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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
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GİRESUN BELEDİYE 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

YAPI MESLEK LİSESİ 
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BİR GENÇTİ 
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Dikensiz Gül 
Bahçesini

Kim İstemez Ki!
Giresun Belediyesi Aralık ayı Meclis 

ikinci oturumunda Cumhuriyet Halk Partisi 
grubu, bir aylığına tekrar bütçe yapılma-
sına tepki gösterdi. Partisi adına söz alan 
CHP Belediye Meclisi Üyesi Vahdet Yenal 
,bu uygulamayı eleştirdi. 2’DE

Yenal Ek Bütçeye 
Tepki Gösterdi

2023 yılında yapılacak 
genel seçimler öncesi 

siyasi kulisler iyiden iyiye ha-
reketlenmeye başladı. Giresun 
2. Organize Sanayi Bölgesi’n-
de ve Giresun Belediye Mecli-
si’nde yaptığı başarılı çalışma-
larla adından sıkça söz ettiren 
Giresun 2. OSB Müdürü, 
TEKNOPARK Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı ve aynı 
zamanda Giresun Belediye 
Meclisi Ak Parti Grup Başkan-
vekili İmar Komisyonu Başkanı 
İnşaat Mühendisi Mete Baha-
dır Yılmaz’ın, kamuoyundan 
gelen yoğun istek üzerine AK 
Parti’den Milletvekili Aday Ada-
yı olmaya hazırlandığı bilgisine 
ulaşıldı. SAYFA 3’TE

Giresun’un önemli bir değeri daha Mil-
letvekili aday adaylığını açıkladı. Siyaset 

kulisleri yavaş yavaş hareketleniyor...

METE BAHADIR YILMAZ 
ADAY ADAYI...

Kuğu Ve Kılıçaslan’a Kupalı Teşekkür
Gürcistan’ın Ba-

tum şehrinde 
Uluslararası Karade-
niz ve Hazar Ülkeleri 
Şampiyonasında 
2.olan Sinem Altındaş 
, bu başarının hikaye-
sini anlattı. 

Altındaş Giresun ‘da 
bu sporun zorluklarını 
da ifade etti. 2’DE

Giresun Belediye Meclisi Aralık ayının 
ikinci ve 2022 yılının son meclis toplantısını 
yaptı. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu başkanlığında gerçekleşen toplantıda 
gündemdeki maddeler görüşüldü. Oturumda 
bazı maddeler oylanarak karara bağlanır-
ken, bazı maddeler için ise ilgili komisyonla-
rın ek süre isteği kabul edildi. 3’TE

Şenlikoğlu’ndan Meclise 
2022 Yılı Teşekkürü

Büyükşehir olmayan illerde 
bölge müdürlüklerinin sayısı-
nın oldukça az olduğunu ifade 
eden Çelebi, “Karayolu Bölge 
Müdürlüğü doğal olarak önce-
liği bağlı olduğu şehre veriyor.
Giresun ancak bu ilden artan 
ödenekleri alabiliyor.Giresun’un 
doğu ve batısına 2 büyükşehir 
kurup ilimizi ortada bırakırsanız 
ciddi ödenek sorunu olur.Bu-
gün Karayolları Batlama grup 
yolunu 15 yılda hala bitiremi-
yor.Çünkü Ödenek az geliyor.
Köy Hizmetleri Müdürlüğü 
bizim ilde olsa işler bu hale ge-
lirmiydi?.Türkiye “EVET” oyla-
rıyla Başkanlık sistemine geçti 
ama hala illerin statüleri ile ilgili 
yasaları yapmadı.Büyükşehir 

ile bizim gibi iller arasında ciddi 
ödenek farkı var.4 milletve-
kili ve partileri TBMM’de bu 
konuyu gündeme getirmeye 
çağırıyoruz.Bu ödenek den-
gesizliği giderilmeden Giresun 
gelişemez.Bu çağda her işi 
Ankara veya bölge müdürlükle-
ri ile çözmeye çalışmak sistemi 

tıkıyor.Giresun’da Batlama Yolu 
hala yerinde sasyıyorsa bunun 
başka çaresi var mı?Giresun 
ile ilgili kararları komşu iller al-
dığı için biz komşu illerin ilçesi 
konumuna düşüyoruz ve kal-
kınma sağlayamıyoruz.Giresun 
önce bu soruna çare bulma-
lıdır.Başka illerin ilçeleri gibi 
davranarak büyük hedeflere 
ulaşamayız.Bu konuda STÖ’ler 
de devreye girmelidir.Biz de 
STÖ’ler bu konuda yeni sistemi 
halka ve partilere anlatmalıdır.
Giresun bu konuda çok geç 
kaldı.Bir Batlama Grup Yolu 15 
yılda bitmiyorsa bu sistem tı-
kanmıştır.Bu çağda iller komşu 
illerden idare edilemez”dedi.

Haber: Mustafa Cici

Çelebi’den Köy 
Hizmetleri Çağrısı

Yeniden Refah Partisi Giresun İl Başkan Yardımcısı Fatih Çele-
bi, Giresun’un Bütünşehir veya büyükşehir yapılmasını istedi

Öztürk, “Oda başkanlığı yapan bir arka-
daş, bizim İl Başkanı ve Milletvekili seçil-
mek için el etek öptüğümüz” iftirasını atmış. 

Bu güne kadar okuduğum okullar, icra 
ettiğim mesleğim, yaptığım siyasette hep 
çalışarak, emek vererek, tırnaklarımla kazı-
yarak bir yerlere geldim. Değil siyaset, hiç 
bir zaman hiç bir meselede o terbiyesiz söz 
durumuna düşmedim çok şükür. 

Siyasette de onurumla, duruşumla 
başım dik, alnım açık görev yaptım hep. Bu 
yerlere geldiysem önce Giresun halkının 
desteği, sonra liderim Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühü 
ile bu makamlara geldim. Elbette Rabbimin 
nasibiyle hepsi. 

Ya sen?! 
Sana Allah acil şifalar versin…
Tüm Giresunlulardan özür diliyorum, 

gereksiz kişileri muhatap alıp sizi meşgul 
ettiğim için.”dedi. Haber: Hakan Çelebi

‘Oda Başkanının Attığı 
İftirayı Kınıyorum’

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, bir Oda Başkanına tepki gösterdi
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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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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)
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SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

35

500.00
250.00

Sayfa Sekreteri (Editör)

200200
50

15 Aralık 
2022 Perşembe

SAYI:
6478

Kedi Ve Köpekler İçin 
Son Tarih 31 Aralık

Giresun İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü,kedi ve 
köpeklerin kimliklendirilme-
sini istedi.Bu konuda vatan-
daşları uyaran müdürlük 31 
Aralık’tan önce işlemlerin 
yapılmasını önerdi.Açıkla-
mada”Kedi, Köpek ve Ge-
linciklerin Kimliklendirilmesi 
ve Kayıt Altına Alınmasına 
Dair Yönetmelik gereğince; 
ev hayvanı sahipleri, kedi 
ve köpeklerinin kimliklendi-
rilmesini sağlamak, do-
ğum, ölüm, kayıp ve sahip 
değişikliğiyle ilgili bilgilerini 
İl/İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüklerine bildirmekle 
yükümlü tutulmuştur. 

Bu kapsamda; Giresun 
merkezde Hayvan Sağ-
lığı ve Yetiştiriciliği Şube 
Müdürlüğümüz ve ilçeler-
de İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüklerimize başvu-
ruda bulunan ev hayvanı 
sahiplerinin kedi ve kö-
peklerine deri altı mikroçip 
uygulaması yapılarak ‘Ev 
Hayvanı Pasaportu’ tanzim 
edilmekte ve hayvanlara ait 
bilgiler Ev Hayvanı Kayıt 
Sistemi’ne (PETVET) kayıt 
edilmektedir.

Ayrıca Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği (TVHB) 
arasında imzalanan pro-
tokol gereği; İl Müdürlüğü-
müz ile Giresun Veteriner 
Hekimleri Odası arasında 
2021 yılında imzalanan 
yetki devir protokolü kap-
samında İl/İlçe Müdürlük-

lerimizin yanı sıra veteriner 
hekim muayenehanelerinin 
ve hayvan hastanesinin de 
sahipli kedi ve köpekleri 
kimliklendirmelerine müsa-
ade edilmiştir. 

Giresun ili genelinde bu-
güne kadar bin 274 kedi ve 
bin 459 köpek olmak üzere 
toplam 2 bin 733 ev hay-
vanı kimliklendirilerek kayıt 
altına alınmıştır. Ev Hayva-
nı Pasaportu düzenlenen 
kedi ve köpeklerin, kuduz 
aşısı başta olmak üzere 
uygulanan bütün aşıları ve 
hastalıklarına yönelik tedavi 
kayıtları pasaportuna iş-
lenmektedir. Aynı zamanda 
PETVET sistemi üzerinden 
hareket geçmişleri (kayıp, 
sahip değişikliği) kontrol 
edilebilmekte ve sokağa 
terkedilmiş kayıtlı kedi ve 
köpeklerin kime ait olduğu 
deri altına uygulanmış olan 
mikroçip okutulmak sure-
tiyle tespit edilebilmektedir. 
Bunun yanı sıra kedi ve kö-
peklerin yurtiçi nakillerinde 
pasaportlarının bulunması 
zorunlu tutulmuştur.

Bahse konu yönetmelik-
te yapılan değişiklikle, tüm 
kedi ve köpek sahiplerinin, 
en geç 31 Aralık 2022 tari-
hine kadar İl/İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlükleri ile ve-
teriner kliniklerine ve hay-
van hastanesine başvuruda 
bulunarak her yaştaki kedi 
ve köpeklerini kayıt altına 
aldırmaları gerekmektedir. 
“denildi.

Kuğu ve Kılıçaslan’a
Kupalı Teşekkür

Altundaş kendisine destek 
olan Gelecek Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet 

Kuğu ile Giresun İl Başkanı Murat 
Kılıçaslan’a teşekkür ederek”Sayın 
Kuğu ve sayın Kılıçaslan olmasa 
ben bu turnuvaya gidemezdim.
Bana sponsor olup böyle bir madal-
ya kazanmama öncülük ettiler.Her 
ikisine de teşekkür ediyorum”dedi

FİNALDE tanıdığı bir isimle 
karşılaştığı için konsantre olamadı-

ğını anlatan Altındaş “Şayet biraz 
daha odaklanabilsem altın madalya 
kazanabilirdim.Yine de bu başarı 
benim için büyük anlam ifade edi-
yor.Giresun dövüş sporlarında özel 
bir Karete kursu açmak istiyorum.
Bu konuda oldukça kararlıyım.
Bizim ilde bazı önyargılı kişiler var.
Onlara da gerekli dersi,elde ede-
ceğim başarılarla vereceğim.Bunu 
başaracağıma inanıyorum”dedi. 

Haber: Mustafa Cici

Yenal Ek Bütçeye 
Tepki Gösterdi
Yenal, “2022 yılı 

bütçesi hazırlanırken 
bütçenin gerçekçi olmadığı 
konusunda yaptıkları uya-
rıyı da hatırlarak “ 2022 yılı 
Aralık ayı için ikinci kez ek 
bütçe yapılıyor. Daha önce 
bütçenin tutarsız olduğunu 
ifade etmemize rağmen 
bütçe hazırlanmış ve Mayıs 
ayında ek bütçe yapılmak 
zorunda kalınmıştı. Bu kez 
bir aylığına tekrar bütçe 
yapılmasını bir yönetim 
zaafiyeti olarak görüyoruz. 
Bir ay için yapılan 55 mil-
yon TL’lik ikinci ek bütçede 
henüz gerçekleşmeyen 
ve ihalesi 2023 yılında 
yapılacak olan taşınmaz 
satışlarının bütçenin 
finansman karşılığı olarak 
gelir gösterilmesine anlam 

verilememektedir.” diyerek 
itirazlarını sundu.  

Yenal, birimler arasında 
ödenek aktarması yapıl-
dıktan sonra, ek bütçe ile 
ödenek aktaran birime bu 
kez ödenek sağlanmasını 
da eleştirdi.

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenli-

koğlu’nun Vizyon 2028 proje-
leri arasında yer alan Plajlar 
Bölgesi projesinde ikinci etap 
başlıyor.

Belediye tarafından yapıla-
rak halkın kullanımına sunulan 
şehrin batı yakasındaki 2 kilo-
metrelik birinci etap projesinin 
büyük beğeni toplamasının 
ardından, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ve Giresun Belediyesi 
iş birliğinde ikinci etap projesi-
ne başlanıyor. 

750 metre uzunluğunda-
ki proje Büyük Güre Deresi 
ile Gençlik Merkezi arasına 
uygulanacak olup birinci etap 
projeyle birleşmesinin ardın-
dan bu dev tesis Karadeniz’in 
şehir merkezinde bulunan 
en nitelikli ve en büyük plajı 
olarak Giresun’a ve bölgedeki 
vatandaşlara hizmet verecek.

“ŞEHRİMİZE ÇOK 
DAHA YAKIŞACAK”

Projede gelinen son durum 
hakkında bilgi veren Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: 
“Plajlar Bölgesi ikinci etap 
projemizi Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızla iş birliği içinde 
devam ettireceğiz. Geçtiğimiz 
hafta Bakanlıktan yetkili mimar 
gelerek ekibimizle birlikte bir 
takım incelemelerde bulundu. 
Bölgeye uygun bir şekilde 
Güre Deresi ile Gençlik Mer-
kezi arasında bölgeye Gire-
sun’a yakışır büyük projemiz 
mevcut. Bizim tamamlayarak 
vatandaşımızın kullanımına 
sunduğumuz birinci etap proje-
sine de bir takım eklemeler ile 
konforunu arttıracağız. Plajlar 
bölgemizde şehrimizin mima-
risine uygun bungalov evler, 
vatandaşlarımızın keyifle vakit 

geçirebilecekleri düzenlenmiş 
plaj alanı, restaurant ve çeşitli 
kafeler ile nitelikli sosyal bir 
alanı oluşturulacak. Bu alanın 
işletmesi Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı tarafından yürütülecek. 
Bakanlık tarafından işletme 
olarak yönetiliyor olması sa-
dece Giresun içinde yaşayan 
vatandaşlarımıza ek olarak 
yerli ve yabancı turistlerinde 
bu alana ilgisini arttıracaktır.” 

şeklinde konuştu. 
Belediye Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu, proje uygulanacak 
olan bölgede bazı işletmelerde 
yaşanan sorunun çözümlen-
diğini de açıklayarak: “Burada 
bulunan alanların kamulaş-
tırma işlemleri yapıldı ve hak 
sahiplerine ilgili tutarları öde-
dik. Bu alanda bulunan hiçbir 
işletme sahibi arkadaşımızı da 
mağdur etmeyeceğiz.” dedi.

Plajlar Bölgesi İkinci 
Etap Projesi Başlıyor

Ziyarette Giresun ilinin eko-
nomik değerleri ve hedefleri 
konusunda görüş alışverişinde 
bulunuldu. Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, TSO Baş-
kanı Hasan Çakırmelikoğlu ve 
ekibine ziyaretleri için teşek-
kürlerini iletirken, görevlerinde 
bir kez daha başarılar diledi.

Başkan Şenlikoğlu: “Giresun 

olarak son yıllarda üretime yö-
nelik önemli adımlar attığımız, 
tarımdan turizme, ulaşımdan 
enerjiye, sanattan spora, 
yazılımdan teknolojiye hemen 
hemen her alanda gelişim 
gösterdiğimiz Giresun’umuzu 
hep birlikte, güçlü bir şekilde 
daha da ileriye taşımamızı 
temenni ediyorum.” dedi.

TSO Başkanı Çakırmelikoğlu Ve 
Ekibinden Şenlikoğlu’na Ziyaret

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve Yönetim 
Kurulu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na iadeiziyarette bulundu



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

315 Aralık 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

15 aralik 2022 basin ilan1

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, İNİŞDİBİ Mahalle/Köy, Ev Arkası Mevkii, 149 Ada, 25 
Parsel, Fındık Bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdirine konu taşınmaz tapu kaydına göre, 
Giresun İli Merkez İlçesi İnişdibi Köyü Ev Arkası Mevkiinde bulunmaktadır. Toprak yapısı yarı humuslu 
özelliktedir. Tarımsal anlamda uygundur. Arazi bakımlı ve normal dikim fındık dikim 
sistemindedir. Belirtilen parselin toplam yüzölçümü 4.182,53 m²dir. Tapu kaydında Fındık Bahçesi olarak  
geçmektedir. Parselin Genel Eğimi; (%30-50) aralıklarında değişmektedir. Parsele temaslı doğrudan 
araç yolu yoktur.Parsel?e 50 m mesafe uzaklıktan araç yolu geçmektedir. Arazi m² değeri tarımsal 
gelir metodu kullanılmak sureti ile hesap edilmiştir. En Yakın Yerleşim Birimine 2 Km kadardır. 
Deniz seviyesinden 500m-750m yüksekliktedir. Yüksek kesimde bulunmaktadır. Üzerinde yer alan 
fındık ocakları ekonomik olarak kullanılmaktadır ve faydalanmaya uygundur. Kapitalizasyon Faiz 
Oranı : Araziye yatırılmış sermayenin getirdiği faiz haddidir. Normal faiz ile karıştırmamak gerekir. 
Arazi güvenceli bir yatırım olduğundan yatırılan sermayenin kapitalizasyon faiz oranı riski olan 
diğer yatırımların faiz oranlarına göre, oldukça düşüktür. Kapitalizasyon faiz oranı arazinin şekli, 
bitki örtüsü, verim durumu, pazara mesafesi, arazinin güvenli bir yatırım oluşu, çiftçinin toprağa 
bağlılığı ve iş sahası olması gibi kriterlere göre belirlenir. Söz konusu taşınmazların mevki ve 
özellikleri anlamında kapitalizasyon faiz oranı%5 olarak alınmıştır. Arazinin değeri = Arazinin rantı 
/ kapitalizasyonfaiz oranı formülüne göre bulunur. Kapitalizasyon faiz oranını: Arazinin topoğrafik 
yapısı, ulaşım, eğim, pazara yakınlığı gibi bir kısım faktörler etkilemiştir. Değerlendirmelerde 
Fiskobirlik, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Giresun Ticaret Borsası ve serbest piyasa 
verileri kullanılmış, taşınmazların yüzölçümleri, kıymetlerini etkileyebilecek nitelik ve unsurlar, bedelin 
tespitinde etkili olabilecek diğer objektif ölçüler gibi özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. 
Taşınmaz borçlu üzerine tam hisse ile kayıtlı olup, borçlunun tam hissesi satılacaktır.
Adresi : Giresun Merkez İnişdibi Mevkii Giresun Merkez / GİRESUN
Kıymeti : 210.255,78 TL
KDV Oranı : %8
Ana Taş. Yüzölçümü : 4.182,53 m2
Hisse Oranı : Tam
Kaydındaki Şerhler : Tapu sicil kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 30/01/2023 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 27/02/2023 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu - Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ 
/ GİRESUN
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2021/460 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları 
gerekmektedir. 
7- İş bu satış ilanı, İİK 127. Maddesi gereğince, satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilan olunur.

T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ 2021/460 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01750061)

Dikensiz Gül 
Bahçesini

Kim İstemez 
Ki!

Geçtiğimiz aylarda yapı-
lan TÜRMOB genel kurulu 
sonrası sular bir türlü du-
rulmadı. 33 yıldır dikensiz 
gül bahçesinde keyf yapan 
çağdaş grubun keyfinin 
iyice kaçtığı anlaşılıyor. 
Önce yönetim kurulunda 
7-2 gibi ezici çoğunluk 
açıkladılar. O akşam 
felekten bir gece çaldılar. 
Ama açıklanan sonuca 
inanmayanlar vardı ve kısa 
sürede sonuca itiraz edildi. 
İlçe Seçim Kurulu derhal 
bu itirazları reddetti. Ancak 
Yüksek Seçim Kurulu 
itirazı ciddi bularak konuyu 
inceledi ve 2 kurul üyeliğini 
muhalif gruplara verdi. Tat 
iyice kaçmıştı. Bir müddet 
başka itiraz yolları arandı 
bu arada neler yapılabile-
ceği görüşüldü ama çıkar 
yol yoktu, epey beklense 
de kazandığı açıklanan 
kişiler çağrıldı ve taze yö-
netim kurulu üyeleri başka 
kurullarda görevlendirilmek 
üzere yolcu edildi.

Ancak önemli bir konu 
daha vardı ve bunun nasıl 
halledileceği düşünül-
dü uzun süre. Bu itiraz 
süresinde 3-0 kazandık 
dedikleri denetleme ku-
rulu sonuçlarına da itiraz 
edildi. Bu itiraz sonucunda 
Meslekte Birlik Grubu’ndan 
YMM Kemal Tığoğulla-
rı’nın denetleme kuruluna 
seçildiği anlaşıldı. Bu 
sonuç da hiç hoş olmadı. 

Rahmetli dedemin dediği 
gibi akıllı kuş iki ayağı ile 
tuzağa düşmüştü. Kanuna 
aykırı olarak hazırlanan 
yönetmelik ellerini kollarını 
bağlıyordu. Çünkü yönet-
meliğe göre kurula seçilen 
YMM tek ise kurulun baş-
kanı oluyordu. Eee diğer 
iki kişi SMMM idi ve YMM 
de muhalif kanattandı.

3568 sayılı kanunun bu 
kurul maddelerinin anaya-
saya ve insan haklarına 
aykırı olduğunu söyledik 
durduk ama bunun ne ka-
dar vahim olduğunu ilk kez 
gördük. Çünkü azınlık bir 
grup koruyup kollanmış ve 
onlara TÜRMOB’u yönet-
me görevi verilmişti. Mes-
lek içinde %5’lik bir gruba 
mensup olanlar diğer %95’i 
yönetmek için kurgulan-
mıştı. Bunun ne kanuna ne 
de anayasaya uygun oldu-
ğu iddia edilemezdi. Ama 
olmuş üzerinden de 33 yıl 
geçmişti. Yapılacak bir şey 
yok gibi görünüyordu. Ama 
Allah’ın işi kendiniz için 
hazırladığınız makamlara 
günün birinde biri gelip 
oturunca ne yapacağınızı 
şaşırırsınız. 

Geçen iki aylık sürede 
TÜRMOB sitesine ba-
kıldığında Kurumsal adı 
altındaki bölümde nedense 
kurullar başlıklı bölümler 
zoraki açılıyor. Belki birçok 
kişi okumaktan ve bakmak-
tan vazgeçip gidiyordur. 

Görüldüğü kadarıyla unvan 
alanlar en önce çıkıyorlar. 
Diğerleri de diplere doğru 
yerleştirilmişler. Ancak 
denetleme kurulunda 
görev dağılımı yapılmadığı 
görülüyor. Görev dağılı-
mı yapmaya bile gerek 
olmadığını bilmiyor ola-
mazlar ama neyin kafasını 
yaşadıklarını bilmiyoruz. 
Yönetmelik her şeyi açık 
açık yazmış; bir YMM 
varsa başkan odur. İki ve 
daha fazla YMM varsa gizli 
oyla seçim yapılır. 

Biz biliyoruz ki hesap 
başka ama yapılan pa-
zarlıklar nedense bir türlü 
bitmiyor. Çağdaş Grup 
seçilen iki SMMM arkada-
şımızdan birini istifa ettirip 
yerine yedekteki YMM 
arkadaşımızı kurula alıp 
onu başkan seçmek için 
çalışıyor. Alsan ne olacak 
acaba? Bu kadar uğraş-
maya ne gerek var? Veya 
seçilecek arkadaşımız 
sizin için neyi saklayacak? 
Gelinen bu noktada daha 
önce yazdığımız Akıllı 
Kuş İki Ayağıyla Tuzağa 
Düşermiş başlıklı yazı-
mızı yeniden okumanızı 
öneririz.

“Mevsim artık sonbahar” 
diyordu bir şarkı güftesinde 
biz de diyoruz ki mevsim 
sonbahar bile değil kış gel-
di karakış kapıda. Paltoyu 
giymenin ve kaşkolu iyece 
sarmanın zamanındır…

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Giresun’un önemli bir değeri daha Milletvekili 
aday adaylığını açıkladı. Siyaset kulisleri 

yavaş yavaş hareketleniyor...

METE BAHADIR YILMAZ
ADAY ADAYI...

Bilgi, birikim, tecrübe ve mütevaziliğiyle ön 
plana çıkan, Giresun 2. Organize Sanayi 

Bölgesi’ndeki üst düzey başarılarıyla hem şehirde 
hem bölgede hem de ülke genelinde büyük takdir 
toplayan Mete Bahadır Yılmaz’ın, yakın bir tarihte 
düzenleyeceği basın toplantısıyla resmi olarak 
milletvekili aday adaylığını açıklaması bekleniyor. 
Ak Parti’nin kuruluşundan günümüze kadar Be-
lediye Meclis Üyeliği, Giresun Belediyesi Başkan 
Yardımcılığı, Ak Parti İl Başkan Yardımcılığı, Yerel 
Yönetimler Başkanlığı ve Giresun Merkez İlçe 
Başkanlığı görevlerini de büyük bir başarıyla yapan 
Mete Bahadır Yılmaz, Ak Parti teşkilatları içerisinde 
de çok sevilen bir isim olmasıyla ön plana çıkıyor.

Şenlikoğlu’ndan Meclise 
2022 Yılı Teşekkürü

2022 BÜTÇESİ 55 
MİLYON TL ARTIRILDI

Görüşülen maddeler içe-
risinde 2022 yılı belediye 
bütçesinin artırılma isteği 
de yer aldı. 2022 yılı bütçe-
sinin artırılarak 55 milyon 
TL ek ödenekle birlikte 555 
milyon TL’ye çıkartılması 
oylamaya sunuldu ve oy 
çokluğuyla kabul edildi.

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu ise 
toplantı sonunda yaptığı 
açıklamada 2022 yılının 
son toplantısını yaptıklarını 
belirterek: “Meclis olarak 
farklı düşüncelerde ve fark-
lı siyasi partilere mensup 
olmamıza rağmen şehrimiz 
için iyi hizmetlerde bulun-
duk. Gerektiğinde feda-
karlıklarda da bulunarak 

Giresun’umuz için en iyiyi 
yapma gayreti içerisinde 
olduk. İnanıyorum ki önü-
müzdeki yıl içerisinde de 
aynı şekilde devam edece-
ğiz. Belediyemiz ve şahsım 
olarak hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Bir sonraki toplantının 
ise 3 Ocak 2023 Salı günü 
yapılması kararlaştırılarak 
oturuma son verildi.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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Kedi Ve Köpekler İçin 
Son Tarih 31 Aralık

Giresun İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü,kedi ve 
köpeklerin kimliklendirilme-
sini istedi.Bu konuda vatan-
daşları uyaran müdürlük 31 
Aralık’tan önce işlemlerin 
yapılmasını önerdi.Açıkla-
mada”Kedi, Köpek ve Ge-
linciklerin Kimliklendirilmesi 
ve Kayıt Altına Alınmasına 
Dair Yönetmelik gereğince; 
ev hayvanı sahipleri, kedi 
ve köpeklerinin kimliklendi-
rilmesini sağlamak, do-
ğum, ölüm, kayıp ve sahip 
değişikliğiyle ilgili bilgilerini 
İl/İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüklerine bildirmekle 
yükümlü tutulmuştur. 

Bu kapsamda; Giresun 
merkezde Hayvan Sağ-
lığı ve Yetiştiriciliği Şube 
Müdürlüğümüz ve ilçeler-
de İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüklerimize başvu-
ruda bulunan ev hayvanı 
sahiplerinin kedi ve kö-
peklerine deri altı mikroçip 
uygulaması yapılarak ‘Ev 
Hayvanı Pasaportu’ tanzim 
edilmekte ve hayvanlara ait 
bilgiler Ev Hayvanı Kayıt 
Sistemi’ne (PETVET) kayıt 
edilmektedir.

Ayrıca Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği (TVHB) 
arasında imzalanan pro-
tokol gereği; İl Müdürlüğü-
müz ile Giresun Veteriner 
Hekimleri Odası arasında 
2021 yılında imzalanan 
yetki devir protokolü kap-
samında İl/İlçe Müdürlük-

lerimizin yanı sıra veteriner 
hekim muayenehanelerinin 
ve hayvan hastanesinin de 
sahipli kedi ve köpekleri 
kimliklendirmelerine müsa-
ade edilmiştir. 

Giresun ili genelinde bu-
güne kadar bin 274 kedi ve 
bin 459 köpek olmak üzere 
toplam 2 bin 733 ev hay-
vanı kimliklendirilerek kayıt 
altına alınmıştır. Ev Hayva-
nı Pasaportu düzenlenen 
kedi ve köpeklerin, kuduz 
aşısı başta olmak üzere 
uygulanan bütün aşıları ve 
hastalıklarına yönelik tedavi 
kayıtları pasaportuna iş-
lenmektedir. Aynı zamanda 
PETVET sistemi üzerinden 
hareket geçmişleri (kayıp, 
sahip değişikliği) kontrol 
edilebilmekte ve sokağa 
terkedilmiş kayıtlı kedi ve 
köpeklerin kime ait olduğu 
deri altına uygulanmış olan 
mikroçip okutulmak sure-
tiyle tespit edilebilmektedir. 
Bunun yanı sıra kedi ve kö-
peklerin yurtiçi nakillerinde 
pasaportlarının bulunması 
zorunlu tutulmuştur.

Bahse konu yönetmelik-
te yapılan değişiklikle, tüm 
kedi ve köpek sahiplerinin, 
en geç 31 Aralık 2022 tari-
hine kadar İl/İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlükleri ile ve-
teriner kliniklerine ve hay-
van hastanesine başvuruda 
bulunarak her yaştaki kedi 
ve köpeklerini kayıt altına 
aldırmaları gerekmektedir. 
“denildi.

Kuğu ve Kılıçaslan’a
Kupalı Teşekkür

Altundaş kendisine destek 
olan Gelecek Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet 

Kuğu ile Giresun İl Başkanı Murat 
Kılıçaslan’a teşekkür ederek”Sayın 
Kuğu ve sayın Kılıçaslan olmasa 
ben bu turnuvaya gidemezdim.
Bana sponsor olup böyle bir madal-
ya kazanmama öncülük ettiler.Her 
ikisine de teşekkür ediyorum”dedi

FİNALDE tanıdığı bir isimle 
karşılaştığı için konsantre olamadı-

ğını anlatan Altındaş “Şayet biraz 
daha odaklanabilsem altın madalya 
kazanabilirdim.Yine de bu başarı 
benim için büyük anlam ifade edi-
yor.Giresun dövüş sporlarında özel 
bir Karete kursu açmak istiyorum.
Bu konuda oldukça kararlıyım.
Bizim ilde bazı önyargılı kişiler var.
Onlara da gerekli dersi,elde ede-
ceğim başarılarla vereceğim.Bunu 
başaracağıma inanıyorum”dedi. 

Haber: Mustafa Cici

Yenal Ek Bütçeye 
Tepki Gösterdi
Yenal, “2022 yılı 

bütçesi hazırlanırken 
bütçenin gerçekçi olmadığı 
konusunda yaptıkları uya-
rıyı da hatırlarak “ 2022 yılı 
Aralık ayı için ikinci kez ek 
bütçe yapılıyor. Daha önce 
bütçenin tutarsız olduğunu 
ifade etmemize rağmen 
bütçe hazırlanmış ve Mayıs 
ayında ek bütçe yapılmak 
zorunda kalınmıştı. Bu kez 
bir aylığına tekrar bütçe 
yapılmasını bir yönetim 
zaafiyeti olarak görüyoruz. 
Bir ay için yapılan 55 mil-
yon TL’lik ikinci ek bütçede 
henüz gerçekleşmeyen 
ve ihalesi 2023 yılında 
yapılacak olan taşınmaz 
satışlarının bütçenin 
finansman karşılığı olarak 
gelir gösterilmesine anlam 

verilememektedir.” diyerek 
itirazlarını sundu.  

Yenal, birimler arasında 
ödenek aktarması yapıl-
dıktan sonra, ek bütçe ile 
ödenek aktaran birime bu 
kez ödenek sağlanmasını 
da eleştirdi.

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenli-

koğlu’nun Vizyon 2028 proje-
leri arasında yer alan Plajlar 
Bölgesi projesinde ikinci etap 
başlıyor.

Belediye tarafından yapıla-
rak halkın kullanımına sunulan 
şehrin batı yakasındaki 2 kilo-
metrelik birinci etap projesinin 
büyük beğeni toplamasının 
ardından, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ve Giresun Belediyesi 
iş birliğinde ikinci etap projesi-
ne başlanıyor. 

750 metre uzunluğunda-
ki proje Büyük Güre Deresi 
ile Gençlik Merkezi arasına 
uygulanacak olup birinci etap 
projeyle birleşmesinin ardın-
dan bu dev tesis Karadeniz’in 
şehir merkezinde bulunan 
en nitelikli ve en büyük plajı 
olarak Giresun’a ve bölgedeki 
vatandaşlara hizmet verecek.

“ŞEHRİMİZE ÇOK 
DAHA YAKIŞACAK”

Projede gelinen son durum 
hakkında bilgi veren Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: 
“Plajlar Bölgesi ikinci etap 
projemizi Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızla iş birliği içinde 
devam ettireceğiz. Geçtiğimiz 
hafta Bakanlıktan yetkili mimar 
gelerek ekibimizle birlikte bir 
takım incelemelerde bulundu. 
Bölgeye uygun bir şekilde 
Güre Deresi ile Gençlik Mer-
kezi arasında bölgeye Gire-
sun’a yakışır büyük projemiz 
mevcut. Bizim tamamlayarak 
vatandaşımızın kullanımına 
sunduğumuz birinci etap proje-
sine de bir takım eklemeler ile 
konforunu arttıracağız. Plajlar 
bölgemizde şehrimizin mima-
risine uygun bungalov evler, 
vatandaşlarımızın keyifle vakit 

geçirebilecekleri düzenlenmiş 
plaj alanı, restaurant ve çeşitli 
kafeler ile nitelikli sosyal bir 
alanı oluşturulacak. Bu alanın 
işletmesi Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı tarafından yürütülecek. 
Bakanlık tarafından işletme 
olarak yönetiliyor olması sa-
dece Giresun içinde yaşayan 
vatandaşlarımıza ek olarak 
yerli ve yabancı turistlerinde 
bu alana ilgisini arttıracaktır.” 

şeklinde konuştu. 
Belediye Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu, proje uygulanacak 
olan bölgede bazı işletmelerde 
yaşanan sorunun çözümlen-
diğini de açıklayarak: “Burada 
bulunan alanların kamulaş-
tırma işlemleri yapıldı ve hak 
sahiplerine ilgili tutarları öde-
dik. Bu alanda bulunan hiçbir 
işletme sahibi arkadaşımızı da 
mağdur etmeyeceğiz.” dedi.

Plajlar Bölgesi İkinci 
Etap Projesi Başlıyor

Ziyarette Giresun ilinin eko-
nomik değerleri ve hedefleri 
konusunda görüş alışverişinde 
bulunuldu. Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, TSO Baş-
kanı Hasan Çakırmelikoğlu ve 
ekibine ziyaretleri için teşek-
kürlerini iletirken, görevlerinde 
bir kez daha başarılar diledi.

Başkan Şenlikoğlu: “Giresun 

olarak son yıllarda üretime yö-
nelik önemli adımlar attığımız, 
tarımdan turizme, ulaşımdan 
enerjiye, sanattan spora, 
yazılımdan teknolojiye hemen 
hemen her alanda gelişim 
gösterdiğimiz Giresun’umuzu 
hep birlikte, güçlü bir şekilde 
daha da ileriye taşımamızı 
temenni ediyorum.” dedi.

TSO Başkanı Çakırmelikoğlu Ve 
Ekibinden Şenlikoğlu’na Ziyaret

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve Yönetim 
Kurulu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na iadeiziyarette bulundu
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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

415 Aralık 
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1961 yılında; 
Şebinkarahisar ilçesinde 

dünyaya geldi... 
Annesi Şadan Hanım bir 

ev Hanımı; 
Babası Ahmet Eren bir 

köy öğretmeniydi... 
Öğretmen baba; 
İkinci bir oğlu daha olduğu 

için çok sevinmişti... 
Ve birinci oğlunun adını 

‘Erkan’ verdiği için;

Yeni doğan ikinci oğlunun 
adını da isimler uyaklı olsun 
diye ‘Erdal’ vermişti... 

Erdal’ın çocukluğu ve 
ilköğrenim yılları; 

Şebinkarahisar Kalesinin 
eteklerinde ‘Taşlı Mahallenin’ 
dar sokaklarında geçmişti... 

Arkadaşlarıyla birlikte kimi 
zaman Tamzaraya soğuk su 
içmeye gitmiş... 

Kimi zaman dut ağaçla-
rının altında oynamak için 
Avutmuşa inmişti... 

Ortaokulu bitirince; 
Lise öğrenimini yapmak 

için 1977 yılında Ankara’ya 
teyzesinin yanına gidiyor...

Ve kendini Yapı Meslek 

Lisesine kayıt ettiriyor.. 
Aradan iki yıl geçtikten 

sonra anne-baba da Anka-
ra’ya gitmeye karar veriyor... 

Baba emekli parasıyla 
Dikmen’den bir ev alıyor... 

Ve aile bir araya tekrar 
toplanarak birlikte yaşıyor... 

Yıl; olaylı yıllar... 
Apoletli diktatör Kenan 

Evren’in deyimiyle; 
Yapacakları faşist dar-

benin sağ-sol çatışmasının 
seyrini yaparak olgunlaşma-
sının beklendiği yıllar... 

Bir başka ifadeyle; 
Gizil güçlerin toplumu iki 

kampa ayrıldığı... 
Kimi gençlerin egemen ve 

sermaye sınıfını 
savunduğu... 

Diğer tarafın, 
sömürünün her 
türlüsüne karşı 
çıkıp, sömürülenin 
yanında durduğu 
yıllardır... 

‘Unutma’ sözcü-
ğünü rafa kaldırdı-
ğımız Erdal Eren 
ise; 

Emperyalizme 
ve onun yerli işbir-
likçilerinin kurduğu 
sömürü düzenine 
karşı çıkan yurtse-
ver ve devrimcile-
rin safındadır... 

Devrimci büyü-
ğü ve hemşerisi 
Harun Karade-
niz’in; 

“Gençliği ülke 
sorunlarıyla ilgilen-
meyen bir ulusun 
sonu gelmiştir” 
sözünü kendisine 
şiar yaptığı için 
ülkede dönen 
dolapları en yakın 
bir şekilde ilgilen-
mektedir henüz 17 
yaşında olan Erdal 
EREN... 

Faşizan baskıla-
ra karşı çıkan... 

Sömürüye tabi 
tutulmuş emekçile-

rin yanında duran... 
Sisli havalarda kurulan 

tuzaklarda vurulan devrim-
ciler adına yapılan protesto 
mitinglerinin içinde yer alan 
gencecik bir yurtsever, kabı-
na sığmayan bir devrimcidir 
Erdal EREN... 

Kabına sığmadığı içindir 
ki; 

12 Eylül Faşist darbesin-
den 6 ay önce Milliye Cephe 
Hükümetinin Bakanı; Cengiz 
Gökçek’in koruması, Yurt-
sever Gençlik Derneğinin 
üyesi ODTÜ öğrencisi Sinan 
SUNER’i vurarak öldürür... 

Ve bu faşizan katliama 
duyarsız kalmayan Yurtsever 
Devrimci Gençlik Derneği 
2 Şubat 1980 tarihinde bir 
protesto mitingi yapar... 

Yaklaşık üç bin kişinin ka-
tıldığı bu protesto mitinginde 
Erdal Eren’de vardır... 

Ve (o günün koşullarında) 
gelecek bir tehlikeye karşı 
kendini korumak için bu pro-
testo mitingine o da belinde 
silahıyla katılır... 

Ve miting sırasında; 
Başta provokatörler olmak 

üzere, güvenlik güçleriyle 
protestocular arasında silahlı 
çatışma çıkar... 

Kimin kimi hedef alındığı 
bilinmeyen bu çatışmada 
Zekeriya ÖNGE isimli bir 
jandarma eri vurulur... 

Ve bu jandarmayı vura-
nın Erdal Eren olduğu iddia 
edilir... 

(Şu ilahi tesadüfe bakın ki, 
bu jandarma da Şebinkara-
hisarlıdır) 

Sonra; 
Er, Zekeriya Önge’yi, 

Erdal Eren vurdu iddiasıyla 
tutukların ve Metris Cezaevi-
ne tıkılır... 

Ve yargılayıcılar; 
Erdal Eren’e idam cezası 

verir... 
“Bu daha çocuk” diyenlere 

de Diktatör Kenan Evren 
şöyle der; 

“Asmayalım da, besleye-
lim mi?” 

Ve kemik yaşı 17 olan 
Erdal Eren’in ‘asılmasını’ 
isteyen yargıcılar; 

Verdikleri kararı 12 Aralık 
tarihinde darbecilerin başı 
olan Kenan Evren’in onayına 
sunarlar... 

Ve ‘ölüm cezası’ onayla-
nır; 

Hiç vakit geçirmeden de 
13 Aralık sabahı darağacına 
çıkarılarak asılır... 

Özet; 
Eğer ‘yurtseverlik, dev-

rimcilik’ adı altında solculuk 
yapmasaydı... 

Tıpkı karşıtları gibi siste-
me alkış tutup, onların yağcı-
sı olsaydı... 

Kim bilir; 
Belki de şimdi ya birçok 

şirketin sahibi, ortağı olur-
du... 

Bazı doğuştan yetenekli 
(!) gençler gibi Okyanuslarda 
gemisini yüzdürürdü... 

Eğer anarşistlik filan yap-
masaydı; 

Belki de bugün ‘altın 
varaklı’ makam koltuklarında 
otururdu.. 

Uslu sözü dinleyip de bü-
yüklerine karşı çıkmasaydı; 

Belki bugün -bazıları gibi- 
dört beş yerden maaş alır 
ve cüzdanının içini tıka-basa 
dolarlarla doldururdu... 

Son söz; 
Gönül isterdi ki tıpkı 

Alucra ilçe Belediye Başka-
nın (aynı düşüncede olma-
sa da) Harun Karadeniz’in 
bir caddeye ismini verdiği 
gibi, Erdal Eren’in de ismi 
Şebinkarahisar ve Giresun 
il merkezinde bir caddeye 
veya yeni tanzim edilen bir 
parka ismi verilseydi... 

İsmini bir yere vermeyen 
varsın vermesin... 

Unutmak isteyenler varsın 
unutsun... 

Senin ismin sevenlerinin 
gönül bahçesinde en güzel 
yerde asılı güzel çocuk...

Işıklar içinde uyu... 
Unutulmadın, unutulmaya-

caksın...

YAPI MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİSİYDİ 
YURTSEVER- DEVRİMCİ BİR GENÇTİ 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç
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Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol
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Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir
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36 AYLIK METRO ETHERNET İNTERNET VE DDOS ATAK ÖNLEME HİZMET ALIMI hizmet 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:2022/1352145
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN 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 hizmet alımın
a) Adı : 36 AYLIK METRO ETHERNET İNTERNET VE DDOS ATAK ÖNLEME HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem- 36 AYLIK METRO ETHERNET İNTERNET VE DDOS ATAK 
ÖNLEME HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm sağlık tesisleri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(OtuzAltı) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 120 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.12.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Sağlık Müdürlüğü 
Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, ihale konusu hizmeti sağlamaya yetkili olduklarını gösterir Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’ndan almış oldukları Internet Servis Sağlayıcı Lisans belgesine sahip olmaları 
gerekmektedir ve istekliler bu belgeyi yeterlilk bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadırlar.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri 
açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01749126)



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

515 Aralık 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
ATAKAŞ HATAYSPOR - GİRESUNSPOR
GALATASARAY A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
ÜMRANİYESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KONYASPOR - ALANYASPOR

15. HAFTA

GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR A.Ş.
ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

16. HAFTA
KONYASPOR -  DEMİR GRUP SİVASSPOR
ÜMRANİYESPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
YUKATEL KAYSERİSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - ALANYASPOR

17. HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - YUKATEL KAYSERİSPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR
ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

18. HAFTA
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR
ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto 
Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

“Üç harfliler” denilince 
toplumda hemen herkes aynı 
şeyi anlıyor. En azından son 
zamanlara kadar öyle idi. Üç 
harflilerden kastedilen elbette 
“cinler”. Lâkin nedense toplum-
da hemen herkes cinler mevzû 
bahis olduğunda “cin” i ağzına 
almaktan çekinir de yerine “üç 
harfliler” der. Toplumda cin 
konusundaki genel kanaatin 
bunda etkisi inkâr edilemez bir 
hakikat. Zira toplumumuzda 
cin denilince “çarpan” bir varlık 
akla gelir. Yaratılış icabı gözle 
görünmez varlıklar olması 
olayın gizemini daha da artır-
maktadır. Toplumun “gizemli” 
meselelere ilgisi de bir başka 

mevzu.  
Halbuki cinlere “üç harfliler” 

diye hitab etmenin gereği yok. 
Zira cinler de varlık âleminin bir 
parçası. Yüce Yaratıcı onları 
da “kul” olarak yaratmış, yani 
cinler de insanlar gibi Allah’a 
kulluk ile mükelleftir (Zâriyat 
51/56) Bizden farkı ateşten ya-
ratılmış (Hicr, 15/27, Rahman, 
55/15)  olmaları ve duyuları-
mızla idrak edilememeleridir. 

Diğer taraftan  kutsal 
kitabımız Kur’an’da bu varlık-
lar  bizzat “cin” diye geçer ve 
Kur’an’da 72.sûrenin adı da 
Cindir. 28 ayeti olan bu sûre 
Mekke’de inmiştir. Genel olarak 
cinlerden bahsettiği için bu adı 

almıştır. Cin sûresinde ayrıca 
tevhid, peygamberlik, öldükten 
sonra tekrar diriliş bibi konular 
anlatılır.

Peki bazı insanlar neden cin 
yerine üç harfliler derler?  Top-
lumda cinlerin insanları çarptı-
ğı, insanlara zarar verdiği inan-
cından olsa gerek. Sanki cinler 
cin kelimesine illet oluyorlarmış 
gibi bir inanış var toplumda. 
Şurasını da belirtelim. Şeytan-
ların başı İblis de cinlerden idi. 
İlahi emre uymadı (Kehf 18/50) 
ve kovuldu. (Sad 38/71-85) Ve 
kıyamete kadar da insanın düş-
manı oldu.  Dolayısıyla insanla 
uğraşmak onun asli vazifesi. 
Rabbimiz onu apaçık düşman 
ilan etmiştir. (Fatır 35/6, Yasin 
36/60) Cinlerin de kötüleri oldu-
ğunu biliyoruz. Şeytanla birlikte 
çalışanları vardır. Tıpkın insan-
lar gibi. Bunlar elbette insana 
zarar vermek isterler. Ancak bu 
zarar daha çok inanç ve amel 
noktasındadır. Doğru yoldan 
sapıtmak için uğraşırlar. O yüz-
den Allah “şeytanın adımlarını 

takip etmeyin” diye ikaz eder. 
(Bakara 2/208, Enam 6/142, 
Nur 24/21). Kur’an’a göre cin-
lerin insanlara zarar vermesi, 
Allah’ın ikazına rağmen bazı 
insanların cinlere sığınması, 
onlarla iletişime geçmesi ve 
onlardan medet ummaları yü-
zündendir.(Cin 72/6) Şurası bir 
hakikat ki şeytanın ve cinlerin 
Allah’a hakiki manada iman 
edenler üzerinde bir hakimi-
yeti, baskısı ve zarar vermesi 
yoktur. Şeytanlar ve cinler 
ancak onu dost edinenlere ve 
şirk koşanlara zarar verebilirler. 
(Nahl 16/99-100)

“Üç Harfliler” zamanla anlam 
kaymasına, daha doğrusu 
anlam genişlemesine uğramış 
durumda! Kavram, bir nevi 
evrim geçirmişe benziyor. Zira 
önceleri sadece cinlerle alakalı 
olan bu kavram şimdilerde 
malum “zincir marketler” için 
kullanılır oldu. Toplum bu mar-
ketlere neden üç harfliler diyor 
doğrusu bilmiyorum. Ama bir 
tahminim var. İlk tahminim şu:  

Her mahallede, nerdeyse her 
sokakta mantar gibi biten iş bu 
marketlerin en yaygın olanları-
nın adının üç harfli olmasından 
kaynaklanıyor olabilir. Mantıklı. 
İkinci tahminim de şu: Cinler 
insanları çarpıyor, en azından 
öyle inanılıyor. Bu marketlerin 
de insanları acayip çarptığı(!) 
kanaati yaygın. Eskiden bu ka-
naat yoktu ya da azdı. Ama şu 
salgın dönemiyle birlikte çarp-
maya başladığına inanılıyor.

Üç Harfliler kavramına son 
zamanlarda   dahil olan bir 
diğer konu da JÖH-PÖH-MİT. 
Devletimizin emniyeti nokta-
sında hususiyle son yıllarda 
destanlar yazan gerek Jandar-
ma Özel Harekât, gerek Polis 
Özel Harekat ve gerekse Milli 
İstihbara Teşkilatı da üç harfli-
ler olarak anılır oldu. Burada da 
bu üç kurumumuzun kısaltılmış 
isminin Üç Harfli olması da ne 
güzel tevafuk. Zira bu üç harf-
liler de çarpıyor. Ama bunlar 
“vatan millet” düşmanlarını 
çarpıyor. JÖH- PÖH içeride, 

MİT de dışarıda güzel paket-
lemeler yapıyor. MİT, özellikle 
son zamanlarda terör örgütü 
PKK/PYD’nin  sözde üst düzey 
elemanları bazen canlı, bazen 
de sarı torbalarla paketliyor. 
Her ne kadar içeride ve dışarı-
da bir takım mahfiller rahatsız 
olsalar da biz doğru bildiğimiz 
yolda ilerliyoruz elhamdülillah. 
Vatanın milletin selameti için 
gece gündüz mücadele eden 
ve canını feda eden yiğitleri-
miz var elhamdülillah. Allah 
devletimize milletimize zeval 
vermesin.

Bu arada 7 Mart 2021’de 
TRT1’de yayınlanmaya baş-
lanan ve en son   57. Bölümü 
yayınlanan TEŞKİLAT dizisini 
de heyecanla izliyoruz. Zira 
bu dizide MİT operasyonları 
anlatılıyor. Tavsiye ederim. 

Üç Harfliler meselesini kendi 
zaviyemizden özetledik. Bu 
mevzuda yazılması çizilmesi 
gereken daha çok noktalar 
vardır elbet. Şimdilik tadında 
kalsın.

ÜÇ HARFLİLER MESELESİ
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Futbol Turnuvası hak-
kında açıklama yapan 
Cumhuriyet Halk Par-

tisi (CHP) Giresun Merkez İlçe 
Gençlik Kolları Başkanı Berat 
Turhan” Merkez İlçe Gençlik 
kollarımızın Spor ve Kültürden 
Sorumlu Başkan Yardımcım 
Muhammed Ateş’in öncülüğün-
de ve diğer ilçe gençlik kolları 
başkanlarımız ile istişare ederek 
böyle bir etkinlik yaptık. Düzen-
lediğimiz bu etkinliğe Görele, 
Bulancak, Merkez, Keşap, Ti-
rebolu, Çanakçı ve Soğukpınar 
Gençlik Kolları yönetimleri katı-
lım sağladı” dedi Bu tür sosyal 
ve kültürel etkinliklerin bundan 

sonrada süreceğini belirten 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Giresun Merkez İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı Berat Turhan” 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
gençlerimizin spora olan ilgisini 
önemsiyoruz. Sporla ilgilenen 
gençler kötü alışkanlıkların-
dan arınıp yanlış işlerin peşine 
düşmez. Biz bu tür turnuvaları 

önemsiyor ve destekliyoruz. 
Unutmayalım ki insan olma-

nın, toplu yaşamanın, sağlıklı 
olmanın, tanışıp dost olmanın 
en çıkar yolu spordur. Spor 
yapılırken de hem sağlık için, 
hem dostluk için ve hem de 
sonuç da kazanmak için yapı-
lır. Ancak asıl amaç kazanmak 
değil spor yapmaktır. Spor ya-

pan taraflardan birisi olmaktır. 
Kazanılan başarılar, kaza-
nılan kupalar şiltler zamanla 
unutulup gider. Dostluklarsa 
ölünceye kadar devam eder. 
Kısacası spor dostluktur, spor 
sağlıktır, spor en güzel yaşam 
tarzıdır. Önümüzdeki süreçte 
daha kapsamlı ve geniş katı-
lımlı turnuvalar düzenlemeyi 
planlıyoruz. Turnuvayı organi-
ze eden CHP Giresun Merkez 
İlçe Gençlik Kolları Spor ve 
Kültürden Sorumlu Başkan 
Yardımcımız Muhammed Ateş 
ve ilçe gençlik kolları başka-
nımıza gönülden teşekkür 
ederim” dedi.

FUTBOL TURNUVASINDA FiNALE DOGRU…
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Merkez İlçe Gençlik Kolları tarafından Gençlik kolları İlçe Yönetimleri ve Üyelerinin

katılım sağladığı, Futbol Turnuvası’nda Görele, Bulancak, Tirebolu ve Soğukpınar Gençlik Kolları takımları yarı finale yükseldi.

Futsal Hakemliği 
Eğitimleri Yapıldı

Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun 

Riva’daki tesislerinde 22-23 
Kasım 2022 tarihlerinde futsal 
eğitimcisi Doç. Dr. Ozan Soy-
kan tarafından verilen eğitimci 
eğitimi sonucunda; Merkez 
Hakem Kurulu’nun düzenlediği 
“Bölgesel Futsal Eğitimleri” 
online olarak eğitimciler Ozan 
Soykan, Fatma Özlem Tursun, 
Uğur Çakmak, Mehmet Öztan 
ve Hakan Tezcan tarafından 
gerçekleştirildi.

Merkez Hakem Kurulu 
Başkanı Sabri Çelik’in futsalın 
önemine ilişkin mesajıyla 
başlayan eğitimlerde, Merkez 

Hakem Kurulu üyesi / futsal 
sorumlusu İsmail Köse ve 
eğitimci grubu tarafından 
hazırlanan “Ulusal Futsal 
Eğitim Paketi”;  FIFA ve 
UEFA’nın 2022-2023 güncel 
kural, talimat ve değişiklikleri 
video klip görüntüleri desteği 
ile eğitimciler tarafından tüm 
bölgelerdeki futsalla ilgili 
hakemlere ve gözlemcilere 
aktarıldı. Eğitimlerde; bundan 
sonraki aşamalarda futsal 
branşında, FYS üzerinden 
tüm hakemlere bireysel olarak 
detaylı sunumlar gönderilerek 
eğitimlerin devamlı güncellen-
mesi amaçlanıyor.

Antrenör Eğitim Programı’nın 
1. Aşaması Tamamlandı

UEFA veya FIFA’ya bağlı 
ulusal federasyonların en 
üst liglerinde 7 yıl ve üzeri 
oynamış futbolcuların ka-
tılma hakkına sahip olduğu 
UEFA B/A Birleşik Antrenör 
Eğitim Programı’nın 1. 
aşaması, 20 aday antrenö-
rün katılımıyla  Antalya’da 
gerçekleştirildi.

Programı bizzat yöneten 
Türkiye Futbol Federasyo-

nu Futbol Gelişim Direktörü 
Oğuz Çetin, bu programın 
yeni jenerasyon Türk antre-
nörlerin eğitimi noktasinda 
önemli bir hamle olduğunu 
dile getirdi. Çetin, UEFA 
Coaching Convention’da 
yer alan bu programın 
UEFA’dan alınan özel izinle 
açılabildiğini belirterek egi-
timin 18 ay süreceğini ifade 
etti.

Giresun Birinci Amatör 
Küme Futbol Liginde müca-
dele veren Tirebolu temsilcisi 
Altunsu, ligdeki 5’nci maçında 
Bulancak’ta Samugüneyspor 
karşısında şok bir yenilgi aldı 
ve ligde henüz puanı bulun-
mayan rakibine 5-4 mağlup 
oldu. Bir hafta öncesinde 
Tirebolu’da ligin iddialı ekip-

lerinden Sökenspor’u 3-0 
mağlup eden ve moral bulan 
Altunsu’nun, bir hafta 
sonra lig sonuncusun-
dan aldığı beklenmedik 
mağlubiyet, Sarı-La-
civertli camiada adeta 
şok etkisi yarattı.Piraziz 
İlçe Stadı’nda oynanan 
ve gol düellosu şeklin-

de geçen maçtan 5-4 mağlup 
ayrılan Tirebolu temsilcisi 

Altunsu, böylece 5 maçta 2’nci 
yenilgisini alırken; 7 puanda 

kaldı. Sarı-Lacivertliler, 
ligin 6’ncı haftasında 
Tirebolu’da Giresun 
temsilcisi Darıköyspor 
ile oynayacaklar. Bu 
karşılaşma 11 Aralık 
Pazar günü saat 13’de 
başlayacak.

ALTUNSU SOKTAN CIKAMADI!
Tirebolu temsilcisi Altunsu, ligdeki 5’nci maçında Piraziz’de Bulancak 

temsilcisi Samugüney’e 5-4’lük skorla mağlup oldu ve camiayı üzdü…



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 615 Aralık 2022 Perşembe
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Alt Lig
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GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 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

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

Bölgesel Amatör 
Lig (BAL) 4. 

Grubunda mücadele 
eden  Görelespor’un 
17 Aralık’ta yapılacak 
olağanüstü genel ku-
rulda başkan adaylığını 
açıklayan kulüp müdürü 
Yıldıray Alaca, adaylık-
tan çekildiğini açıkladı. 

17 Aralık’ta yapılacak 
olağanüstü genel ku-
rulda başkan adaylığını 
açıklayan ilk isim olan 
kulüp müdürü Yıldıray 
Alaca” Kulübümüzün 
yönetim kurulu seçimleri 
yapılacaktır ilk adaylığı-

nı açıklayan ben oldum. 
Görelespora bu olağa-
nüstü seçimde adaylar 
çıkmış ve bir oluşuma 
gidilmiştir. Görelespora 
destek veren hizmet et-
mek isteyen Görelespor 
sevdalıları bu oluşumda 
birleşmiştir onun için 
adaylıktan çekilme ka-
rarı aldım bana destek 
veren herkese teşek-
kür ediyorum. Bundan 
sonraki süreçte Göre-
lespor’a hizmet etmeye 
elimden geleni yapmaya 
devam edeceğim” ifade-
lerini kullandı.

İlk Çekilen 
Alaca Oldu

Giresun Gençlik ve 
Spor İl Müdürü 
İsmail Çalgan ile 

birlikte Eynesil İlçe Stadı’nı 
ziyaret eden Giresun Valisi En-
ver Ünlü, Eynesil Kaymakamı 
Abdulselam Bıçak ve Eyne-
sil Belediye Başkanı Ahmet 
Latif Karadeniz’den çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Vali Ünlü 
yaptığı açıklamada “Yenileme 

ve bakım çalışmalarında sona 
yaklaştığımız Eynesil İlçe Sta-
dımızda incelemelerde bulun-
duk. Sentetik çim, Aydınlatma, 
Tribün, Soyunma odaları, Çev-
re düzenlemesi, Diğer işler… 
Değerli hemşehrilerimize ve 
Eynesil Belediyespor’a hayırlı 
olsun.” dedi. 

Eynesil Belediye Başkanı 
Ahmet Latif Karadeniz” Bir 

takım ziyaret, inceleme ve 
çalışmalar yapmak ama-
cıyla  ilçemizi ziyaret eden 
Sn. Valimiz Enver Ünlü’nün 
teşrifleriyle verimli bir gün 
geçirdik.Yaptığımız çalışmala-
rımız ve projelerimiz hakkında 
Sayın Valimizi bilgilendirerek 
kendileriyle istişarede bulun-
duk.3. Ligde mücadele eden 
takımımız AmberÇay Eynesil 

Belediyespor’un inşaatı devam 
eden stadında incelemelerde 
bulunduk ve Valimiz 2. yarı 
takımımızın karşılaşmalarını 
Eynesil’de oynaması için üst-
lenici firma yetkililerine gerekli 
talimatlarını iletti.Güzel ilçemiz 
Eynesil’e her şeyin en iyisi 
yakışır, Valimize ziyaretleri için 
teşekkür ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

YOLUN SONU GORUNUYOR
Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan
ile birlikte Eynesil İlçe Stadı’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı

Giresunspor’un genç orta saha 
oyuncusu Görkem Sağlam, 

“Almanya alt yaş kategorilerinde uzun 
süre forma giydim. Son olarak Türkiye 
Ümit Milli Takım için davet aldım. A 
Milli Takım’da forma giymeyi, oynama-
yı çok isterim” dedi. 

Dünya Kupası arası nedeniyle 
liglere verilen arada çalışmalarına 
Antalya’nın Belek turizm merkezinde 
devam eden Giresunspor’da genç orta 
saha oyuncusu Görkem Sağlam, açık-
lamalarda bulundu. Yeşil beyazlı ekibin 
kamp çalışmalarını değerlendiren 
Sağlam, “Kamp hazırlıklarımız gayet 
iyi. Takım olarak çok iyi bir zaman 
geçirdik. Antrenmanlarda hocamızın 
isteklerini yapıyoruz ve ilerleme kay-
dediyoruz. Şartlar da gayet iyi, antren-
manlarımız da güzel geçiyor” dedi.

“EN RAHAT OYNADIĞIM 
BÖLGE MERKEZ ORTA SAHA”

Merkez orta saha bölgesinde 
kendisini rahat hissettiğini ancak farklı 
bölgelerde de forma giyebildiğini dile 

getiren Görkem Sağlam, “Takımda 
farklı pozisyonlarda oynadım. Fener-
bahçe maçında sağ bek, sonrasında 
6 ve 8 pozisyonlarında da forma 
giydim. Umarım hocalarımın istediği 
katkıyı sağlayabilmişimdir. En rahat 
oynadığım bölge merkez orta saha. 
Farklı bölgelerde de forma giydim ve 
önemli olan takıma katkı vermem” 
ifadelerini kullandı.

Hedefim A Milli Takım


