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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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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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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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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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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

BUGÜN BİR DEĞİŞİKLİK 
YAPIYORUM 
SİZE MASAL 

ANLATMAK İSTİYORUM
(Yazısı Sayfa 4’te)

Batlama İlçe kurma 
Komitesini kabul 
eden Şenlikoğlu, 

“Şehrimizin en önemli bölgele-
rinden biri olan ve bünyesinde 

birçok köyü barındıran Batla-
ma’mızın ilçe olması ile ilgili 
taleplerini bizlerle paylaşan 
arkadaşlarımızı belediyemizde 
ağırlamaktan mutluluk duyduk. 

Bu  konuda ki düşüncele-
rimizi de ilettik. Her zaman 
yanınızdayız ve her zaman 
destekçiniziz.” dedi.

Türkiye’de yeni sistemin 
oturmasıyla ilgili süreci anlatan 
Şenlikoğlu, Bütünşehir proje-
siyle ilgili nihai kararın henüz 
verilmediğini ifade ederek, 
“Ankara’da Başkanlık sistemi 
uygulanıyor, Giresun’da parla-
menter sistem. Yeni sistemde 
Özel idareler zaten olmayacak. 
Sistem tam oturduğu zaman 
zaten hizmet aksaması olma-
yacak. Okçu’daki yangın için 

hepimiz üzüldük. Batlama’nın 
orta bölgesine bir itfaiye ve 
ambulans sistemi kurulmalıdır. 
Bu ihtiyacı herkes gibi ben de 
görüyorum. Samimi söylüyo-
rum her konuda yanınızdayız. 
Bundan zerre kadar şüpheniz 
olmasın. Ben o bölgede ilçe 
kurulmasına niye karşı olayım 
ki?. Hepimiz bu ilin insanları-
yız. Sistem oturdukça hizmet 
akışı hızlanacaktır.” şeklinde 
konuştu.

Şenlikoğlu’na teşekkür eden 
komite sözcüsü Hakan Cenger 
ise “Sayın Şenlikoğlu, Batlama 
yöremiz için her zaman olumlu 
düşüncelere sahip bir insan. 
Yöremizde yangın çıktı ama 
söndürmek için itfaiye aracı 
yetişemedi. 3 yıl önce terörist-
ler komutanımıza saldırdırdı, 

ambulans yetişemedi. İnsanlar 
kendi araçlarıyla komutanımızı 
hastaneye yetiştirdi. 26 köyün 
arazisi oldukça büyük. Çaldağ 
ve inişdibi gibi 2 bitişik beledi-
yemiz kapatıldı ve yörede ne 
itfaiye ne ambulans sistemi 
kaldı. Yaylalarda elektrik bile 
yok” dedi.

Komitenin lider isimlerinden 
Abdullah Karaosmanoğlu ise 
22 Ağustos’ta Dereli ile Batla-
ma’da aynı anda sel afeti ol-
duğunu hatırlatarak, “Dereli’de 
Kaymakam süreci takip etti, 
yeni bir Dereli kuruldu. Batla-
ma’da 24 ev 19 dükkan selde 
yıkıldı ama kaymakam olmadı-
ğı için ihale bile hala bitmedi. 
26 köyü olan bir yörede ilçe 
kurulsa ve Kaymakam liderli-
ğindeki küçük devlet, Valilik ve 

Bakanlık’taki büyük devlete sel 
talebini iletse, Batlama’da da 
afet konutları bitmiş olurdu. Biz 
sizlerden Batlama’ya da ilçe 
kurulup kaymakam getirilmesi 
için destek bekliyoruz. Asla si-
yasi veya başka bir hesabımız 
yok” şeklinde konuştu.

Batlama ilçe kurma İstanbul 
Komitesi üyelerinde Veysel 

Akalın da Batlama’nın ilçe 
olmasının acil ihtiyaç haline 
geldiğini ifade ederek, “En son 
yangında bu görüldü. Bir ocak 
adeta yangında söndü” dedi.

Komite onursal üyelerinden 
Belediye Meclis üyesi Adil Erol 
da önemli fikir ve önerileri ile 
taktir aldı. Erol, “Bu talep sayın 
Erdoğan’a da anlatılmalı” şek-
linde konuştu.

Batlama Vadisi’nin efsane 
isimlerinden Şaban Durmuş 
ise ilçe olmadan yörede 
kalkınma imkanı kalmadığını 
anlatarak Şenlikoğlu’ndan 
destek istedi.

Şenlikoğlu komiteye olduk-
ça sıcak ve samimi şekilde 
davrandı ve ziyaret sonrası 
toplu resim çekildi.

Komiteyi oldukça içten ve samimi şekilde misafir eden Giresun Beediye Başkanı Şenlikoğlu, 
“Samimi söylüyorum, her konuda yanınızdayım. Üzerime ne düşüyorsa yapacağım” dedi.

BASKAN SENLiKOGLU’NDAN
BATLAMA’YA TAM DESTEK
Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, Batla-
ma Vadisi’nin ilçe 
olması için üzeri-
ne düşeni yapma-
ya hazır olduğunu 
söyledi.

Belediye 
personeli

kan bağışladı
n 3’TE

Giresun’da 
elektrik altyapısı 

çok zayıf!..
n 2’DE

Sağlıkta şiddeti 
önleme çalıştayı 

yapıldı
n 2’DE

DEVA Partisi 
pazarcının 

yanında 
n 4’TE

İl başkanı Selim Çilesiz ve merkez ilçe 
başkanı İlhan Kara tarafından kusursuz 

şekilde organize edilen programda halk ile 
buluşan Sarıgül, il başkanı Çilesiz ve tüm 
teşkilatlardan üst düzey performans istedi. 

Sarıgül, “İl başkanımı çok seviyorum ve 
başarılı olmasını istiyorum. Siyasette emek 
vermek lazım. Sanal alem de bu konu zaten 
ciddi şekilde izlendi. Biz Giresun ve Türki-
ye’de çok çalışacağız” dedi. 

Sarıgül ayrıca Batlama Komitesi’ni kabul 
etti ve 6-7 Mayıs’ta ilçe projesini değerlen-
dirmek üzere Batlama’ya geleceğini söyledi.

SARIGUL, URETKEN TESKiLATLAR iSTiYOR
Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül dün Giresun’a gelerek çeşitli ziyaretlerde 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
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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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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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‘Okul Servisçilerimizin
Mağduriyetleri Giderilmeli!’
Zamların vatandaşla-

rın cebini yakmaya 
devam ettiğini belirten CHP 
Giresun İl Başkanı Fikri 
Bilge: “Her yeni güne acaba 
bugün ne olacak diye uya-
nıyoruz. Vatandaş tedirgin, 
bugün ne ye yada nelere 
zam gelecek diye kara kara 
düşünüyor.

Akaryakıt, harçlar, 
vergiler ve cezalarla birçok 
başlıkta yeni zamlar geldi. 
Motorin’e gelen zamların 
arkası kesilmiyor. Gelen 
zamlar sonrası artan fiyatlar 
sonrasın da da vatandaşla-
rımız zorluk çekmektedir.

Artan maliyetler bir çok 
hizmetinde fiyatında artışa 
neden oluyor. Motorin, 
Benzin ve LPG’ye yapılan 
zamlar, Araç lastik ve bakım 
giderleri, harçlar, vergiler ve 
cezalar.

Eğitim alanında ulaştırma 
görevini yerine getiren okul 
servisleri bu durumdan en 
fazla etkilenen iş kolu haline 
geldi. 2021 eylül başında 
okulların açılışında belirle-
nen kilometre ücretleri artan 
akaryakıt fiyatlarıyla birlikte 
geride kalmaktanda öteye 
servisçi esnafını bu işi yapa-
mayacak duruma getirmiştir. 
Eylül ayında servis ücretleri 
belirlenirken mazot fiyatı 7.5 
tl civarındaydı, bugün mazot 
14.39 tl dir. Bu rakamlarla 
bakıldığında servisçinin hiz-

mete devam etme olasılığı 
kalmamıştır. Yetkili birimle-
rin bir an önce değerlendir-
melerini yaparak, öğretim 
yılının ikinci dönemine bu 
hizmetin sürdürülmesinin  
ve öğrencilerimizin okula 
gidiş gelişlerinde sıkıntı 
yaşamamaları açısından 
gerekli önlemleri almalarını 
önemle iletiyoruz. 

Okul servis ücretlendiril-
mesinde fiyat ayarlanması 
yapılacak olmasının yara-
tacağı sıkıntı ise öğrenci 
ailelerine ayrı bir yük getire-
ceğide göz önüne alınarak, 
bizim önerimizin  akarya-
kıtta servisçilere akaryakıt 
desteği veya akaryakıt 
fiyatında öğretim sürecince 
yarı yarıya bir indirim yapıl-
ması olacaktır. Bu yükü ne 
servisçi esnafına ne eko-
nomik zorluklarla boğuşan 
öğrenci ailelerine yıkmamak 
bu günler için çok çok önem 
arz etmektedir.” dedi.

Sağlıkta Şiddeti 
önleme çalıştayı yapıldı
Sağlık Sen şube 

Başkanı Kerim Süral, 
şiddete karşı herkesi göre-
ve çağırdı. Süral, “İl Sağlık 
Müdürlüğü, Sağlık Teşkila-
tında yetkili Memur ve işçi 
Sendikaları olan Sağlık-Sen 
ve Özsağlık-İş Sendikası ile 
birlikte 19.01.2022 tarihinde 
Tirebolu Mavi Yeşil Restau-
rantta Sağlık Müdürü Doc. Dr. 
Muhammet Bulut, beraberin-
de Sağlık Müdürlüğü Başkan-
ları, Hastane Başhekimleri, 
Hastane Müdürleri, Müdür 
Yardımcıları, Sendikamız 
Yönetim kurulu üyeleri, İsyeri 
Temsilcilerimiz, Öz Sağlık İş 
Sendikası Yönetim Kurulu 
üyeleri , isyeri temsilcileri 
Sağlıkta şiddeti önleme, Has-
ta ve Hasta Yakınları iletişim 
sorunları ve çözüm yolları  ile 
ilgili çalıştay düzenlenmiştir. 
Çalıştaya ilgi oldukça yoğun 
olmuş ve güzel bir atmosfer-
de icra edilmiştir. Sağlık Sen 
Şube Başkanı Kerim Süral, 
Öz Sağlık İş Şube Başkanı 
Hamza Türkmen açılış konuş-
ması yaparak sorunları dile 
getirmişlerdir.”dedi

Süral şöyle konuştu: “Daha 
sonra Memur sen İl Başkanı 
Muhammet Sarı bir selamla-
ma konuşması yaptıktan son-
ra, İl Sağlık Müdürümüz Doç. 
Muhammet Bulut konuşma-
sını yaparak Sağlıkta şiddet, 

sorunlar ve çözüm yolları ile 
ilgili görüşlerini açıklamıştır. 
Konuşmadan sonra Sağlık 
Sen Şube Başkanı Kerim Sü-
ral  İl Sağlık Müdürü  Doç. Dr.
Muhammet Bulut’a; Saglıkta 
şiddeti önleme, Sağlık Çalışa-
nı ile hasta ve hasta yakınları 
arasında iletişim sorunlarının 
çözümünde katkılarından 
dolayı  teşekkürlerini bildiren 
bir plaket vermiştir. Akabinde 
tüm katılımcılar kendilerini 
tanıttıktan sonra, Hastane yö-
neticileri ve çalışan temsilci-
leri şiddetin önlenmesi ile ilgili 
görüş ve önerilerini sunmuş-
lardır. Bu görüş ve önerilerin 
hepsi birer birer not edilerek 
bir rapor haline getirildikten 
sonra kamuoyu ile paylaşı-
lacak ve Bakanlık düzeyinde 
yetkili kurullara sunulacaktır. İl 
düzeyinde yapılması gereken-
ler hayata geçirilecektir.

Bu kış gününde soğuk ha-
vaya rağmen eksiksiz katılım 
sağlayan Öcelikle bu çalışta-
yın tertiplenmesinde öncülük 
eden İl Sağlık Müdürümüz 
Doc. Dr. Muhammet Bulut ve 
Tüm idarecilerimize Memur 
Sen Başkanımız Muhammet 
Sari ya, Öz Sağlık İş Sendika-
sı Başkanı Hamza Türkmen e 
, Sendikamız Yönetim Kurulu 
üyelerine Tüm isyeri temsilci-
lerimize sonsuz şükranlarımı-
zı sunarız.” 

Tığlı’nın elektrikte ka-
demeli tarife uygula-
ması hakkında, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na 
yönelttiği soru önergesi ve 
açıklamaları ardından, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Başkanı elektrik fatura-
ları için inceleme başlatıldığını 
duyurmuştu.

Amaç Dar Gelirlinin 
Korunması mı Dağıtım 
Şirketlerinin 
Kazançları mı? 

Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı TBMM Genel Kurulunda 
yaptığı konuşmada Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın elektrik fiyatlarındaki 
artışla ilgili ifadelerini ve Gire-
sun’da elektrik altyapı yetersiz-
liğinden kaynaklanan sorunları 
dile getirdi.

“Sayın Cumhurbaşkanı dün 
elektrik fiyatlarındaki artışın 
olabilecek en düşük seviyede 
tutulduğunu söyledi. Kararın 
dar gelirliyi korumadığını, 
devletin vatandaş adına ürettiği 
elektriği sattığı dağıtım şirketle-
rinin devletten aldığının tam 6 
katına vatandaşa fatura etme-
siyle, artışın ifade edildiği gibi 
en düşük seviyede olmadığını 
da yalnızca bir seferde yüzde 
130 zam yapılmasıyla görü-
yoruz. Bu kadar fahiş kazanç 
elde edilen başka bir sektör var 
mıdır? Bunun yanında, Giresun 
düşük kaçak tüketimiyle örnek 
bir şehirken dağıtım hizmetine 
gelince 750 mahalle ve köyüm-
de şikâyeti olmayana rastlama-
dım. AKP’ye oy veren vatan-
daştan AKP’li siyasetçiye kadar 
onlar da yıllardır dert yanıyor. 
Özellikle yaz aylarında artan 
nüfus, teknoloji kullanımında 
yaygınlaşmayla birlikte trafo 
kapasitesi, elektrik hattının 
yeterli hâle getirilmesiyle birçok 
köyde otuz kırk yıl öncesinin 
30-40 aileye göre planmış 
elektrik altyapısı şimdi 150-200 
haneye, yaz aylarında ise 10 
katından fazla artan nüfusa 
verimli enerji sağlayamıyor”

Elektrik fiyatlarındaki artışa 
ilişkin Cumhurbaşkanının 
açıklamasını değerlendiren 
Tığlı “Elektrikte kademeli tarife 
uygulamasına geçilmesini 
dar gelirli vatandaşlarımızın 
korunması olarak ifade eden 
EPDK’nın ardından, Sayın 
Cumhurbaşkanının son zamları 
olabilecek en düşük seviyede 
diye açıklamasına şaşırmıyo-
rum. Ayrıca bu ilk defa olmu-
yor. Benzer biçimde 25 Aralık 
2018 tarihinde Sayın Cumhur-
başkanı “yılbaşından itibaren, 
elektrik fiyatlarında konutlarda 
yüzde 10 indirim yapıyoruz” 
demişti. Hemen ardından 
Enerji Bakanı, elektrik faturala-
rında dağıtım bedelinin Avru-

pa’dan daha düşük olduğunu 
söylemişti. Sonra ne oldu peki? 
01.01.2019 tarihinde Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu 
(EPDK) Elektrik Dağıtım Şirket-
lerine, Elektrik Üretim Anonim 
Şirketi (EÜAŞ) tarafından veri-
len enerji toptan satış tarifesin-
de indirime gidildiği duyurdu. 
Dağıtım şirketlerinin devletten 
elektriği yüzde 27 daha ucuza 
almaları sağlanarak daha fazla 
kâr elde etmeleri sağlandı, 
vatandaşın faturasına indirim 
olacaktı, ne söylendi ne oldu?” 
ifadelerine yer verdi.

Yine 2021 Temmuz ayında 
yüzde 15 zam ardından gelen 
tepkiler sonucu Ekim ayında 
yapılacak elektrik zammını geri 
çekmek zorunda kaldılar diyen 
Tığlı, “bir de üzerine zam yok, 
tüketiciyi mağdur etmeyiz diye 
propaganda yapmayı ihmal 
etmemişlerdi. Şimdi yüzde 130 
zam yapıp Haziran’da zam yok 
tüketiciyi koruyoruz derlerse ya 
da bir kısmını geri alıp büyük 
indirim yapıyoruz derlerse 
şaşırmam” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Fatih Dönmez’e 
Giresun’da elektrik altyapı 
yetersizliğinden kaynaklı 
sorunları içeren soru önergesi 
veren CHP Milletvekili Necati 
Tığlı “dağıtım firmalarının 
kamu yararını öne çıkaran bir 
anlayış yerine, daha fazla kâr 
anlayışı ile hareket ederek, alt-
yapı desteğini güçlendirecek 
yatırımları ihmal etmesi, daha 
kaliteli, sürekli ve düzenli bir 
elektrik dağıtım hizmeti yürü-
tülmesinin önündeki en büyük 
engel” ifadelerine yer verdi.

Necati Tığlı’nın, Bakan 
Fatih Dönmez’e soruları şu şe-
kilde: Elektrik Üretim Anonim 
Şirketi (EUAŞ) elektrik şirket-
lerine yılda ne kadar elektrik 
satmaktadır? Bu şirketler 
EUAŞ’tan aldığı bu miktarda 
elektriği vatandaşlarımıza ne 
kadara fatura etmiştir? 2021 
yılı için bu tablo ne şekilde 
gerçekleşmiştir?

Giresun ilinde 2021 yılı 

için elektrik tüketim miktarı 
nedir? Giresun İline dağıtım 
hizmeti veren şirket buna 
karşılık vatandaşımızdan ne 
miktarda tahsilat gerçekleştir-
miştir? Giresun ilinde son iki 
yılda gerçekleşen kayıp kaçak 
oranı nedir? Giresun kayıp 
kaçak elektrik miktarı diğer 
illere ve dağıtım bölgelerine 
göre ne şekildedir? Giresun 
İlinde bakımsız trafo ve elektrik 
hatlarından kaynaklı olarak ne 
kadar kayıp-kaçak oranı ortaya 
çıkmaktadır?

2020-2021 yıllarında ilgili 
elektrik dağıtım şirketinin Gi-
resun İlinde yatırım harcaması 
miktarı nedir?

EPDK’nın “Kalite Faktörü 
Uygulamasına İlişkin Usul ve 
Esaslar” başlıklı 21.12.2017 
tarihli 7531 sayılı kurul kararı 
doğrultusunda Giresun İlinde 
elektrik dağıtım hizmetinin kali-
tesinin artırılabildiğini düşünü-
yor musunuz? Bakanlığınızın 
“dağıtım bölgelerinde hizmet 
kalitesinin her yıl artması hede-
fi” Giresun İlinde hangi oranda 
gerçekleştirilmiştir?

Dağıtım hizmetinin özelleşti-
rilmesi ardından 2010 yılından 
bugüne Giresun ilinde özellikle 
yaz aylarında katlanan nüfus 
ve çağın teknoloji kullanı-
mındaki artışa paralel olarak 
trafo, elektrik hattı kapasitesi 
artırılmayan, yenilenmeyen, 
yeterli düzeye getirilmeyen 
köy ve mahalleler hangileridir? 
30-40 yıllık elektrik altyapısıyla 
hizmet götürülen köylerimiz 
hangileridir? Bu köylerde 30-40 
haneye göre planlanmış elekt-
rik altyapısıyla, şimdi 150-200 
haneye verimli enerji sağlan-
ması mümkün müdür?

Giresun’da dağıtım hiz-
metine yönelik olarak vatan-
daşlarımızın EPDK, CİMER 
üzerinden yapılan başvurula-
rının kaçına cevap verilmiştir? 
Kaçı vatandaşlarımızın talebi 
doğrultusunda sonuçlandırıl-
mıştır? Türkiye Elektrik Dağıtım 
Şirketi’nin yaptığı inceleme ve 
denetimler, raporlar bağlamın-
da Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun dağıtım şirketine 
uyguladığı idari yaptırımlar ve 
gerekçeleri nelerdir?

‘GiRESUN’DA ELEKTRiK
ALTYAPISI COK ZAYIF’
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı Giresun’da 

Yaşanan Elektrik Sorunlarını TBMM’de Gündeme Getirdi.



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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Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

12 ( ONİKİ) AYLIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AMBULANSLARI ARKA KABİN, TIBBİ CİHAZ, 
SİSTEM, EKİPMAN DONANIM, BAKIM ONARIM , KALİBRASYON HİZMETİ 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 : 2022/9266
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 : 12 ( ONİKİ) AYLIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AMBULANSLARI ARKA KABİN, TIBBİ 
CİHAZ, SİSTEM, EKİPMAN DONANIM, BAKIM ONARIM , KALİBRASYON HİZMETİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 
2 Kalem - 12 ( ONİKİ) AYLIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AMBULANSLARI ARKA KABİN, TIBBİ 
CİHAZ, SİSTEM, EKİPMAN DONANIM, BAKIM ONARIM , KALİBRASYON HİZMETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile İl Ambulans 
Servis Başhekimliği
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.02.2022 - 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,
İsteklinin ambulans arka kabin bakım ve onarımını yapmaya TS EN1789+A2’ye göre EMS veya 
DORSER markalı Arka Kabin Donanımlı Ambulansların herhangi birisinde yetkili olduğuna dair 
belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadır  ya da bu markaların herhangi birinden 
yetkili bir yerin bayisi olduğuna dair yetki veya bayilik belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan 
etmek zorundadır.
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.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü  Ambulans arka kabin bakım ve onarım işi veya tıbbi 
cihaz bakım ve onarım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
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/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.
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AMBULANSLARI ARKA KABİN, TIBBİ CİHAZ, 

SİSTEM, EKİPMAN DONANIM, BAKIM ONARIM, 
KALİBRASYON HİZMETİ GİRESUN İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01538863)

Yenilenen kaldırım-
larla birlikte cadde 
ve sokaklar daha 

güzel ve daha konforlu bir 
hale getirilirken, yaya güven-
liği de sağlanıyor.

Bu kapsamda, Çözüm 
Birimi ekipleri tarafından 
kaldırım çalışmaları sürer-
ken, her geçen gün büyüyen 
ve gelişen bölgesi olan Aksu 
Mahallesi’nde geniş kap-

samlı bir kaldırım çalışması 
yürütülüyor.

Aksu Mahallesi Meh-
met İzmen Caddesi’nde 4 
okulun bulunduğu 51 Nolu 
Sokak’ta 300 metrelik kilit 
parke kaldırım çalışması 
yapılıyor. Hava şartlarının 
elvermesi halinde kaldırım 
çalışmasının kısa zamanda 
tamamlanmasının hedeflen-
diği bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü yet-
kilileri, kaldırım çalışmaları-
nın belirlenen ihtiyaçlar ve 
vatandaşların talepleri doğ-
rultusunda programlandığını 
bildirerek: “Vatandaşlarımı-
zın ulaşımlarının emniyetli 
bir şekilde sağlanması ve 
caddelerimizin daha güzel 
görüntüye kavuşması için 
amacıyla kaldırım çalışmala-
rımız devam edecek” dedi.

Giresun Belediyesi tarafından şehrimizi güzelleştirme 
çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Aksu Mahallesi Okullar 
Bölgesinde Kaldırım 
Çalışması Yapılıyor

Belediye Sağlık 
İşleri Müdürlüğü 
ile Kızılay Giresun 

Şubesi işbirliğiyle düzenle-
nen etkinlikle birlikte yeni 
belediye binasında ünite 
kuruldu. Gönüllü 
belediye personelleri 
kan ihtiyacına dikkat 
çekmek ve farkındalık 
yaratmak adına kan 
bağışında bulundu. 
Hayata geçirilen kan 
bağışı kampanyasında 
gün boyu kan bağışı 
alındı.

Giresun Belediye 

Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 
düzenledikleri kan bağışı 
kampanyası ile kanın acil 
değil, sürekli bir ihtiyaç 
olduğunu insanlara aşılamak 
istediklerini vurgulayarak: 

“Sağlıklıyken kan bağışı ya-
pacağız ki hastalandığımız-
da, ihtiyaç duyduğumuzda 
aramak zorunda kalmaya-
lım. İhtiyacımız olmadan da 
kan verelim, bağış yapalım. 

Çünkü kimin ne zaman 
ihtiyacı olacağı belli 
olmaz. Kızılay’ımız da 
hem yurt içinde hem de 
yırt dışında bu konuda 
çok güzel faaliyetler 
gösteriyor. Onların 
elini güçlü tutmak adına 
Türk halkı olarak her 
zaman onlara destek 
olmalıyız” dedi.

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle dikkat çeken 
Giresun Belediyesi, düzenlediği kan bağışı kampanyası ile 

diğer kurum ve kuruluşlara da örnek oldu.

GİRESUN BELEDİYESİ’NDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

BELEDiYE PERSONELi
KAN BAGISLADI

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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‘Okul Servisçilerimizin
Mağduriyetleri Giderilmeli!’
Zamların vatandaşla-

rın cebini yakmaya 
devam ettiğini belirten CHP 
Giresun İl Başkanı Fikri 
Bilge: “Her yeni güne acaba 
bugün ne olacak diye uya-
nıyoruz. Vatandaş tedirgin, 
bugün ne ye yada nelere 
zam gelecek diye kara kara 
düşünüyor.

Akaryakıt, harçlar, 
vergiler ve cezalarla birçok 
başlıkta yeni zamlar geldi. 
Motorin’e gelen zamların 
arkası kesilmiyor. Gelen 
zamlar sonrası artan fiyatlar 
sonrasın da da vatandaşla-
rımız zorluk çekmektedir.

Artan maliyetler bir çok 
hizmetinde fiyatında artışa 
neden oluyor. Motorin, 
Benzin ve LPG’ye yapılan 
zamlar, Araç lastik ve bakım 
giderleri, harçlar, vergiler ve 
cezalar.

Eğitim alanında ulaştırma 
görevini yerine getiren okul 
servisleri bu durumdan en 
fazla etkilenen iş kolu haline 
geldi. 2021 eylül başında 
okulların açılışında belirle-
nen kilometre ücretleri artan 
akaryakıt fiyatlarıyla birlikte 
geride kalmaktanda öteye 
servisçi esnafını bu işi yapa-
mayacak duruma getirmiştir. 
Eylül ayında servis ücretleri 
belirlenirken mazot fiyatı 7.5 
tl civarındaydı, bugün mazot 
14.39 tl dir. Bu rakamlarla 
bakıldığında servisçinin hiz-

mete devam etme olasılığı 
kalmamıştır. Yetkili birimle-
rin bir an önce değerlendir-
melerini yaparak, öğretim 
yılının ikinci dönemine bu 
hizmetin sürdürülmesinin  
ve öğrencilerimizin okula 
gidiş gelişlerinde sıkıntı 
yaşamamaları açısından 
gerekli önlemleri almalarını 
önemle iletiyoruz. 

Okul servis ücretlendiril-
mesinde fiyat ayarlanması 
yapılacak olmasının yara-
tacağı sıkıntı ise öğrenci 
ailelerine ayrı bir yük getire-
ceğide göz önüne alınarak, 
bizim önerimizin  akarya-
kıtta servisçilere akaryakıt 
desteği veya akaryakıt 
fiyatında öğretim sürecince 
yarı yarıya bir indirim yapıl-
ması olacaktır. Bu yükü ne 
servisçi esnafına ne eko-
nomik zorluklarla boğuşan 
öğrenci ailelerine yıkmamak 
bu günler için çok çok önem 
arz etmektedir.” dedi.

Sağlıkta Şiddeti 
önleme çalıştayı yapıldı
Sağlık Sen şube 

Başkanı Kerim Süral, 
şiddete karşı herkesi göre-
ve çağırdı. Süral, “İl Sağlık 
Müdürlüğü, Sağlık Teşkila-
tında yetkili Memur ve işçi 
Sendikaları olan Sağlık-Sen 
ve Özsağlık-İş Sendikası ile 
birlikte 19.01.2022 tarihinde 
Tirebolu Mavi Yeşil Restau-
rantta Sağlık Müdürü Doc. Dr. 
Muhammet Bulut, beraberin-
de Sağlık Müdürlüğü Başkan-
ları, Hastane Başhekimleri, 
Hastane Müdürleri, Müdür 
Yardımcıları, Sendikamız 
Yönetim kurulu üyeleri, İsyeri 
Temsilcilerimiz, Öz Sağlık İş 
Sendikası Yönetim Kurulu 
üyeleri , isyeri temsilcileri 
Sağlıkta şiddeti önleme, Has-
ta ve Hasta Yakınları iletişim 
sorunları ve çözüm yolları  ile 
ilgili çalıştay düzenlenmiştir. 
Çalıştaya ilgi oldukça yoğun 
olmuş ve güzel bir atmosfer-
de icra edilmiştir. Sağlık Sen 
Şube Başkanı Kerim Süral, 
Öz Sağlık İş Şube Başkanı 
Hamza Türkmen açılış konuş-
ması yaparak sorunları dile 
getirmişlerdir.”dedi

Süral şöyle konuştu: “Daha 
sonra Memur sen İl Başkanı 
Muhammet Sarı bir selamla-
ma konuşması yaptıktan son-
ra, İl Sağlık Müdürümüz Doç. 
Muhammet Bulut konuşma-
sını yaparak Sağlıkta şiddet, 

sorunlar ve çözüm yolları ile 
ilgili görüşlerini açıklamıştır. 
Konuşmadan sonra Sağlık 
Sen Şube Başkanı Kerim Sü-
ral  İl Sağlık Müdürü  Doç. Dr.
Muhammet Bulut’a; Saglıkta 
şiddeti önleme, Sağlık Çalışa-
nı ile hasta ve hasta yakınları 
arasında iletişim sorunlarının 
çözümünde katkılarından 
dolayı  teşekkürlerini bildiren 
bir plaket vermiştir. Akabinde 
tüm katılımcılar kendilerini 
tanıttıktan sonra, Hastane yö-
neticileri ve çalışan temsilci-
leri şiddetin önlenmesi ile ilgili 
görüş ve önerilerini sunmuş-
lardır. Bu görüş ve önerilerin 
hepsi birer birer not edilerek 
bir rapor haline getirildikten 
sonra kamuoyu ile paylaşı-
lacak ve Bakanlık düzeyinde 
yetkili kurullara sunulacaktır. İl 
düzeyinde yapılması gereken-
ler hayata geçirilecektir.

Bu kış gününde soğuk ha-
vaya rağmen eksiksiz katılım 
sağlayan Öcelikle bu çalışta-
yın tertiplenmesinde öncülük 
eden İl Sağlık Müdürümüz 
Doc. Dr. Muhammet Bulut ve 
Tüm idarecilerimize Memur 
Sen Başkanımız Muhammet 
Sari ya, Öz Sağlık İş Sendika-
sı Başkanı Hamza Türkmen e 
, Sendikamız Yönetim Kurulu 
üyelerine Tüm isyeri temsilci-
lerimize sonsuz şükranlarımı-
zı sunarız.” 

Tığlı’nın elektrikte ka-
demeli tarife uygula-
ması hakkında, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na 
yönelttiği soru önergesi ve 
açıklamaları ardından, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Başkanı elektrik fatura-
ları için inceleme başlatıldığını 
duyurmuştu.

Amaç Dar Gelirlinin 
Korunması mı Dağıtım 
Şirketlerinin 
Kazançları mı? 

Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı TBMM Genel Kurulunda 
yaptığı konuşmada Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın elektrik fiyatlarındaki 
artışla ilgili ifadelerini ve Gire-
sun’da elektrik altyapı yetersiz-
liğinden kaynaklanan sorunları 
dile getirdi.

“Sayın Cumhurbaşkanı dün 
elektrik fiyatlarındaki artışın 
olabilecek en düşük seviyede 
tutulduğunu söyledi. Kararın 
dar gelirliyi korumadığını, 
devletin vatandaş adına ürettiği 
elektriği sattığı dağıtım şirketle-
rinin devletten aldığının tam 6 
katına vatandaşa fatura etme-
siyle, artışın ifade edildiği gibi 
en düşük seviyede olmadığını 
da yalnızca bir seferde yüzde 
130 zam yapılmasıyla görü-
yoruz. Bu kadar fahiş kazanç 
elde edilen başka bir sektör var 
mıdır? Bunun yanında, Giresun 
düşük kaçak tüketimiyle örnek 
bir şehirken dağıtım hizmetine 
gelince 750 mahalle ve köyüm-
de şikâyeti olmayana rastlama-
dım. AKP’ye oy veren vatan-
daştan AKP’li siyasetçiye kadar 
onlar da yıllardır dert yanıyor. 
Özellikle yaz aylarında artan 
nüfus, teknoloji kullanımında 
yaygınlaşmayla birlikte trafo 
kapasitesi, elektrik hattının 
yeterli hâle getirilmesiyle birçok 
köyde otuz kırk yıl öncesinin 
30-40 aileye göre planmış 
elektrik altyapısı şimdi 150-200 
haneye, yaz aylarında ise 10 
katından fazla artan nüfusa 
verimli enerji sağlayamıyor”

Elektrik fiyatlarındaki artışa 
ilişkin Cumhurbaşkanının 
açıklamasını değerlendiren 
Tığlı “Elektrikte kademeli tarife 
uygulamasına geçilmesini 
dar gelirli vatandaşlarımızın 
korunması olarak ifade eden 
EPDK’nın ardından, Sayın 
Cumhurbaşkanının son zamları 
olabilecek en düşük seviyede 
diye açıklamasına şaşırmıyo-
rum. Ayrıca bu ilk defa olmu-
yor. Benzer biçimde 25 Aralık 
2018 tarihinde Sayın Cumhur-
başkanı “yılbaşından itibaren, 
elektrik fiyatlarında konutlarda 
yüzde 10 indirim yapıyoruz” 
demişti. Hemen ardından 
Enerji Bakanı, elektrik faturala-
rında dağıtım bedelinin Avru-

pa’dan daha düşük olduğunu 
söylemişti. Sonra ne oldu peki? 
01.01.2019 tarihinde Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu 
(EPDK) Elektrik Dağıtım Şirket-
lerine, Elektrik Üretim Anonim 
Şirketi (EÜAŞ) tarafından veri-
len enerji toptan satış tarifesin-
de indirime gidildiği duyurdu. 
Dağıtım şirketlerinin devletten 
elektriği yüzde 27 daha ucuza 
almaları sağlanarak daha fazla 
kâr elde etmeleri sağlandı, 
vatandaşın faturasına indirim 
olacaktı, ne söylendi ne oldu?” 
ifadelerine yer verdi.

Yine 2021 Temmuz ayında 
yüzde 15 zam ardından gelen 
tepkiler sonucu Ekim ayında 
yapılacak elektrik zammını geri 
çekmek zorunda kaldılar diyen 
Tığlı, “bir de üzerine zam yok, 
tüketiciyi mağdur etmeyiz diye 
propaganda yapmayı ihmal 
etmemişlerdi. Şimdi yüzde 130 
zam yapıp Haziran’da zam yok 
tüketiciyi koruyoruz derlerse ya 
da bir kısmını geri alıp büyük 
indirim yapıyoruz derlerse 
şaşırmam” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Fatih Dönmez’e 
Giresun’da elektrik altyapı 
yetersizliğinden kaynaklı 
sorunları içeren soru önergesi 
veren CHP Milletvekili Necati 
Tığlı “dağıtım firmalarının 
kamu yararını öne çıkaran bir 
anlayış yerine, daha fazla kâr 
anlayışı ile hareket ederek, alt-
yapı desteğini güçlendirecek 
yatırımları ihmal etmesi, daha 
kaliteli, sürekli ve düzenli bir 
elektrik dağıtım hizmeti yürü-
tülmesinin önündeki en büyük 
engel” ifadelerine yer verdi.

Necati Tığlı’nın, Bakan 
Fatih Dönmez’e soruları şu şe-
kilde: Elektrik Üretim Anonim 
Şirketi (EUAŞ) elektrik şirket-
lerine yılda ne kadar elektrik 
satmaktadır? Bu şirketler 
EUAŞ’tan aldığı bu miktarda 
elektriği vatandaşlarımıza ne 
kadara fatura etmiştir? 2021 
yılı için bu tablo ne şekilde 
gerçekleşmiştir?

Giresun ilinde 2021 yılı 

için elektrik tüketim miktarı 
nedir? Giresun İline dağıtım 
hizmeti veren şirket buna 
karşılık vatandaşımızdan ne 
miktarda tahsilat gerçekleştir-
miştir? Giresun ilinde son iki 
yılda gerçekleşen kayıp kaçak 
oranı nedir? Giresun kayıp 
kaçak elektrik miktarı diğer 
illere ve dağıtım bölgelerine 
göre ne şekildedir? Giresun 
İlinde bakımsız trafo ve elektrik 
hatlarından kaynaklı olarak ne 
kadar kayıp-kaçak oranı ortaya 
çıkmaktadır?

2020-2021 yıllarında ilgili 
elektrik dağıtım şirketinin Gi-
resun İlinde yatırım harcaması 
miktarı nedir?

EPDK’nın “Kalite Faktörü 
Uygulamasına İlişkin Usul ve 
Esaslar” başlıklı 21.12.2017 
tarihli 7531 sayılı kurul kararı 
doğrultusunda Giresun İlinde 
elektrik dağıtım hizmetinin kali-
tesinin artırılabildiğini düşünü-
yor musunuz? Bakanlığınızın 
“dağıtım bölgelerinde hizmet 
kalitesinin her yıl artması hede-
fi” Giresun İlinde hangi oranda 
gerçekleştirilmiştir?

Dağıtım hizmetinin özelleşti-
rilmesi ardından 2010 yılından 
bugüne Giresun ilinde özellikle 
yaz aylarında katlanan nüfus 
ve çağın teknoloji kullanı-
mındaki artışa paralel olarak 
trafo, elektrik hattı kapasitesi 
artırılmayan, yenilenmeyen, 
yeterli düzeye getirilmeyen 
köy ve mahalleler hangileridir? 
30-40 yıllık elektrik altyapısıyla 
hizmet götürülen köylerimiz 
hangileridir? Bu köylerde 30-40 
haneye göre planlanmış elekt-
rik altyapısıyla, şimdi 150-200 
haneye verimli enerji sağlan-
ması mümkün müdür?

Giresun’da dağıtım hiz-
metine yönelik olarak vatan-
daşlarımızın EPDK, CİMER 
üzerinden yapılan başvurula-
rının kaçına cevap verilmiştir? 
Kaçı vatandaşlarımızın talebi 
doğrultusunda sonuçlandırıl-
mıştır? Türkiye Elektrik Dağıtım 
Şirketi’nin yaptığı inceleme ve 
denetimler, raporlar bağlamın-
da Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun dağıtım şirketine 
uyguladığı idari yaptırımlar ve 
gerekçeleri nelerdir?

‘GiRESUN’DA ELEKTRiK
ALTYAPISI COK ZAYIF’
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı Giresun’da 

Yaşanan Elektrik Sorunlarını TBMM’de Gündeme Getirdi.



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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Biliyorum canım biliyorum; 
Ömrünüzün masal dinle-

mekle geçtiğini çok iyi biliyo-
rum... 

Ama benim sizlere anlat-
mak istediğim masal; 

O sizin dinlediğiniz ve 
ara-sıra sinirlendiğiniz masal-
lardan değil... 

Benim anlatmak istediğim 
masal; 

1934 yıllarında -o günün- 
amatör spor kulüplerinin yıl 
içerisinde yaptıkları ‘Sanat 
Gecelerinde’ anlatılan masal-
lardan... 

Bu kadar ön bilgilendirme 
yeter deyip; 

İsterseniz mizah tadında 
olan masalımızı anlatmaya 
geçelim... 

Masal bu ya; 
“Horoz imam, tavuk tellal 

iken, 

Anam eşikte, babam beşik-
te iken, 

Ben yine böyle bir Karaca 
oğlan idim. 

Biz bir kardeştik. 
Kırıla kırıla üç kardeşe 

indik. 
Kardeşlerimin birisi; ESA 
Öteki; MUSA 
Biride ben; KARACAOĞ-

LAN 
Esa’nın gözü kör, aklı yok... 
Musa’nın bacağı topal, 

deli... 
İçlerinde akıllı, sağlam bir 

ben varım.. 
Bir gün dedim; 
Arkadaşlar böyle oturma ile 

olmaz. 
Biraz çalışalım.
Bu sözü hepsi kabul etti.. 
Esa, değirmene yoğurt 

öğütmeye;
Musa denize öküz koşmaya 

gitti... 
En akıllıları olan ben-

de, elime harar alarak 
dağlara rüzgar tutmaya 
gittim... 

Yine günün birinde 
dedim; 

Arkadaşlar benim et 
yiyesim geldi. 

İster misiniz bir ava 
gidelim. 

Hemen karar verdik; 
Sabahleyin tüfeğimizi 

tavandan indirdik. 
Bunlardan birinin 

kundağı yok, 
Ötekinin düdüğü, 
Birinin de çakmağı 

yok... 
Allah nazardan sak-

lasın; 
Çakmadan ateş alıyor... 
Üçümüz bir yola koyulduk; 
Konuşa konuşa az gittik, uz 

gittik, 
Dere tepe düz gittik. 
Birde geri dönüp baktık ki; 
Bir mıh boyu yol gitmişiz... 
Biraz daha yürüdük; 
Bir bitmemiş ağunun 

dibinde doğmamış bir tavşan 
yavrusu... 

Camış palağından büyük, 
yatıyor. 

Bunu kör kardeşim gördü. 
Topal kardeşim tuttu, 
Ben vurdum... 

Onu alarak ormana daldık. 
Karnımızda acıktı ne yapa-

lım? 
Düşünürken baktık; 
İleride birkaç ev, oraya 

yaklaştık. 
Yan yana üç ev var; 
Bunlardan birisinin çatısı 

yok, 
Birinin himi yok, 
Birinin de yanları yok... 
Biz himi olmayana girdik... 
Baktık; içeride üç kadın var. 
Birisi ölmüş, ikisinin canı 

yok. 
Bunlardan bir tencere 

istedik. 

Bize üç tencere ver-
diler... 

Birinin dibi yok. 
Ötekilerinde yanları 

yok.. 
Dibi olmayana tavşanı 

iyice yerleştirdik... 
Ateş yakıp pişirdik. 

pişirdik, pişirdik... 
Sonra; kapağı açar 

açmaz tavşan bir sıçra-
mada kaçtı.. 

Bunu güzelce yedik... 
Fakat ağzımızın ha-

beri yok. 
Tekrar yola çıktık... 
Tavşan bizi fazla 

susatmış olacak ki; 
Dehşetli su içesimiz 

geldi.. 
ileride üç oluk gördük; 
Bunların ikisi kuru, 
Ötekiler susuz idi... 
Suyu olmayandan kana 

kana içtik.. 
Artık akşam oluyordu.. 
Geri döndük. 
Geri gelirken öyle bir gürül-

tü koptu ki; 
Dünyayı batıracak sandık. 
Biz gittikçe gürültü çoğal-

dı... 
Durup baktık; 
Tel direğinde topal ve uyuz 

bir pire... 
Meğer bütün dünyayı gürül-

tüye salan bu imiş... 

ESA, buna kurşun attı; 
Yedi yerinden vurdu... 
Giresun’un yılanı; 
Gelir dağı dolanı dolanı... 
Bugün çok söyledik yalanı; 
Yarına geri kalanı... 
--------------- 
Sevip-sevmediğinizi bile-

mem... 
Ancak şunu gönül rahatlı-

ğıyla söyleyebilirim ki; 
Çok-çok eski tarihlerde... 
O günün ‘Halkevleri’ ve 

‘Amatör Spor Kulüplerinin’ ön-
cülüğünde, birbirinden güzel 
‘Sanat ve Kültür’ etkinlikleri 
düzenlenirmiş... 

Ki, sohbetimizin ‘giriş’ kıs-
mında da ifade ettiğim gibi; 

Bu sizinle paylaştığım 
mizah ve epik tarzda yazılmış 
masal, o günlerde yapılan 
‘sanat etkinliklerinde’ anlatılan 
gülmece masal tarzlarından 
birisiymiş... 

Kaynak; 
Gireson Halkevleri-Aksu 

Dergisi Ülkü ve Kültür Mec-
muası... 

Yıl; 1934 
Yazı işlerine bakan; 
Refik FİKRET (Aynı zaman-

da Giresunlu bir şair) 
Bir başka sohbette buluş-

mak üzere; 
Olumsuzluklardan uzak... 
Mutluluk sarmalında, sağlık 

ve esenlik içerisinde kalın...

BUGÜN BİR DEĞİŞİKLİK YAPIYORUM 
SİZE MASAL ANLATMAK İSTİYORUM

Deva Partisi teşkilatı pa-
zar yerlerini ziyaret ede-
rek pazarcının dertlerini 

dinledi. Kadın Çalışmaları Başkanı 
Av Özlem Demir Aydın yapmış 
olduğu açıklamada “Geçtiğimiz 
hafta tüm il ve ilçelerde DEVA Pa-
zarda idi. Biz de Giresun’da yerel 
halkın geçim kaynağını oluşturan 
semt pazarlarını ziyaret ettik. 
Yapmış olduğumuz ziyaretlerde 
pazar esnafının mevcut ekono-

mik koşullardan dert yandığını 
gördük. Bilahare vatandaşın da 
pazar filelerini doldurmakta güçlük 
çektiğini gözlemledik. Özellikle 
gıda zamları ile yakınan anneleri-
mizi, teyzelerimizi dinledik. Mutfak 
yanıyor! Kadınlar artık muftağını 
çeviremiyor! Biz bunlara çözüm 
için çalışıyoruz. Biz gerçekçi olma-
yan vaatlerde bulunmuyor,her za-
man ayakları yere basan, gerçek 
çözümler sunuyoruz.” dedi.

DEVA PARTiSi PAZARCININ YANINDA

FKB’de kongre bugün...
Fiskobirlik Mali 

Kongresi bugün 
yapılacak. Saat 10.00’da 
başlayacak kongrede 
işletmenin Mali bilanço-
ları görüşülecek. Çoğu 
kişinin kepenk kapatma-
sını beklediği bir ortamda 
doğru politikalarla son 
10 yılda yeniden ayağa 
kalkan Fiskobirlik, sadece 
Giresun Entegre Tesisle-
rinde 600’e yakın kişiye 
iş ve aş veriyor. Bazı ilçe 

belediyelerinin işçisine 
maaş ödeyemediği bir 
ortamda Fiskobirlik’in ça-
ğın şartlarına göre örnek 
adımlar atması olumlu 
bulunuyor.. Giresun’da 
Liman ve Fiskobirlik’ten 
yaklaşık 5 bine yakın kişi 
direkt veya dolaylı olarak 
ekmek  yiyor. Giresun’da 
liman ve Fiskobirlik gibi 
dünya ile ticaret yapan 
dev 2 kurumun olması 
,şans olarak görülüyor.



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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SiZiN KANALINIZ (YOUTUBE) ABONE 
OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

Ligde 51 puanla 
liderlik koltuğunda 
oturan bordo-ma-

vililer, geçen sezonun 29. 
haftasında 8 Mart’ta Aytemiz 
Alanyaspor’a sahasında 3-1 
kaybettiği maçtan itibaren 
318 günlük sürede mağlubi-
yet yaşamadı.Trabzonspor, 
söz konusu karşılaşmanın 
ardından geçen sezon 6 iç 
saha maçında 4 galibiyet, 2 
beraberlik elde ederken bu 
sezon da 11 karşılaşmada 7 
galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Bordo-mavililer, böylece sa-
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GiRESUN
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(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

 

 

 

Hafta içi oynanan karşılaşmada Trabzonspor ile puanları paylaşan Giresunspor, Pazar günü oynayacağı Alanyaspor maçına kilitlendi.Bilet satışları devam ediyor

GZT Giresunspor’un 
kulüp yönetim kurulu 
üyesi Sinan Akgün, 

lider Trabzonspor’la deplas-
manda 1-1 berabere kaldıkları 
22. hafta maçında alınan sonu-
cun kendileri için kötü olmadı-
ğını söyledi.

Akgün, yaptığı açıklamada, 
bordo-mavili ekip karşısında 
etkili bir futbol ortaya koyduk-
larını belirterek, “Kazanabile-
ceğimiz bir maçtı. Öne geçtik 
ancak skoru koruyamadık. Yine 
de Trabzonspor karşısında 
alınan 1 puan bizim açımızdan 
önemli.” diye konuştu.

Ligin 23. haftasında 23 Ocak 
Pazar günü Aytemiz Alanspor’u 

konuk edeceklerini hatırlatan 
Akgün, hedeflerinin sahadan 3 
puanla ayrılmak ve çıkışlarını 
sürdürmek olduğunu sözlerine 
ekledi.

YER ALMADILAR
Ülkelerinin milli takımlarıyla 

Afrika Kupası’nda bulunan Ha-
midou Traore ile Souleymane 
Doukara, tedavileri süren Erol 
Can Akdağ ve Emre Taşdemir 
son yapılan  antrenmanda yer 
almadı. -

BİLET SATIŞI
GZT Giresunspor Kulübü iç 

sahada oynanacak Alanyaspor 
karşılaşmasının bilet satışları 
devam ediyor. Bilet fiyatları 
15,30 ve 50 TL 

Yeşil-beyazlı kulüpten 
yapılan açıklamada; “Alan-
yaspor maçının biletleri satışta! 
Biletinizi http://passolig.com.
tr adresinden veya Atatürk 
Meydanı’nda bulunan Passolig 
gişesinden satın alabilirsiniz” 
ifadelerine yer verildi.

BEDAVA!
GZT Giresunspor Kulü-

bü, Bitexen sponsorluğunda 
GZT Giresunspor - A. Alan-
yaspor maçı için bedava 
bilet kam-panyası başlatmıştı.
Bitexen. com’u takip edip GZT 
Giresunspor Resmi Twitter 
Sayfasındaki tweeti, Retwe-
et’leyen kişiler arasından 
10 kişi maça çift kişilik bilet 
kazandı.

OKAN DAMGA VURDU
Trabzonspor- Giresunspor 

arasında oynanan Karşılaş-
maya uzatma dakikalarında 
kurtardığı penaltılarla Okan 
Kocuk damga vurdu.

Maçın ardından konuşan 
Okan, “Penaltı oldu, çıkardım. 
Tekrarlandı, onu da çıkardım. 
Son ana kadar bekledim, orta-
ya vurdu ve çıkardım. Baka-
setas, Trabzonspor’un en iyi 
duran top kullanan oyuncusu. 
Bu sefer ortaya vurmayacağı-
nı düşündüm ve diğer tarafa 
atladım, çıkardım. Sadece ben 
değil arkadaşlarım da çok iyi 
performans sergiledi. Trabzon’a 
çok eksikle gelmiştik. Oyuncu 

değişikliğini bile zor yapıyoruz. 
Belki de 3 puanı bile hak ettik 
ama bir puan alabildik. Son 
dakika penaltı olunca üzüldüm. 
Sonuçta mağlup da olabilir-
dik. Kaleci antrenörümüz İlker 
Avcıbay, penaltı olduğunda 
Bakasetas’ın nereye vuracağı 
bana gösterdi.Tüm arkadaşları-
mı kutluyorum” dedi.

KELEŞ ŞAŞKIN!
Giresunspor’un hocası 

Hakan Keleş, Trabzonspor 
deplasmanında son dakikada 
tekrarlanan  penaltıyı kurtaran 

Okan Kocuk’’u tebrik ederken, 
‘Ben daha önce böyle bir şey 
hiç görmedim” dedi.

Okan’ın tekrarlanan penaltıyı 
da kurtarmasıyla ilgili olarak  
“Okan olduğu sürece oluyor. 
İnanılmaz penaltı istatistikleri 
var. O’na güveniyoruz. Ben 
senelerce futbol oynadım ve 
yıllardır da hocalık yapıyorum. 
Son dakikada biri tekrarlanan 
iki penaltıyı kurtaran kaleci 
görmemiştim ama bundan 
sonra da olur diye düşünüyo-
rum Okan olduğu sürece” diye 
konuştu.

BU KEZ YEDEK KALDI
Giresunspor’un takım kaptanı 

Balde, Trabzonspor deplasma-
nında yedek kaldı. İç sahada 
Kasımpaşa ile oynanan karşı-
laşmada beklentilerin uzağında 
kalan Senegalli forvet, ilk 11’deki 
yerini Trabzonspor deplasma-
nında kaybetti. Teknik adam 
Hakan Keleş, bu oyuncunun 
yerine ilk 11’de Umut Nayir’e 
görev verdi. Kırmızı kart cezalısı 
Pelupessy’in yerine ise Suley-
manov ilk 11’de oyuna başladı. 
Kaptan olarak sahaya Zeki çıktı.

Kendi saha ve seyir-
cisi önünde Aytemiz 
Alanyaspor’u konık 
edecek olan Gire-
sunspor, zorlu maçın 
hazılıklarını tamam-
ladı ve  kampa girdi.

COTANAKLAR 3 PUANA SARTLANDI


