 
delip, Giresun’da kongre yap-
mak istedikleri ancak Genel 
Merkezin şu ana kadar buna 
ikna edilemediği öne sürülü-
yor. O yüzden sürecin hafta-
lardır uzadığı ifade ediliyor. 
Genel merkezin 81 ilde aynı il 
başkanlarıyla seçime gitmek 
istediği ifade ediliyor. 

Haber: Mustafa Cici

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında
tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor.

DOĞU KARADENİZ’DE 6 DEREYE SEL TIRMIĞI İNŞA ETMEK İÇİN İMZALAR ATILDI

KAYA YILDIZ’DAN MUJDE VAR

KAYA YILDIZ n 2’DE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
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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Odamızın 24.Olağan (Seçimli) Genel Kurul toplantısı 07 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 13.00 da 
genel kurul,  08 Mayıs 2022 Pazar günü   09.00-17.00 saatleri  arası seçim,  Satım Sok. Dervişoğlu 
İşh. K:2 GİRESUN adresinde bulunan  Odamız toplantı salonunda  aşağıdaki gündemi görüşmek 
üzere çoğunluk aranarak  yapılacaktır. 
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde  ikinci toplantı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü 
saat 13.00’da H.Miktat Mah.Satım  Sok. Dervişoğlu işh. K:2 GİRESUN adresinde bulunan  Odamız 
toplantı salonunda çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 
15 Mayıs 2022 Pazar günü Odamız toplantı salonunda saat 09.00 ile 17.00 arası  seçimler 
yapılacaktır. 
Bütün oda üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2- Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Divana Genel Kurul tutanaklarının İmzalanması   yetkisinin  
verilmesi,
3-  Oda Başkanın Açılış Konuşması
4- Konukların tanıtılması ve konuşmaları
5- Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesap raporu ve Denetleme kurulu raporu ve 
Disiplin  kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi.
6- Yönetim ve Denetleme kurullarının ayrı ayrı aklanması
7- Oda çalışmaları ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi , menkul ve gayri menkul  alım
satımı yetkisinin verilmesi.
8-Yıllık bütçenin görüşülüp karara bağlanması, diğer yıllar bütçesinin yapılması için yönetim
kuruluna yetki verilmesi ,
9-Seçime katılacak Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu ile Birlik Delegesi adayların
divana bildirilmesi,
10- Divana bildirilen seçime katılacak Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulu adaylarının ve
Birlik Delegelerinin okunması, oy pusulasındaki yerlerinin tespiti
11-Dilek ve temenniler
12-Kapanış
İKİNCİ GÜN
1-Yönetim,Denetleme ve Disiplin kurulu üyeleri ile Birlik Delegelerin Seçimi
Sabah saat 09.00 da başlayıp 17.00 de sona erecektir.

GİRESUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER 
ODASI 24.OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL DUYURUSU

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01596782)

Ulaştığı her alanda adeta 
zincirleme bir reaksiyo-
na sebep olan su, hem 

sektörel hem de sektörler arası 
hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım 
ve sanayide yarattığı güçlü etki, 
geniş iş sahalarının doğmasına 
da vesile oluyor.

Tarım, enerji, hizmet ve 
çevre sektörlerinde faaliyetlerini 
yürütmekte olan Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev 
barajlarda depoladığı suyu başta 
içme, kullanma ve sanayi suyu 
üretimine yönelik tesisler olmak 
üzere; hidroelektrik enerji üretimi, 
tarımsal sulama, atıksu arıtımı, 
taşkın kontrolü gibi çok geniş bir 

yelpazede mühendislik yapıları 
vasıtasıyla milletimizin hizmetine 
sunuyor.

Bu bağlamda ülkemizde 1954 
yılından bu yana toprak ve su 
kaynaklarını geliştirmekle mesul 
olan DSİ, aralarında dünyada ilk 
kez uygulanan projelerin, en yük-
sek ve büyük barajların, en uzun 
sulama kanallarının ve içme suyu 
maksatlı tünellerin bulunduğu 
sayısız tesisi tamamlayarak mil-
letimizin istifadesine sunmuş ve 
sunmaya da devam etmektedir.

Ülkemizde ilk kez Doğu Ka-
radeniz’de inşa edilecek olan 6 

adet sel tırmığı projesinin yapım 
sözleşmesini imzaladıklarını 
belirten DSİ Genel Müdürü Kaya 
Yıldız, “Bilindiği üzere Doğu 
Karadeniz ülkemizin en çok yağış 
alan bölgesi. Ani yağan sağanak 
yağışlarda yukarı havzalardan 
gelen kütük ve odunsu materyal-
ler, mansapta yer alan köprüleri 
zaman zaman tıkamakta ve 
taşkınlara yol açmakta. Yaşa-
nan bu durumun önüne geçmek 
amacıyla, ülkemizde ilk kez 
pilot il seçilen Rize, Trabzon ve 
Giresun’da sel tırmıklarını hayata 
geçiyoruz” dedi.

Genel Müdür Yıldız şöyle 
devam etti: “Doğu ve Batı Ka-
radeniz’de son yıllarda yaşa-
nan taşkınlarda yoğun odunsu 
materyal taşınımı olduğunu 
gözlemledik ve şüphesiz ki bu 
taşkın hasarlarını da artırmakta-
dır. DSİ mansap ıslah çalışmala-
rına entegre olarak yukarı havza 
çalışmaları kapsamında rüsubat 
kontrolü için çok sayıda tersip 
bendi inşa etmiştir. Bu yapılan-
lara ilave olarak ‘geçirgen tersip 
bendi’ olarak nitelendirilebilecek 
‘sel tırmığı’ olarak adlandırdığı-
mız yapıları geliştirdik. İlk etapta 
Doğu Karadeniz’de 6 adet sel 
tımığı inşa edeceğiz. Rize Çayeli 
Büyükdere, Güneysu Ballıdere ile 
Potamya Deresi, Hemşin Deresi, 
Trabzon Maçka Değirmendere ve 
Giresun Karabörk Görele Dere-
sinde bu tırmıkları hayata geçirip, 
taşkın zararlarını minimize etmeyi 
hedeflemekteyiz. Sel tırmıklarını 
tamamladığımızda, elde edece-
ğimiz sonuçlara göre bu tırmıkları 
yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.”

DOĞU KARADENİZ’DE 6 DEREYE SEL TIRMIĞI İNŞA ETMEK İÇİN İMZALAR ATILDI

KAYA YILDIZ’DAN MUJDE VAR
DSİ yatırımlarının kay-
nağını teşkil eden su, 
yaşamsal öneminin ya-
nında tüm üretim süreç-
lerinin ana girdilerinden 
birini oluşturuyor.

KAYA YILDIZ

Mart Ayında Ordu-Giresun 
Havalimanı’nda 53.065 
Yolcuya Hizmet Verildi… 
T.C. Ulaştırma ve Alt-

yapı Bakanlığı Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğü, 
Ordu-Giresun Havalima-
nı’nın 2022 yılı Mart ayına 
ait hava yolu uçak, yolcu ve 
yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Ordu-Gire-
sun Havalimanı’nda mart 
ayında, iç hat yolcu trafiği 
53.065 oldu. 

Mart ayında, Ordu-Gire-
sun Havalimanı’na iniş-kal-
kış yapan uçak trafiği iç 

hatlarda 399, dış hatlarda 
1 olmak üzere toplamda 
400’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+ba-
gaj) trafiği ise mart ayında 
toplamda 408 ton oldu.

3 Aylık (ocak-mart döne-
mi) Gerçekleşmeler…

Üç aylık (ocak-mart) 
dönemde ise Ordu-Giresun 
Havalimanı’nda yolcu trafiği 
166.708, uçak trafiği 1.302, 
yük trafiği (kargo+posta+-
bagaj) ise 1.330 ton olarak 
gerçekleşti.

Giresun’da fırtına 
nedeniyle hastane çatısı 
ve otomobil zarar gördü

Giresun’un Görele ilçe-
sinde fırtına sonucu 

devlet hastanesinin çatısı 
zarar gördü.

İlçede akşam saatlerinde 
başlayan ve gece etkisini 
artıran fırtına nedeniyle 
Bozcaali Mahallesi’ndeki Op. 
Dr. Ergun Özdemir Devlet 

Hastanesinin çatısının bir 
bölümü koptu.

Hastane bahçesine düşen 
parçalar, park halindeki araç-
ta hasara yol açtı.

Yetkililer, onarım çalışma-
larına başlandığını bildirdi.

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

Özellikle Eğitim Araştırma 
Hastanesi ve Çotanak 

Spor Kompleksinin hizmete gir-
mesiyle araç ve yaya yoğunluğu 
çok daha artan ve şehrin görünen 
yüzü durumuna gelen caddenin 
en kısa zamanda bitirilerek vatan-
daşların kullanımına sunulması 
hedefleniyor.

Tamamlanan çalışmalar arasın-
da ise içme suyu ve yağmur suyu 
hattı, modern kaldırımlar, dekoratif 
aydınlatma direkleri ve orta refüj 

düzenlemesinin yer aldığı belirti-
lerek, gelecek hafta içerisinde ise 
asfalt çalışmalarının başlayacağı 
ifade edildi. 

Çalışmaları yerinde inceleyen 
Giresun Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, Nihatbey Caddesi’n-
den sonra Pazar Caddesi prestij 
projesine başladıklarını belirterek: 
‘’Bu projemizde epeyce yol aldık 
ve belli bir noktaya geldik. Önü-
müzdeki hafta içerisinde başla-
yacak olan asfalt çalışmalarını 

Ergünsa Orman Ürünleri’ne kadar 
sürdüreceğiz. Tamamlanan asfalt 
çalışmalarının ardından taş duvar 
çalışmaları başlayacak ve ardın-
dan caddemiz çiçeklerle güzelle-
şecek. Şehrimizde artık modern 
bir yaşamı paylaşmak istiyoruz 
ve bunun için şehrimize güzellik 
kazandıracak projelerimize devam 
ediyoruz. Cadde yenileme proje-
lerimizde Boztekke Caddesi ve 
Fatih Caddesi’de bulunuyor’’ diye 
konuştu.

Pazar Caddesi Projesinde 
Çalışmalar Yoğunlaştı

Belediye Başkanı 
Aytekin Şenli-
koğlu’nun tali-

matıyla başlayan 
yenileme proje-
sinde, caddenin 

ilk etabının yüzde 
65’lik bölümü 
tamamlandı.

Giresun’da
Kar yağışı 

yükseklerde 
etkili oluyor
Giresun’un yüksek 

rakımlı bölgelerin-
de kar yağışı etkili oluyor.

Dün akşam saatlerinde 
başlayan yağış, bugün de 
gün boyunca 500 ve üzeri 
rakımlı bölgelerde devam 
etti. Yaylalar beyaza bürü-
nürken, kar kalınlığı ise 20 
santimetreye ulaştı.

Dereli-Şebinkarahisar 
kara yolu üzerindeki Tam-
dere köyünde kar kartpos-
tallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı sonrası yol-
dan geçen bazı sürücüler, 
oluşan bu güzel manzara-
da fotoğraf çektirdi.

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

314 Nisan 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

14 nisan basin ilan

BATLAMA SPOR SALONUNA SPOR ALET VE MALZEME ALIMI mal  alımı  4734  sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/366592
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi  :  Seldeğirmeni Mahallesi  Saffet Beyazıtoğlu Sokak No:  5  28200 GİRESUN MERKEZ/
GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542161601 - 4542164512
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : BATLAMA SPOR SALONUNA SPOR ALET VE MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : BATLAMA SPOR SALONUNA SPOR ALET VE MALZEME ALIM İŞİ 36 
ADET ÜRÜN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BATLAMA SPOR SALONU
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihi izleyen günden itibaren 30 takvim günü içerisinde 
teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen gün işe başlama tarihidir
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.05.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GİRESUN GENÇLİK VE SPOR 
İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.  Tüzel  kişilerde;  isteklilerin  yönetimindeki  görevliler  ile  ilgisine  göre,  ortaklar  ve  ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına  ilişkin bilgiler  idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. 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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 
veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge 
faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin 
yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler 
ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen 
Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen 
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya  isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan  teklif ettiği mallara  ilişkin 
yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
d) Adayın  veya  isteklinin  alım  konusu malı  ürettiğine  ilişkin  olarak  ilgili mevzuat  uyarınca  yetkili 
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
ALINAN SPOR ALET VE MALZEMELERİ  ALTI AYLIK PERİYOTLAR HALİNDE  ÜÇ YIL BOYUNCA 
SATIŞ SONRASI SERVİS BAKIM  VE ONARIMI YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.  İhaleye  sadece  yerli  istekliler  katılabilecek  olup  yerli  malı  teklif  eden  yerli  istekliye  ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı  sonucu  bulunan  toplam  bedel  üzerinden  teklif  birim  fiyat  şeklinde  verilecektir.  İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

GİRESUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01596421)

DANiMARKA’DAN GiRESUN’A
UZANAN iYiLiK ELi

Türkiye Diyanet Vakfı, yeryüzünde iyiliği hakim kılma misyonuyla yurt 
içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor

Programda konuşan 
Giresun İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, 

“TDV Giresun Şubesi olarak 
özellikle Ramazan ayında 
başarılı çalışmalar yaptık. Birçok 
kapı araladık, yüzleri güldür-
dük. Yolumuz iyilik yolu diyerek 
çıktığımız bu yolda çok dualar 
aldık. Bugün de Danimarka’dan 
vakıf gönüllüsü kardeşlerimizin 
göndermiş oldukları bağışları 
Giresun’umuzdaki hak sahipleri-
ne ulaştırmak üzere bir arada-

yız.” dedi.    
Her zaman güven ve emanet 

bilinciyle hareket ettiklerini 
ifade eden İl Müftüsü Topcan, 
“Özellikle kırsal köylerimizde 
dağıtılacak olan 50 adet iyilik 
paketi ile 50 adet yardım çeki 
ve 50 adet yetim giydirme bağış 
kartını ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tıracağız. Rabbim hayırsever 
kardeşlerimizden yer gök razı 
olsun. Memleket hasreti ile gö-
nülleri kasıp kavrulan muhterem 
kardeşlerimizin ilimizdeki ihtiyaç 

sahibi kardeşlerimize göndermiş 
oldukları bu yardımlar için ken-
dilerine şahsım, müftülüğüm ve 
aziz Giresunlular adına teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kaydetti.   

TDV Giresun Şube Temsilcisi 
Fatih Akkaya, TDV Giresun Ka-
dın Kolları Başkanı Nihal Kasap 
ve TDV gönüllülerinin katılımıyla 
hazırlanan iyilik paketleri, İl 
Müftüsü Ramazan Topcan’ın 
yaptığı duanın ardından ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmak üzere 
yola çıktı.

Divan Başkanlığını, 
Eski Beyoğlu Be-

lediye Başkan Yardımcısı 
Av. Mustafa Taşbaşı’nın, 
divan üyeliklerini, Eyüp-
sultan Belediye Meclis 
Üyesi Mürsel Tekneci ve 
TMSF Hesap Uzmanı 
Faruk Sönmez’in yaptığı 
genel kurulda Giresun’un 
yetiştirdiği, değişik meslek grup-
larında kendilerini kabul ettirmiş, 
eğitimlerini iyi almış gençlerden 
oluşan yönetimin düşüncelerin-
de şekillenecek güzel projelerle, 
Giresun gençliği, gençlerin ve 
insanımızın hizmetinde olacak.

Covit,19 tedbirleri dolayısıy-
la geçmiş faaliyet döneminde 
pandemi yasaklarına rağmen, 
yine de rutin hizmetlerden geri 
durmadan çalışan Giresun 
Gençlik Derneği ülkemiz gene-
linde, yurtiçinde ve yurtdışında 
mesleklerini icra eden, yabancı 
ülkelerde de başarılarından 
söz edilen gençlerle bir arada 
bulunmayı, yeni faaliyetler 
yapmayı hedefliyor. Giresun’da 
ikamet eden gelecek vaat eden 
gençlere yönelikte düşüncele-
rinde projeleri hayata geçirmek 
istiyor.

Gündem maddeleri gereğin-
ce divan heyetinin oluşmasıyla 
birlikte genel kurulun kongre 
süreci başladı, faaliyet raporu ve 
denetim kurulu raporları okundu, 
genel kurulun onayına sunuldu. 
Faaliyet Raporu ve denetim 
kurulu raporlarının ayrı ayrı 
onaylanmasından ve ibrasından 
sonra seçim maddesine geçildi.

Divan Başkanlığına, geçmiş 
dönem yönetim kurulu baş-
kanı olan ve THY’de yönetici 
olarak çalışan İbrahim Kütük’ün 
listesi sunuldu. Seçimlere tek 
listeyle gidildi. Yapılan seçimler 
sonucunda genel kurula katılan 
üyelerin teveccühü ve tercihi 
ile İbrahim Kütük, oy birliği ile 
yeniden başkanlığa seçildi.

Giresun Gençlik Derneği’nin 
yeni yönetimi aşağıdaki isimler-
den oluştu.

İbrahim Kütük (Yağlıdere) 
Tohumculuk ve İşletme Fakülte-
si mezunu. Tohumculukta 7, Ha-
vacılıkta 45 adet sertifikası var. 
THY’de yönetici olarak çalışıyor. 
Kahraman Durdu (Yağlıdere) 
Bilgi Teknolojileri Uzmanı, kendi 

bilgisayar firmasını yönetiyor. 
İzzet Mermer (Çamoluk) Lise 
mezunu, kendi tekstil şirketini 
yönetiyor. Yurt içi ve yurt dışında 
toptan ve perakende satış ya-
pıyor. Birçok STK’da yöneticilik 
yaptı. Gülaçtı Şen, (Bulancak) 
Beykent Üniversitesi İşletme 
Yönetimi mezunu. Havacılık 
Yönetimi Bölümü Öğretim 
Üyesi. Hasan Hüseyin Gündoğ-
du (Güce) Makina Mühendisi, 
İBB, Metro Ulaşım A.Ş. Yönetici. 
Ayşegül Ada Şancı, (Görele) 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
İktisat Fakültesi. T.H.Y. Kurum-
sal Satış ve Pazarlama Portföy 
Yöneticisi. Gökhan Engin, 
(Tirebolu) Elektrik, Elektronik 
Mühendisi, kendi şirketini yöne-
tiyor. Mürsel Tekneci (Alucra), 
Maltepe Üniversitesi İşletme 
Yönetimi (MBA) Yüksek Lisans, 
Eyüp Belediyesi Meclis Üyesi, 
uluslararası özel bir şirkette 
Marmara Bölgesinden sorumlu 
satış yöneticisi, birçok STK’ da 
görev yapıyor. Oğuzhan Kun-
dak, (Alucra) Marmara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi, Bankacılık, Sigortacılık 
ve Adalet bölümlerinde okudu. 
Doktorasını tamamladı.

Yeni yönetimde görev 
alanlar arasında; sosyal medya 
şirketi sahibi, uzay mühendisi, 
avukat, siber güvenlik mühen-
disi, yönetmen, maliyeci, sosyal 
medya yöneticisi, yüksek mi-
mar, hesap uzmanı, iş adamı, 
STK yöneticisi, mali müşavir ve 
tiyatro sanatçısı da bulunuyor.

Giresun Gençlik Derneği’nin 
kurulmasında, gençlerin bu 
faaliyetleri sürdürmelerinde 
önemli katkılar sunan, deneyim, 
tecrübe ve birikimlerini gençler-
le paylaşan Halil Kütük kongre 
sonrası yaptığı değerlendirme-
de, gençlere güvendiğini belirte-
rek Giresun Gençlik Derneği’nin 
kariyer ve cazibe merkezi 
olacağına, Giresun’un hak ettiği 
değeri mutlaka bulacağına inan-

dığını söyledi.
Kütük, bugünün 

imkânlarının iyi 
değerlendirilmediğini, 
ilimizde, siyasetin, 
ticaretin ve insani 
ilişkilerin yerlerde 
süründüğünü, bu du-
rumu düzeltebilecek 
tek gücün Giresun 

Gençliği olduğunu ifade etti.
Bu tür cemiyet hayatında 

yanlış yapanların “İnanın, bir 
gün tarih olup geçmişinde 
kalacak” sözleriyle gençlere iyi 
yolda yürümeleri tavsiyesinde 
bulundu. Gençlerle görüş ve 
düşüncelerini paylaştı.

Genel Kurul, başkan seçi-
len İbrahim Kütük’ün teşekkür 
konuşması ile son buldu.

İBRAHİM KÜTÜK KİMDİR?
01.12.1988 yılında İstan-

bul’un Şişli ilçesinde dünyaya 
gözlerini açtı. Aslen, Giresun, 
Yağlıdere ilçesine bağlı Umut-
bükü Köyünden. İlkokula Eyüp, 
Hacı İslam, Hacı Şakire Ülker 
İlköğretim Okulu’nda başladı. 
Sırasıyla Eyüp Lisesi, Ege 
Üniversitesi, Tohumculuk Mes-
lek Yüksek Okulu ve Anadolu 
Üniversitesi, İşletme Fakültesini 
bitirdi.

2006-2008 yılları arasında, 
Anadolu Gençlik Derneği, İzmir, 
Ödemiş temsilciliğini yürüttü. 
Tarım ve Tohumculuk firmaların-
da bir sene staj yaptı ve alanı ile 
ilgili 7 farklı sertifika aldı.

2009 yılında, Türk Havayol-
ları tarafından verilen eğitim-
lere katıldı. 2010 yılında, THY 
iştiraki ile kurulan, Turkish 
Ground Services firmasına 
giren ilk ekibin içerisinde yer 
aldı. Burada 4 sene Harekât 
Memurluğu yaptı. Halen aynı 
firmada; Uçak Temizlik Birimi, 
Operasyon Yöneticisi olarak 
görevini sürdürmektedir. Hava-
cılık sektöründe çalıştığı süre 
içerisinde katıldığı eğitimler ile 
45 sertifika sahibi oldu.

2018’den beri, Gire-
sun Gençlik Derneğinde, 
2019’dan beri, Yağlıdere ve 
Köyleri Kültür ve Yardım-
laşma Derneğinde, yönetim 
kurulu üyeliliği yaptı.

İbrahim Kütük, evli ve 2 
çocuk babasıdır.

Haber: Remzi Mamaşoğlu

İbrahim Kütük Giresunlu Gençlerin Güvenini Kazandı
iBRAHiM KUTUK YENiDEN BASKAN

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
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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Odamızın 24.Olağan (Seçimli) Genel Kurul toplantısı 07 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 13.00 da 
genel kurul,  08 Mayıs 2022 Pazar günü   09.00-17.00 saatleri  arası seçim,  Satım Sok. Dervişoğlu 
İşh. K:2 GİRESUN adresinde bulunan  Odamız toplantı salonunda  aşağıdaki gündemi görüşmek 
üzere çoğunluk aranarak  yapılacaktır. 
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde  ikinci toplantı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü 
saat 13.00’da H.Miktat Mah.Satım  Sok. Dervişoğlu işh. K:2 GİRESUN adresinde bulunan  Odamız 
toplantı salonunda çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 
15 Mayıs 2022 Pazar günü Odamız toplantı salonunda saat 09.00 ile 17.00 arası  seçimler 
yapılacaktır. 
Bütün oda üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2- Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Divana Genel Kurul tutanaklarının İmzalanması   yetkisinin  
verilmesi,
3-  Oda Başkanın Açılış Konuşması
4- Konukların tanıtılması ve konuşmaları
5- Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesap raporu ve Denetleme kurulu raporu ve 
Disiplin  kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi.
6- Yönetim ve Denetleme kurullarının ayrı ayrı aklanması
7- Oda çalışmaları ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi , menkul ve gayri menkul  alım
satımı yetkisinin verilmesi.
8-Yıllık bütçenin görüşülüp karara bağlanması, diğer yıllar bütçesinin yapılması için yönetim
kuruluna yetki verilmesi ,
9-Seçime katılacak Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu ile Birlik Delegesi adayların
divana bildirilmesi,
10- Divana bildirilen seçime katılacak Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulu adaylarının ve
Birlik Delegelerinin okunması, oy pusulasındaki yerlerinin tespiti
11-Dilek ve temenniler
12-Kapanış
İKİNCİ GÜN
1-Yönetim,Denetleme ve Disiplin kurulu üyeleri ile Birlik Delegelerin Seçimi
Sabah saat 09.00 da başlayıp 17.00 de sona erecektir.

GİRESUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER 
ODASI 24.OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL DUYURUSU

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01596782)

Ulaştığı her alanda adeta 
zincirleme bir reaksiyo-
na sebep olan su, hem 

sektörel hem de sektörler arası 
hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım 
ve sanayide yarattığı güçlü etki, 
geniş iş sahalarının doğmasına 
da vesile oluyor.

Tarım, enerji, hizmet ve 
çevre sektörlerinde faaliyetlerini 
yürütmekte olan Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev 
barajlarda depoladığı suyu başta 
içme, kullanma ve sanayi suyu 
üretimine yönelik tesisler olmak 
üzere; hidroelektrik enerji üretimi, 
tarımsal sulama, atıksu arıtımı, 
taşkın kontrolü gibi çok geniş bir 

yelpazede mühendislik yapıları 
vasıtasıyla milletimizin hizmetine 
sunuyor.

Bu bağlamda ülkemizde 1954 
yılından bu yana toprak ve su 
kaynaklarını geliştirmekle mesul 
olan DSİ, aralarında dünyada ilk 
kez uygulanan projelerin, en yük-
sek ve büyük barajların, en uzun 
sulama kanallarının ve içme suyu 
maksatlı tünellerin bulunduğu 
sayısız tesisi tamamlayarak mil-
letimizin istifadesine sunmuş ve 
sunmaya da devam etmektedir.

Ülkemizde ilk kez Doğu Ka-
radeniz’de inşa edilecek olan 6 

adet sel tırmığı projesinin yapım 
sözleşmesini imzaladıklarını 
belirten DSİ Genel Müdürü Kaya 
Yıldız, “Bilindiği üzere Doğu 
Karadeniz ülkemizin en çok yağış 
alan bölgesi. Ani yağan sağanak 
yağışlarda yukarı havzalardan 
gelen kütük ve odunsu materyal-
ler, mansapta yer alan köprüleri 
zaman zaman tıkamakta ve 
taşkınlara yol açmakta. Yaşa-
nan bu durumun önüne geçmek 
amacıyla, ülkemizde ilk kez 
pilot il seçilen Rize, Trabzon ve 
Giresun’da sel tırmıklarını hayata 
geçiyoruz” dedi.

Genel Müdür Yıldız şöyle 
devam etti: “Doğu ve Batı Ka-
radeniz’de son yıllarda yaşa-
nan taşkınlarda yoğun odunsu 
materyal taşınımı olduğunu 
gözlemledik ve şüphesiz ki bu 
taşkın hasarlarını da artırmakta-
dır. DSİ mansap ıslah çalışmala-
rına entegre olarak yukarı havza 
çalışmaları kapsamında rüsubat 
kontrolü için çok sayıda tersip 
bendi inşa etmiştir. Bu yapılan-
lara ilave olarak ‘geçirgen tersip 
bendi’ olarak nitelendirilebilecek 
‘sel tırmığı’ olarak adlandırdığı-
mız yapıları geliştirdik. İlk etapta 
Doğu Karadeniz’de 6 adet sel 
tımığı inşa edeceğiz. Rize Çayeli 
Büyükdere, Güneysu Ballıdere ile 
Potamya Deresi, Hemşin Deresi, 
Trabzon Maçka Değirmendere ve 
Giresun Karabörk Görele Dere-
sinde bu tırmıkları hayata geçirip, 
taşkın zararlarını minimize etmeyi 
hedeflemekteyiz. Sel tırmıklarını 
tamamladığımızda, elde edece-
ğimiz sonuçlara göre bu tırmıkları 
yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.”

DOĞU KARADENİZ’DE 6 DEREYE SEL TIRMIĞI İNŞA ETMEK İÇİN İMZALAR ATILDI

KAYA YILDIZ’DAN MUJDE VAR
DSİ yatırımlarının kay-
nağını teşkil eden su, 
yaşamsal öneminin ya-
nında tüm üretim süreç-
lerinin ana girdilerinden 
birini oluşturuyor.

KAYA YILDIZ

Mart Ayında Ordu-Giresun 
Havalimanı’nda 53.065 
Yolcuya Hizmet Verildi… 
T.C. Ulaştırma ve Alt-

yapı Bakanlığı Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğü, 
Ordu-Giresun Havalima-
nı’nın 2022 yılı Mart ayına 
ait hava yolu uçak, yolcu ve 
yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Ordu-Gire-
sun Havalimanı’nda mart 
ayında, iç hat yolcu trafiği 
53.065 oldu. 

Mart ayında, Ordu-Gire-
sun Havalimanı’na iniş-kal-
kış yapan uçak trafiği iç 

hatlarda 399, dış hatlarda 
1 olmak üzere toplamda 
400’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+ba-
gaj) trafiği ise mart ayında 
toplamda 408 ton oldu.

3 Aylık (ocak-mart döne-
mi) Gerçekleşmeler…

Üç aylık (ocak-mart) 
dönemde ise Ordu-Giresun 
Havalimanı’nda yolcu trafiği 
166.708, uçak trafiği 1.302, 
yük trafiği (kargo+posta+-
bagaj) ise 1.330 ton olarak 
gerçekleşti.

Giresun’da fırtına 
nedeniyle hastane çatısı 
ve otomobil zarar gördü

Giresun’un Görele ilçe-
sinde fırtına sonucu 

devlet hastanesinin çatısı 
zarar gördü.

İlçede akşam saatlerinde 
başlayan ve gece etkisini 
artıran fırtına nedeniyle 
Bozcaali Mahallesi’ndeki Op. 
Dr. Ergun Özdemir Devlet 

Hastanesinin çatısının bir 
bölümü koptu.

Hastane bahçesine düşen 
parçalar, park halindeki araç-
ta hasara yol açtı.

Yetkililer, onarım çalışma-
larına başlandığını bildirdi.

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

Özellikle Eğitim Araştırma 
Hastanesi ve Çotanak 

Spor Kompleksinin hizmete gir-
mesiyle araç ve yaya yoğunluğu 
çok daha artan ve şehrin görünen 
yüzü durumuna gelen caddenin 
en kısa zamanda bitirilerek vatan-
daşların kullanımına sunulması 
hedefleniyor.

Tamamlanan çalışmalar arasın-
da ise içme suyu ve yağmur suyu 
hattı, modern kaldırımlar, dekoratif 
aydınlatma direkleri ve orta refüj 

düzenlemesinin yer aldığı belirti-
lerek, gelecek hafta içerisinde ise 
asfalt çalışmalarının başlayacağı 
ifade edildi. 

Çalışmaları yerinde inceleyen 
Giresun Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, Nihatbey Caddesi’n-
den sonra Pazar Caddesi prestij 
projesine başladıklarını belirterek: 
‘’Bu projemizde epeyce yol aldık 
ve belli bir noktaya geldik. Önü-
müzdeki hafta içerisinde başla-
yacak olan asfalt çalışmalarını 

Ergünsa Orman Ürünleri’ne kadar 
sürdüreceğiz. Tamamlanan asfalt 
çalışmalarının ardından taş duvar 
çalışmaları başlayacak ve ardın-
dan caddemiz çiçeklerle güzelle-
şecek. Şehrimizde artık modern 
bir yaşamı paylaşmak istiyoruz 
ve bunun için şehrimize güzellik 
kazandıracak projelerimize devam 
ediyoruz. Cadde yenileme proje-
lerimizde Boztekke Caddesi ve 
Fatih Caddesi’de bulunuyor’’ diye 
konuştu.

Pazar Caddesi Projesinde 
Çalışmalar Yoğunlaştı

Belediye Başkanı 
Aytekin Şenli-
koğlu’nun tali-

matıyla başlayan 
yenileme proje-
sinde, caddenin 

ilk etabının yüzde 
65’lik bölümü 
tamamlandı.

Giresun’da
Kar yağışı 

yükseklerde 
etkili oluyor
Giresun’un yüksek 

rakımlı bölgelerin-
de kar yağışı etkili oluyor.

Dün akşam saatlerinde 
başlayan yağış, bugün de 
gün boyunca 500 ve üzeri 
rakımlı bölgelerde devam 
etti. Yaylalar beyaza bürü-
nürken, kar kalınlığı ise 20 
santimetreye ulaştı.

Dereli-Şebinkarahisar 
kara yolu üzerindeki Tam-
dere köyünde kar kartpos-
tallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı sonrası yol-
dan geçen bazı sürücüler, 
oluşan bu güzel manzara-
da fotoğraf çektirdi.

GİRESUN (AA)
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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

414 Nisan 
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4 KALEM SAĞLIK TESİSİ BAKIM ONARIM 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 : 2022/367486
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 
GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 4542602055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 4 KALEM SAĞLIK TESİSİ BAKIM ONARIM
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KALEM GÖTÜRÜ BEDEL (4 KALEM SAĞLIK TESİSİ BAKIM ONARIM) 
İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Espiye İlçe Devlet Hastanesi Dereli İlçe Devlet Hastanesi Güce 
İlçesi Yukarıboynuyoğun Köyü Sağlık Evi Keşap İlçe ASM-TSM Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu 
Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. 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:
• Espiye Devlet Hastanesi Sıhhi Tesisat Onarım İşi kısmı için Yapım İşlerinde İş 
Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan B.III Grup Bina İşleri veya C.II Grup 
Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve İklimleme Tesisat İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
• Dereli İlçe Devlet Hastanesi Diş Röntgen Çekim Alanı Düzenlenmesi İşi kısmı için Yapım İşlerinde 
İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan B.III Grup Bina İşleri benzer 
iş olarak kabul edilecektir.
• Güce Yukarıboynuyoğun Köyü Sağlık Evi Onarım işi kısmı için Yapım İşlerinde İş Deneyiminde 
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan B.III Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
• Keşap Fatma Hüseyin Günaydın ASM-TSM Doğalgaz Dönüşüm kısmı için Yapım İşlerinde İş 
Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan  C.II Grup Isıtma-Soğutma, 
Havalandırma ve İklimleme Tesisat İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
• Espiye Devlet Hastanesi Sıhhi Tesisat Onarım İşi kısmı için: Makine Mühendisi
• Dereli İlçe Devlet Hastanesi Diş Röntgen Çekim Alanı Düzenlenmesi İşi kısmı için: İnşaat 
Mühendisi
• Güce Yukarıboynuyoğun Köyü Sağlık Evi Onarım işi kısmı için: İnşaat Mühendisi
• Keşap Fatma Hüseyin Günaydın ASM-TSM Doğalgaz Dönüşüm kısmı için: 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, kısmı teklif verilebilir.
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 90 (Doksan) 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.

4 KALEM SAĞLIK TESİSİ BAKIM ONARIM
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01597067)

‘GiRESUN HER KONUDA
HAKSIZLIGA UGRUYOR’
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, hızlı tren yolu 
hattında Giresun’un yer almamasında şaşılacak bir durum olmadığını söyledi.

Konuya ilişkin bir 
açıklama yapan 
Tığlı, AKP Giresun 

Milletvekillerini kastederek 
Giresun kamuoyuna hesap 
verme yükümlülükleri var. 
Suskunlukları yetersizliklerini 
örtmeye yetmeyecek dedi.

CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı, “Türkiye Cum-
huriyeti Devlet Demiryolları 
(TCDD), Karadeniz Teknik 
Üniversitesiyle birlikte yürüttü-
ğü çalışmalar sonucu Erzin-
can - Gümüşhane, Tirebolu - 
Trabzon konvansiyonel demir 
yolu projesini verimsiz olarak 
değerlendirmiş, projenin 
Hızlı Tren Projesi olarak 
uygulanacağına karar vererek 
güzergahı Erzincan – Bayburt 
– Çaykara – Of – Trabzon 
rotası olarak uygun bulduğunu 
açıklamıştır” dedi.

Giresun Halkına Hesap 
Vermek Zorundasınız

Bu karar Giresun için büyük 
bir haksızlıktır ancak kararın 
bir hayal kırıklığı olarak değer-
lendirilmesini anlamakta güçlük 
çekiyorum diye sözlerine 
devam eden Tığlı, “Hem bizim 
hem Giresun’da ki Sivil Toplum 
Kuruluşların, hem de odalar ve 
meslek kuruluşlarının, projeyle 
ilgili uyarıları iktidar tarafından 
dikkate alınmadığını üstüne 
üstlük seçim dönemlerinde 
nasıl propaganda malzemesi 
yapılarak suiistimal edildiğini 
defalarca deneyimledik. AKP 
İktidarı bu hususta tüm Gire-
sun kamuoyuna hesap vermek 

evet tekrar ediyorum ve altını 
ısrarla çiziyorum hesap vermek 
yükümlülükleri vardır. Suskun-
lukları bu noktada yetersizlik-
lerini örtmeye yetmeyecektir” 
çıkışını yaptı.

Vekiller Bakanla 
Fotoğraf Çektirmek 
İçin Yarıştılar

Hatırlanacağı gibi Doğu 
Karadeniz Projesi (DOKAP) 
2014-2018 Eylem Planında 
güzergâhlar arasında Giresun 
yer almıyordu, 2018 yılında da 
yapımına başlanması planla-
nan 16 demiryolu hattından 
biri de Erzincan – Gümüş-
hane – Trabzon demiryolu 
hattı olduğunun belirtildiğini 
hatırlatan Tığlı, “2019 Şubat 
ayında Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Erzincan’dan Trab-
zon’a proje çalışmaları devam 
ediyor ifadeleriyle Trabzon’a 
demiryolunu müjdelerken ve 
bu güzergahta Giresun’un yer 
almayacağını işaret ederken 
bu arkadaşlarımız Ankara’da 
Ulaştırma Bakanından randevu 
alıp fotoğraf çektirip sanırım 
haber olma peşinde enerji sarf 
ediyordu” açıklamasını yaptı.

 Vizyon diye diye 
Giresun’u Her Konuda 
Haksızlığa 
Mahkûm Ettiniz

Tığlı, “Dikkatinizi çekmek 
istiyorum, AKP hızlı tren hattı 
projesini yeni bir kararla 2053 
Vizyon Projesi olarak Trab-

zon’a müjdeliyor. Trabzon ka-
muoyu da haliyle bu proje ne 
zaman başlayacak ne zaman 
bitecek diyerek somut bir yak-
laşımla iktidarı sorguluyor. Ama 
konu bize gelince korkarım ki 
iktidar temsilcileri, “bu karar bir 
tek Giresun için değil” şeklinde 
akla zarar bir açıklama yapar-
larsa hiç şaşırmam” dedi.

CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı, “dönemin Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Sayın 
Cahit Turhan’a Karadeniz’i 
İç Anadolu’ya bağlayacak 
demiryolu hattının projesi 
ve güzergâhı kesinleşti mi? 
diye sorduğumda “15 Ma-
yıs 2019’da aldığım cevap; 
Erzincan- Trabzon arasında 
200 km/h hıza uygun yeni çift 
hatlı, sinyalli ve elektrikli hızlı 
tren hattı yapılması planlan-
dığını ve kesin proje hazırla-
ma işi için 11 Eylül 2018’de 
sözleşme imzalanarak etüt 
çalışmalarına başlandığını” 
ifade etmişti. Hatta Etüt Proje 
bedelinin 19.4 Milyon TL, 
2019 yılı ödeneğinin 1.4 Mil-
yon TL olduğu ifade edilmişti. 
Yine bu AKP’li arkadaşlar 
demiryolu sözü verip fotoğraf 
çektirdiği zamanlardan bah-
sediyorum. Yani demem o ki; 
AKP’de işine geldiği zaman 
“devlette devamlılık” diyor ya, 
Giresun İli söz verilen hizmet 
ve vaat edilen projeler nokta-
sında aynı devamlılık esa-
sına uygun hareket edilerek 
kandırılmaya devam ediliyor” 
sözleri ile açıklamalarına son 
verdi.

Giresunlu çiftçiler zirai dona karşı 
bahçelerinde lastik yakıp nöbet tuttu
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde çiftçiler, başta ceviz olmak üzere meyve ağaçla-

rını zirai dona karşı korumak için bahçelerinde saman ve araç lastikleri yaktı.

Meteoroloji, bölgenin 
yüksek kesimlerinde 

etkili olan kar yağışı ve mevsim 
normallerinin altında seyreden 
hava sıcaklıkları nedeniyle 
üreticileri zirai don riskine karşı 
uyardı. Bunun üzerine 1350 ra-
kımlı Şebinkarahisar ilçesindeki 
üreticiler, başta ceviz olmak 
üzere meyve ağaçlarının zarar 
görmemesi için akşam saat-
lerinden itibaren bahçelerinde 
tedbir almaya başladı.

Gece boyunca nöbeti tutan 
çiftçiler, saman ve eski otomo-
bil lastiklerini yakarak bahçe-
lerindeki ürünleri korumaya 
çalıştı. Şebinkarahisar Ziraat 
Odası Başkanı Muhlis Arslan, 
AA muhabirine, geçmişte böl-
gede yaşanan zirai don olayları 
nedeniyle üreticilerin ciddi ka-
yıplar yaşadığını söyledi.

Son günlerde yörede etkili 
olan kar yağışı nedeniyle bah-
çelerin zirai don riskiyle karşı 
kaşıya kaldığını belirten Arslan, 
“Şu anda Avutmuş Mahalle-
si başta olmak üzere düşük 

rakımlı bölgelerde sıkıntı var. 
Yüksek rakımlı bölgelerde ise 
ağaçlarımız daha uyanmadı. 
Bu bölgelerde sorun olmasını 
beklemiyoruz. Don riski olan 
zamanlarda bu tür çalışmaları-
mıza devam edeceğiz. Üretim 
sezonuna kayıpsız girmek 
istiyoruz.” dedi.

Arslan, Şebinkarahisar Be-
lediyesi ile yaptıkları iş birliğiyle 
çiftçilere bahçelerinde yakmak 
için 5 ton saman dağıttıklarını, 
bu desteği sürdüreceklerini de 
sözlerine ekledi.

Avutmuş Mahallesi Muhtarı 
Hakan Gürsoy da zirai don 
nedeniyle olumsuz bir durum 

yaşanmaması için yoğun mü-
cadele verdiklerini ifade etti.

Gerekli önlemleri aldıklarını 
dile getiren Gürsoy, “Devletimiz 
zaten gereken desteği veriyor. 
Biz bu üretim noktasında bi-
reysel olarak da mücadelemizi 
verip ürünlerimizi ekonomiye 
kazandırmaya çalışıyoruz.” 
diye konuştu.

Çiftçi Çetin Eraslan da 
Meteorolojinin don riski uyarısı 
yapmasının ardından yaktığı 
saman ve araç lastiğiyle oluşan 
duman sayesinde bahçesini 
korumaya çalıştığını kaydetti.

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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4 KALEM SAĞLIK TESİSİ BAKIM ONARIM 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 : 2022/367486
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 
GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 4542602055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 4 KALEM SAĞLIK TESİSİ BAKIM ONARIM
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KALEM GÖTÜRÜ BEDEL (4 KALEM SAĞLIK TESİSİ BAKIM ONARIM) 
İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Espiye İlçe Devlet Hastanesi Dereli İlçe Devlet Hastanesi Güce 
İlçesi Yukarıboynuyoğun Köyü Sağlık Evi Keşap İlçe ASM-TSM Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu 
Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. 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:
• Espiye Devlet Hastanesi Sıhhi Tesisat Onarım İşi kısmı için Yapım İşlerinde İş 
Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan B.III Grup Bina İşleri veya C.II Grup 
Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve İklimleme Tesisat İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
• Dereli İlçe Devlet Hastanesi Diş Röntgen Çekim Alanı Düzenlenmesi İşi kısmı için Yapım İşlerinde 
İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan B.III Grup Bina İşleri benzer 
iş olarak kabul edilecektir.
• Güce Yukarıboynuyoğun Köyü Sağlık Evi Onarım işi kısmı için Yapım İşlerinde İş Deneyiminde 
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan B.III Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
• Keşap Fatma Hüseyin Günaydın ASM-TSM Doğalgaz Dönüşüm kısmı için Yapım İşlerinde İş 
Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan  C.II Grup Isıtma-Soğutma, 
Havalandırma ve İklimleme Tesisat İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
• Espiye Devlet Hastanesi Sıhhi Tesisat Onarım İşi kısmı için: Makine Mühendisi
• Dereli İlçe Devlet Hastanesi Diş Röntgen Çekim Alanı Düzenlenmesi İşi kısmı için: İnşaat 
Mühendisi
• Güce Yukarıboynuyoğun Köyü Sağlık Evi Onarım işi kısmı için: İnşaat Mühendisi
• Keşap Fatma Hüseyin Günaydın ASM-TSM Doğalgaz Dönüşüm kısmı için: 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, kısmı teklif verilebilir.
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 90 (Doksan) 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 HER KONUDA
HAKSIZLIGA UGRUYOR’
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, hızlı tren yolu 
hattında Giresun’un yer almamasında şaşılacak bir durum olmadığını söyledi.

Konuya ilişkin bir 
açıklama yapan 
Tığlı, AKP Giresun 

Milletvekillerini kastederek 
Giresun kamuoyuna hesap 
verme yükümlülükleri var. 
Suskunlukları yetersizliklerini 
örtmeye yetmeyecek dedi.

CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı, “Türkiye Cum-
huriyeti Devlet Demiryolları 
(TCDD), Karadeniz Teknik 
Üniversitesiyle birlikte yürüttü-
ğü çalışmalar sonucu Erzin-
can - Gümüşhane, Tirebolu - 
Trabzon konvansiyonel demir 
yolu projesini verimsiz olarak 
değerlendirmiş, projenin 
Hızlı Tren Projesi olarak 
uygulanacağına karar vererek 
güzergahı Erzincan – Bayburt 
– Çaykara – Of – Trabzon 
rotası olarak uygun bulduğunu 
açıklamıştır” dedi.

Giresun Halkına Hesap 
Vermek Zorundasınız

Bu karar Giresun için büyük 
bir haksızlıktır ancak kararın 
bir hayal kırıklığı olarak değer-
lendirilmesini anlamakta güçlük 
çekiyorum diye sözlerine 
devam eden Tığlı, “Hem bizim 
hem Giresun’da ki Sivil Toplum 
Kuruluşların, hem de odalar ve 
meslek kuruluşlarının, projeyle 
ilgili uyarıları iktidar tarafından 
dikkate alınmadığını üstüne 
üstlük seçim dönemlerinde 
nasıl propaganda malzemesi 
yapılarak suiistimal edildiğini 
defalarca deneyimledik. AKP 
İktidarı bu hususta tüm Gire-
sun kamuoyuna hesap vermek 

evet tekrar ediyorum ve altını 
ısrarla çiziyorum hesap vermek 
yükümlülükleri vardır. Suskun-
lukları bu noktada yetersizlik-
lerini örtmeye yetmeyecektir” 
çıkışını yaptı.

Vekiller Bakanla 
Fotoğraf Çektirmek 
İçin Yarıştılar

Hatırlanacağı gibi Doğu 
Karadeniz Projesi (DOKAP) 
2014-2018 Eylem Planında 
güzergâhlar arasında Giresun 
yer almıyordu, 2018 yılında da 
yapımına başlanması planla-
nan 16 demiryolu hattından 
biri de Erzincan – Gümüş-
hane – Trabzon demiryolu 
hattı olduğunun belirtildiğini 
hatırlatan Tığlı, “2019 Şubat 
ayında Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Erzincan’dan Trab-
zon’a proje çalışmaları devam 
ediyor ifadeleriyle Trabzon’a 
demiryolunu müjdelerken ve 
bu güzergahta Giresun’un yer 
almayacağını işaret ederken 
bu arkadaşlarımız Ankara’da 
Ulaştırma Bakanından randevu 
alıp fotoğraf çektirip sanırım 
haber olma peşinde enerji sarf 
ediyordu” açıklamasını yaptı.

 Vizyon diye diye 
Giresun’u Her Konuda 
Haksızlığa 
Mahkûm Ettiniz

Tığlı, “Dikkatinizi çekmek 
istiyorum, AKP hızlı tren hattı 
projesini yeni bir kararla 2053 
Vizyon Projesi olarak Trab-

zon’a müjdeliyor. Trabzon ka-
muoyu da haliyle bu proje ne 
zaman başlayacak ne zaman 
bitecek diyerek somut bir yak-
laşımla iktidarı sorguluyor. Ama 
konu bize gelince korkarım ki 
iktidar temsilcileri, “bu karar bir 
tek Giresun için değil” şeklinde 
akla zarar bir açıklama yapar-
larsa hiç şaşırmam” dedi.

CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı, “dönemin Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Sayın 
Cahit Turhan’a Karadeniz’i 
İç Anadolu’ya bağlayacak 
demiryolu hattının projesi 
ve güzergâhı kesinleşti mi? 
diye sorduğumda “15 Ma-
yıs 2019’da aldığım cevap; 
Erzincan- Trabzon arasında 
200 km/h hıza uygun yeni çift 
hatlı, sinyalli ve elektrikli hızlı 
tren hattı yapılması planlan-
dığını ve kesin proje hazırla-
ma işi için 11 Eylül 2018’de 
sözleşme imzalanarak etüt 
çalışmalarına başlandığını” 
ifade etmişti. Hatta Etüt Proje 
bedelinin 19.4 Milyon TL, 
2019 yılı ödeneğinin 1.4 Mil-
yon TL olduğu ifade edilmişti. 
Yine bu AKP’li arkadaşlar 
demiryolu sözü verip fotoğraf 
çektirdiği zamanlardan bah-
sediyorum. Yani demem o ki; 
AKP’de işine geldiği zaman 
“devlette devamlılık” diyor ya, 
Giresun İli söz verilen hizmet 
ve vaat edilen projeler nokta-
sında aynı devamlılık esa-
sına uygun hareket edilerek 
kandırılmaya devam ediliyor” 
sözleri ile açıklamalarına son 
verdi.

Giresunlu çiftçiler zirai dona karşı 
bahçelerinde lastik yakıp nöbet tuttu
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde çiftçiler, başta ceviz olmak üzere meyve ağaçla-

rını zirai dona karşı korumak için bahçelerinde saman ve araç lastikleri yaktı.

Meteoroloji, bölgenin 
yüksek kesimlerinde 

etkili olan kar yağışı ve mevsim 
normallerinin altında seyreden 
hava sıcaklıkları nedeniyle 
üreticileri zirai don riskine karşı 
uyardı. Bunun üzerine 1350 ra-
kımlı Şebinkarahisar ilçesindeki 
üreticiler, başta ceviz olmak 
üzere meyve ağaçlarının zarar 
görmemesi için akşam saat-
lerinden itibaren bahçelerinde 
tedbir almaya başladı.

Gece boyunca nöbeti tutan 
çiftçiler, saman ve eski otomo-
bil lastiklerini yakarak bahçe-
lerindeki ürünleri korumaya 
çalıştı. Şebinkarahisar Ziraat 
Odası Başkanı Muhlis Arslan, 
AA muhabirine, geçmişte böl-
gede yaşanan zirai don olayları 
nedeniyle üreticilerin ciddi ka-
yıplar yaşadığını söyledi.

Son günlerde yörede etkili 
olan kar yağışı nedeniyle bah-
çelerin zirai don riskiyle karşı 
kaşıya kaldığını belirten Arslan, 
“Şu anda Avutmuş Mahalle-
si başta olmak üzere düşük 

rakımlı bölgelerde sıkıntı var. 
Yüksek rakımlı bölgelerde ise 
ağaçlarımız daha uyanmadı. 
Bu bölgelerde sorun olmasını 
beklemiyoruz. Don riski olan 
zamanlarda bu tür çalışmaları-
mıza devam edeceğiz. Üretim 
sezonuna kayıpsız girmek 
istiyoruz.” dedi.

Arslan, Şebinkarahisar Be-
lediyesi ile yaptıkları iş birliğiyle 
çiftçilere bahçelerinde yakmak 
için 5 ton saman dağıttıklarını, 
bu desteği sürdüreceklerini de 
sözlerine ekledi.

Avutmuş Mahallesi Muhtarı 
Hakan Gürsoy da zirai don 
nedeniyle olumsuz bir durum 

yaşanmaması için yoğun mü-
cadele verdiklerini ifade etti.

Gerekli önlemleri aldıklarını 
dile getiren Gürsoy, “Devletimiz 
zaten gereken desteği veriyor. 
Biz bu üretim noktasında bi-
reysel olarak da mücadelemizi 
verip ürünlerimizi ekonomiye 
kazandırmaya çalışıyoruz.” 
diye konuştu.

Çiftçi Çetin Eraslan da 
Meteorolojinin don riski uyarısı 
yapmasının ardından yaktığı 
saman ve araç lastiğiyle oluşan 
duman sayesinde bahçesini 
korumaya çalıştığını kaydetti.

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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33.HAFTA
BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA
KARAGÜMRÜK (D)
35.HAFTA
ADANA D. (İ)

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

Giresunspor’un kalan maçları

Beşiktaş maçının 
biletlerine yoğun İlgi

Son Haftalarda 
Gaza Bastılar!

GZT Giresuns-
por ile Beşiktaş 

arasında oynanacak olan 
karşılaşmanın biletlerinin 
satışı devam ediyor.

17 Nisan Pazar günü 
saat 20:30’da Çotanak 
Spor Kompleksi’nde oy-
nanacak olan mücadele-
nin bilet fiyatları minimum 
20, maksimum ise 150 TL 
olarak belirlendi.

Bilet fiyatları 5. Ka-
tegori 20TL, 4. Kategori 

35TL, 3. Kategori 35 
TL, 2. Kategori 50TL, 1. 
Kategori 150TL olarak 
belirlenirken, taraftarlar 
biletlerini passo.com.tr 
adresinden veya Atatürk 
Meydanı’nda bulunan 
Passolig gişesinden satın 
alıyorlar.

Biletlere büyük ilgi 
olduğu ve maç saatine 
kadar büyük oranda 
satılmasının beklendiği 
belirtildi.

BAL liginin son 
maçında sahasında 

Ordu Gücü ile karşıla-
şan Görelespor, 6-0 gibi 
farklı skorla sahadan 
galibiyetle ayrıldı ve ligi 
5 sırada bitirdi. Ligde bir 
sezon boyu zor günler 
geçiren Görelespor, 
son haftalarda aldığı 
sonuçlarla grubunda 
sezonu istediği yerde 
tamamladı.

Görele 13 Şubat İlçe 
Stadında oynanan maçta 
Giresun ekibinin gollerini 
Mert, Mücahit, Oğuzhan, 
Soner (2) attı. Bu sonuçla 
puanını 26’ya çıka-
ran Görelespor, Sebat 

Gençlikspor’a yenilen 
1926 Bulancakspor’un 
iki puan önünde sezonu 
tamamladı.

Gelecek sezon 
Giresun’un BAL’da 
iki takım kontenjanı 
olacağından Eynesil 
Belediyespor’un TFF 
3. Lige çıkması halinde 
Görelespor ligde kala-
cak, 1926 Bulancaks-
por Süper Amatör Ligi 
şampiyonu ile play out 
oynayacak. Eğer Eynesil 
Belediye TFF 3. Lige yük-
selemezse Görelespor 
play out maçı oynayacak, 
Bulancakspor direkt 
küme düşecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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

32. HAFTANIN SONUÇLARI

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 32 ..... 21 .... 9 ..... 2 ...... 59 .....27 ....32 .....72
2.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 32 ..... 17 .... 8 ..... 7 ...... 56 .....35 ....21 .....59
3.İ. H. KONYASPOR ............ 32 ..... 17 .... 7 ..... 8 ...... 52 .....35 ....17 .....58
4.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 32 ..... 16 .... 5 ..... 11 ....45 .....31 ....14 .....53
5.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 32 ..... 14 .... 10 ... 8 ...... 49 .....33 ....16 .....52
6.A. ALANYASPOR ............. 32 ..... 15 .... 7 ..... 10 .... 58 .....52 ....6 .......52
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 32 ..... 13 .... 11 ... 8 ...... 49 .....41 ....8 .......50
8.ATAKAŞ HATAYSPOR ..... 32 ..... 14 .... 6 ..... 12 .... 49 .....50 ....-1 ......48
9.F. TAV ANTALYASPOR .... 32 ..... 13 .... 8 ..... 11 ....40 .....38 ....2 .......47
10.V. F. KARAGÜMRÜK ..... 32 ..... 13 .... 7 ..... 12 .... 39 .....47 ....-8 ......46
11.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 32 ..... 11 .... 8 ..... 13 .... 49 .....47 ....2 .......41
12.D. GRUP SİVASSPOR ..... 32 ..... 10 .... 11 ... 11 ....42 .....42 ....0 .......41
13.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 32 ..... 11 .... 8 ..... 13 .... 41 .....44 ....-3 ......41
14.GALATASARAY A.Ş. ..... 32 ..... 11 .... 8 ..... 13 .... 42 .....47 ....-5 ......41
15.Y. KAYSERİSPOR ........... 32 ..... 11 .... 8 ..... 13 .... 45 .....53 ....-8 ......41
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 32 ..... 11 .... 6 ..... 15 .... 35 .....39 ....-4 ......39
17.ALTAY .............................. 32 ..... 8 ...... 5 ..... 19 .... 33 .....48 ....-15 ....29
18.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 32 ..... 8 ...... 5 ..... 19 .... 32 .....58 ....-26 ....29
19.GÖZTEPE A.Ş. ................. 32 ..... 7 ...... 6 ..... 19 .... 37 .....55 ....-18 ....27
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 32 ..... 5 ...... 5 ..... 22 .... 23 .....53 ....-30 ....20

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. ................... 2 - 1 ..... İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
GAZİANTEP F. K. A.Ş. ......................... 0 - 0 ............................TRABZONSPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. ...................................... 1 - 2 .................. YUKATEL KAYSERİSPOR
V. FATİH KARAGÜMRÜK .................. 3 - 2 .................................. KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. ..................................... 4 - 1 ....................AYTEMİZ ALANYASPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş................... 3 - 1 .................................................... ALTAY
Ö. K. YENİ MALATYASPOR .............. 0 - 1 .............................GZT GİRESUNSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. ............................. 2 - 0 ............................GALATASARAY A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR ................. 0 - 2 ...............MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ......... 4 - 1 ......................... ATAKAŞ HATAYSPOR

Kadrosunda 
Görelespor’un BAL 
Ligi’ne yükselme-

sine büyük pay sahibi olan 
başarılı file bekçisi Ahmet 
Ergin, Hasan Namazcı, Emrah 
Işkın, Emrah Aslan, Burhan 

Nebioğlu, Semih Kavrazlı, 
Numan Güven, Yağız Cem  ve 
Mahmut İncirkuş’un yer aldığı 
Giresun Erol Aksu Süper Ama-
tör Ligi’nde mücadele eden ve 
ligde 35 puanla bitime bir hafta 
kala lider olan Tireboluspor, 

2021-2022 sezonunu zirvede 
bitirmek ve Bal ligi için baraj 
karşılaşması oynamak istiyor.

Giresun Erol Aksu Süper 
Amatör Ligi’nde oynadığı 15 
maçta 11 galibiyet, 2 bera-
berlik ve 2 mağlubiyet alan 

Tireboluspor,bu maçlarda rakip 
fileleri 62 kez havalandırırken, 
kalesinde sadece 12 gol gördü.

Mavi- beyazlılar, sezonun 
son karşılaşmasında Bulancak 
temsilcisi İhsaniyrspor ile dep-
lasmanda karşılaşacak.

GORELESPOR’UN ESKi OYUNCULARI
TiREBOLUSPOR’U TASIDI
Giresun Erol Aksu Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden ve ligde 35 puanla bitime bir hafta kala 
lider olan Tireboluspor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayıp BAL Ligi’ne çıkmak istiyor.

2021-2022 Sezonu 
Kadınlar Türkiye Kupası 

Çeyrek Final rövanş maçında 
sahasında Yalıkavakspor ile 
karşılaşan  Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyesi Spor Kulübü, 
temsilcimiz  müsabakadan galip 
ayrılmasına rağmen kupaya 
veda etti.31-24

Görele 13 Şubat Kapalı 
Spor Salonu’nda oynanan 
ve ilk yarısını 18 – 10 galip 
kapatan temsilcimiz Görele’nin 
Sultanları Görele Belediye-
si Spor Kulübü’nün gollerini 

Perihan Topaloğlu Acar (14), 
Demet Sonkaya (4), Arife Yaşin 
(3), Özge Yakar (3), Sevdanur 
Özkan (3), Ecem Birben (2) ve 
Ayşenur Kara (2) attı

Görele’nin Sultanları Gö-
rele Belediyesi Spor Kulübü 
Başkanı Cihan Somuncu” 

Küçük bir şehrin spor hikayesi 
, Başarmak için istemek lazım 
istedik ve kazandık. Ligin 
güçlü takımlarından Bodrum 
Yalıkavak Sk sahamızda 32-24 
skorla kazandık Kızlarımızı 
ekip tüm destek veren herkese 
teşekkürler. Yalıkavak Spor 

Kulübünü kendi sahamızda 
yenen ve bizlerin göğsünü 
kabartan kazlarımı ve teknik 
kadroyu tebrik ediyorum. 15 
günde 5 maç oynatan fikstüre 
inat, yılmadan pes etmeden bu 
galibiyeti bize hediye ettiğiniz 
için teşekkür ediyorum” dedi.

PARKENiN SULTANLARI KUPAYA VEDA ETTi



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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Ümraniyespor maçına mutlak 
galibiyet için çıkan Giresunspor, 
ortaya vasat bir futbol koyunca  
yenilmekten kurtulamadı ve bu 
sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.
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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: 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

Ağaoğlu ‘Yasal 
yetki TFF’de’

Trabzonspor ve 
Kulüpler Birliği 

Başkanı Ahmet Ağa-
oğlu, Kulüpler Birliği 
Toplantısı sonrası açık-
lamalarda bulundu.

Ağaoğlu; “Yabancı 
oyuncu konusu uzun 
zamandır gündemimiz-
de. TFF ile paylaşıyo-
ruz. Özdemir’e çekin-
celerimizi iletmiştik. 7+4 
kuralının. 8+3 olarak 
devam etmesini istiyo-
ruz. Bazı kulüplerimizin 
ellerinde uzun muka-

veleleri olan yabancı 
oyuncular var. Çok bü-
yük maddi sıkıntı olarak 
yansıyacak. Sözleşmesi 
bitmeden feshetmek zo-
runda kalırsanız onun da 
sözleşme sonuna kadar 
bedelini ödemek zorun-
dasınız. Naklen yayın ile 
alakalı olarak aktif olarak 
çalışan Özdemir, Kamışlı 
ve Baykan görevlerinden 
ayrıldı. Süreci yönetiyor, 
sizlerle paylaşmıştım. 
Yasal yetki TFF’de..’’ 
ifadelerini kullandı.

BAL liginde 45 puan-
la yer ldığı grubu ilk 
sırada tamamlayan 

Eynesil Belediyespor’u kutlayan 
Eynesil Belediye Başkanı Ahmet 
Latif Karadeniz” Hem şehir hem 
taraftar hem yönetim hem teknik 
heyet ve futbolcularımız 3. Lig 
için inanılmaz kenetlendik. Bu 
takım tarihinde ilk kez katıldığı 
BAL liginde şampiyon olduğu 
için çok mutlu ve gururluyum. 
Her sezon bir üst ligi hedefleyip, 
bunu başararak bu noktalara 
kadar geldik. Sözümüzü belli bir  
raddeye kadarda tutmuş olduk. 
Eynesil için ne kadar kolay 
olduğunu tüm herkese göster-
diler. Bu sezon bizi buralara 
taşıyan teknik heyetimize, her 
futbolcumuza, bütün ekibimize 

ve bizi yalnız bırakmayan cefa-
kar taraftarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Takımımız bu sene 
sonunda hedeflediği yerde 3. 
Ligde şehrimizi gururlandırmaya 
devam edecektir. Ben bunun ilk 
başkan olduğumdan beri hep 
sözünü vermiştim. Tabii çok zor 
günler de yaşadık geçtiğimiz 
dönemlerde. ivmemiz artarak 
devam edecek. Hem taraftarı-
mıza hem bütün şehre, herkese 
bütün destekleri için çok teşek-
kür ediyorum. Hem şehir hem 
taraftar hem yönetim hem teknik 
heyet ve futbolcularımız 3. Lig 
için inanılmaz kenetlenmiş du-
rumdalar. Küçük bir şehrin, Çok 
nüfuslu büyük şehirlere kafa 
tutuşunun hikayesi bu, Bizlere 
bugünleri gösteren başta Teknik 

Kadromuza, Futbolcularımıza 
ve tüm Taraftarlarımıza teşek-
kür ederim. Şampiyonluğumuz 
ilçemize ve tüm Giresun halkına 
armağan olsun” dedi.

İLK KARŞILAŞMA
Eynesil Belediyespor, 18- 20 

ve 22 Nisan tarihlerinde Bingöl 
bölgesinde mücadele edecek 
ve play-off ilk maçında Çarşıba-
şıspor ile karşılaşacak.

2. Bölge Bölgesel Amatör 
Lig’den (BAL) TFF 3. Lig’e yük-
selecek takımların belli olacağı 
play-off müsabakaları kura çeki-
mi sonucunda; tarafsız sahada 
oynanacak olan müsabakaların 
yeri Bingöl Bölgesi oldu.

Grubunda şampiyon olan 
Eynesil Belediyespor play-off 
fikstürü ise şu şekilde:

18 Nisan Pazartesi
Eynesil Belediyespor-Çarşı-

başıspor
20 Nisan Çarşamba
Eynesil Belediyespor- Doğu-

beyazıtspor veya Arhavispor
3. Lig’e terfi maçları tek dev-

reli lig usulüne göre oynanacak 
ve grup lideri toplam 9 takım 3. 
Lig’e yükselecek Gelecek sezon 
Giresun’un BAL’da iki takım 
kontenjanı olacağından Eynesil 
Belediyespor’un TFF 3. Lige 
çıkması halinde Görelespor lig-
de kalacak, 1926 Bulancakspor 
Süper Amatör Ligi şampiyonu ile 
play out oynayacak. Eğer Eyne-
sil Belediye TFF 3. Lige yüksele-
mezse Görelespor play out maçı 
oynayacak, Bulancakspor direkt 
küme düşecek.

Tarihinde ilk kez katıldığı BAL liginde 45 puanla mutlu sona ulaşan  Eynesil Belediyespor’u kutlayan Eynesil 
Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz” Şampiyonluğumuz ilçemize ve tüm Giresun halkına armağan olsun. Hem 

şehir hem taraftar hem yönetim hem teknik heyet ve futbolcularımız 3. Lig için inanılmaz kenetlendik” dedi.

‘BiR iLKE 
iMZA ATACAGIZ’

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 2. Grubunda oynadığı 18 maçta 
14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Eynesil Belediyespor, bu 

maçlarda rakip fileleri 23 kez havalandıran ve kalesinde sadece 4 gol gördü.


