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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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KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 
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 NEFRET SÖYLEMİ 
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BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

(Yazısı Sayfa 3'te)(Yazısı Sayfa 3'te)
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KÖŞEDE 
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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
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SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..
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BU KADARCIK 
MI YANİ?

VALi GiBi VALi AKSARAY
VALiSi HAMZA AYDOGDU

Tam da Cumhur-
başkanı Sayın 
Erdoğan’ın “Tayyip 

Erdoğan ve Cumhurbaşka-
nı için el, göz, kulak, ayak 
sizsiniz. Siz varsanız elimiz 
ayağımız gözümüz var. Kol-
larını sıvayıp işe girişen her 
idareci benim yol arkadaşım-
dır” dediği örnek vali!..

*
Vali Sayın AYDOĞDU, 

raflarında yağ bulunmayan 
marketlerin depolarını denet-
liyor…

“Bugün bu yağlar Aksa-
ray’a mesai bitimine kadar 
intikal etmezse bedeli ağır 
olur” talimatından sonra 
depolarda stoklanan yağlar 
market raflarında yer alıyor…

*
Stokçular hakkında da 

idarî soruşturma başlatılı-
yor…

*
Vali Bey’in daha önce 

tebdili kıyafetle hastaneleri 
denetlediği de biliniyor…

*

Denetim güzel… 
Bakanların ve mülki amir-

lerin bizzat denetim yapması 
daha da güzel…

Ancak denetimden sonra 
tespit edilen usulsüzlükler ve 
hukuksuzluklar karşısında 
gerekli müeyyide olmaz ise 
disiplin de olmaz…

*
Aksaray Valisi Sayın 

AYDOĞDU’ya (örnek uygu-
lamalarının sair valilere ve 
Kaymakamlara de emsal 
olması dileğiyle) tebrikler…

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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Palyatif Bakım

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

n 2’DE

SP’den yapılan açık-
lamada, “İyilik ödülü 

Hepimizin iyilik elçisi olarak 
yakından tanıdığı  Gurbet 
KARA Hanıma ,Annelik ödü-
lü küçük melek  Güneş’imi-
zin annesi Nesibe KARVİL 
Hanım’a,sevgi ödülü Büşra 

KABAKTEPE Hanıma ,Gi-
rişimci ve ürentkenlik ödülü 
başarılı girişimci Canan 
KARADENİZ DEMİR Hanı-
mefendiye,saadet partisinin 
gerek avrupa gerek türkiye 
teşkilat yönetim kurulu üyesi 
Hafize TEKBAŞ Hanıme-

fendiye ise fedakarlık ödülü 
takdim edilmiştir”denildi.Bu 
arada SP ,Kadınlar Gününü 
kutladı.Kadınların toplumda-
ki yerinin anlatıldığı açıkla-
mada şu noktalara dikkat 
çekildi. 

n SAYFA 4’TE

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlerine ayrı bir vizyon katan SP, Gurbet Kara, Nesibe Karvil, Büşra Kabaktepe, Canan Karadeniz, Hafize Tekbaş’a fedakarlık ödülü verdi

SAADET PARTiSi’NDEN FEDAKARLIK ODULLERi
Giresun Kadın Kollarının düzenlemiş olduğu Hayata Değer Katan Kadınlar Programın 5 farklı katogoride ödül verildi

YUKSEL: EKONOMiK KRiZi
ANCAK ERKEN SECiM COZER
Giresun Limanı’ndaki işçilerin açıklamalarını görünce oldukça üzüldüklerini anlatan Yüksel, “Bazı kararları alırken insan-
ların mağdur etmeyeceksiniz. Böyle idarecilik mi olur?. Bu kadar işçi şimdi kış ortasında ne yapacak?. Yıkmak kolay. 

Peki bu işçilerin çalışması için yerine ne yaptınız?. İşçilerin sorunlarını kim nasıl çözeceğini açıklasın” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ünzile Yüksel, zam-
ların halkı adeta canından 

bezdirdiğini ifade ederek erken 
seçim istedi. 6 Partinin açıkla-
dığı güçlendirilmiş parlementer 
sistem paketinin, ülkenin geleceği 

için hayati önem 
taşıdığını anlatan 
Yüksel, “Türkiye’yi 
artık yönetemiyorlar. 
Bu ülkede ekonomi 
pandemiden önce 
bozulmuştu. Dolar 
pandeminden önce 
yüzde kaç artmıştı. 
Yılların israfı ve 
savurganlığının fa-
turası yıllar geçtikçe 

bir bir ortaya çıkıyor. Biz 6 parti 
güçlendirilmiş parlementer sistem 
önerimizle ilgili taslağı kamuo-
yuna sunduk. Toplum üzerinde 
tartışıyor. İktidar olunca bu paketi 
hayata geçirip ülkemizin rahat-

lamasını sağlayacağım. İyi Parti 
olarak tüm kadrolarımızla ülkeyi 
yönetmeye hazırız. Bu iktidar 
ülkeyi yönetemiyor. O yüzden 
erken seçim yapıp yetkiyi sahibi-
ne yani millete emanet etsinler. 
Millet o yetkiyi kime vereceğine 
kendi karar verecek basirete 
sahiptir” dedi.

Yüksel liman işçilerinin kış 
ortasında mağdur edilmelerine 
ise sert tepki gösterdi. Yüksel, 
“Madem Limanı kapatıyorsunuz, 
o zaman bu insanlara iş verin. 
Bu kişiler size güvenip kredi ile 
ev veya araba aldı. Şimdi nasıl 
geçinecekler” diye sordu.    

Haber : Mustafa Cici

Giresun İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, Güce’de çeşitli temas-

larda bulundu.  “Manevi İklim: Üç aylar” 
konulu konferans veren İl Müftüsü 

Topcan, “Kur’an; ilahi, muciz 
ve kıyamete kadar gelecek 
insanlara rehber olan bir 
kitaptır. Maddi ve manevi 
hayatımızın şifa kaynağıdır. 
Tükenmez bir hazinedir. 
Yolunu kaybedene yol buldu-
ran, eğilmiş olanı doğrultan 
bir kitaptır. n SAYFA 3’TE

Müftü Topcan’dan “Manevi 
İklim: Üç aylar” konferansı
Güce’de “Manevi İklim: Üç aylar” konferansı veren İl Müftüsü Ramazan Topcan, “Kur’an, 

hayat alanlarından uzaklaştırılmış ve yüksek raflara mahkum edilmiştir.” dedi.

DSi Bölge 
Müdürü’nden  

İnceleme n
 S

AY
FA

 2
’D

E

İŞKUR’dan kadınlara tebrik
n 2’DE

Kamyoncular Kooperatifi başkanı Ercan Pekdemir liman için destek istedi

Bekdemir Giresun halkını göreve çağırdı
n 2’DE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

310 Mart 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

1-Yukarıda; cinsi, markası, modeli, plakası belirtilen  aracın ; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35.Maddesi (c) fıkrasına göre Açık Teklif (artırma)İhale  Usulü ile  satış ihalesi yapılacaktır .
2-İhale Giresun Özel İdaresi Encümen Toplantı odasında (Giresun İl Özel İdaresi Hizmet 
Binası-Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı No:409 Kat: 8   28200 Giresun /Merkez) toplanacak İl 
Encümeni tarafından ;   belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3.İstekliler aşağıda   ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeleri teklifleri kapsamında , 
belirtilen  ihale saatine kadar , kapalı zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 
Komisyonuna (İl Encümenine) teslim edileceklerdir.
3.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
3.2.1 İstekli Gerçek Kişi İse:
1 - Kanuni ikametğah belgesi  
2 - TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek 
odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
sicil kayıt/faaliyet  belgesi
3.2.2  İstekli Tüzel Kişi İse :
1- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek 
odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir sicil kayıt/faaliyet  belgesi, 
2- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 
3- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını gösterir belge
3.2.3 Kamu Kurum ve Kuruluşları için ise :
1- Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin, kamu tüzel kişisi için Türkiye’de adres 
göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir 
yetki belgesini, tüzel kişilerden istenilen maddelerinde belirtilen belgelerin  yanı sıra , kurumla ilgili 
diğer  belgeleri vereceklerdir.
3.3- Şekli, içeriği ve miktarı Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu, ( 2886 
Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler )
3.4- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
3.5 - İstekli adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
3.6 -İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatınca belirlenen  Ortak Girişim 
Beyannamesini verilecektir. Ayrıca;   ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen 
belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
3.7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ıncı maddesinde ihaleye katılamayacak olanlar olarak  
belirtilen şahıslardan ve belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütname verilecek olup,ihaleye 
katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden  yasaklı olup olmadığı sorgusu yapılacaktır.
3.8-İhaleye iştirak eden istekliler tarafından her sahifesi ad soyad ile birlikte kaşelenmiş ve imzalanmış 
idari şartname ve eki satış sözleşmesi verilecektir
3.9-İhale konusu araçların  görüldüğüne dair Araç Görme Belgesi 
3.10- İstekli gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişi ise ortaklarının  yanısıra istekli adına  vekaleten 
katılınıyorsa  vekalet edenin de ilan tarihinden sonra alınmış güncel Adli Sicil Belgeleri ibraz 
edilecektir..( Bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin 
mahkeme kararı da eklenecektir.)
4- Müşteri ihale kararının tebliğinin bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ihale 
bedelinin tamamını peşin yatırmak  ve aracın satışında ( tescil işlemleri) her türlü vergi, resim, 
harçlar, Kdv  ve ipotek masrafları,  ve diğer giderleri müşteriye ait olarak  ödemek ve  adına tescili 
sağlamak zorundadır. Satış sırasında düzenlenen ve daha sonra düzenlenecek belgelere ait  her 
türlü vergi, resim ve harç ile diğer tüm giderler müşterilere(  ihaleyi alana) aittir ihale bedeli üzerinden 
sözleşme öncesi damga vergisi ve karar pulu bedeli tahsil edilecektir
5-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde; Giresun İl Özel İdaresi - Encümen 
Müdürlüğünde (Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı 
No:409   Kat: 1 28200 Giresun /Merkez)  görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37.ve 38. Maddelerine 
uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana 
gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektubu ve eki yeterlik belgelerini, ihale tarih ve 
saatine kadar kapalı zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyon başkanlığı(İl 
Encümeni)/Encümen Müdürlüğüne teslim edeceklerdir
8-İhale Komisyonu (İl Encümeni) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. İl Encümenin’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını 
müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde istekli idareye karşı 
herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9-İhale ilanı  HYPERLINK “http://www.giresunozelidare.gov.tr” http://www.giresunozelidare.gov.tr 
adresinde görülebilir.

ARAÇ SATIŞI

İLAN GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ

4 mart basin ilan 1

Sıra 
No  Cinsi  Markası - 

Tipi Modeli Plakası  Durumu  Miktarı
( Adet)

 Tahmini 
Bedel (TL)

 Geçici 
Teminatı 

(TL)
İhalenin

1  Otomobil
Mercedes- 

Benz  
S350L

2004 28 EP 
028

Faal
Trafikten 

Çekilmiştir
1  300.000,00  9.000,00

Tarihi Saati

 29.03.2022  11:00  

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01566424)

Kadınlar insandır, biz 
insanoğlu. (Neşet Ertaş)

Dün; 8 MART DÜNYA 
EMEKÇİ  KADINLAR GÜ-
NÜ’ydü. 

Herkes KADINLAR’ı 
kutladı ve kutsadı.

Peki BİR  sadece 1 gün 
(CÜK) paylaşım yapmakla 
ya da tebrik etmekle her 
şey bitti mi?

Ortalık güllük-gülistanlık 
mı?

KADINLAR’ımızın prob-
lemi çözüldü mü?

KADINLAR’a uygulanan 
ayrımcılık

Şiddet ve cinayetler sona 
erdi mi?

Kesinlikle HAYIR!..
KADIN OLMAZSA OL-

MAZ!..
KADIN hayatın ta ken-

disidir
VAZGEÇİLMEZ’dir
Onlar olmazsa, OL-

MAZ’ımızdır!.
Olay sadece 1 gün’le 

geçiştirilmemelidir
Senenin 365 GÜN’ü 

KADINLAR GÜNÜ’dür
KADIN’ın olduğu yerde 

HAREKET ve BEREKET 
vardır

Onların olmadığı yer 
VİRANE’dir

CİNAYET VE ŞİDDETİ 
NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?

Ortada büyük bir PROB-
LEM var!.. Ama nasıl çöze-
ceğimizi bilmiyoruz.

Peki bu sorunu elbirliğiy-
le nasıl çözeceğiz?

Her şeyin başı EĞİTİM 
olduğuna göre, bu problemi 
EĞİTİM’le çözebiliriz. 

Bu hemen kısa vade de 
olacak bir iş değil elbette. 

EĞİTİM  sadece okulda 
olmaz

Eğitim AİLE’de başlar ve 
OKUL’da devam eder. An-
cak ilk adım için okullar da 
özel olarak “KADIN” dersi 
olmalıdır. 

KADIN; 
İN’midir? CİN’midir?
Yoksa İNSAN’mıdır? 
İNSAN ise nasıl davra-

nacağız? 
İşte bunun gibi konular 

başlı başına bir EĞİTİM 
meselesidir. 

MADEM ki bu çok önemli 
bir KONU. O zaman KADIN 

ders olarak okullar da 
işlenmelidir. Elbette bunun 
devamı AİLE’de gelmelidir 
ve getirilmelidir. 

AİLE BAKANLIĞI VAR 
AMA...

Madem ki TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ’ nin hükü-
metinde; 

Aileden Sorumlu Devlet 
Bakanlığı var

Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü var

Kadınlara uygulanan 
şiddet ve cinayetler var

Ama hala ÇÖZÜM yok!..
Çözüm için okullarda 

KADIN dersi yok!..
Gerçekten bunu anla-

makta zorlanıyorum!.. Bizi 
yöneten BÖYÜKLERİMİZ 
neyi ve kimi bekliyorlar? 

Ya da kimlerden çekini-
yorlar?!..

Bir problem varki BA-
KANLIK açmışlar. 

Bir sorun var ki KADIN 
ve AİLE HİZMET MÜDÜR-
LÜĞÜ açmışlar

Ama sıra OKUL’larda 
DERS konusuna gelince 
TIK yok!..

Bakanlık  tek başına 
bu sorunun üstesinden 
gelemeyeceğine göre TEK 
ÇARE var!

O da: KADIN’ın okullarda 
ders olarak okutulmasıdır. 

Hem de sınıf geçmeye 
etki edecek kadar!.. 

Yoksa KADIN’a uygula-
nan ayırımcılık ve şiddet 
sona ermez. 

Bizde olayı 1 günCÜK’le 
geçiştiririz. Elbette olan 
KADINLAR’a olur.

Dolayısıyla HEPİMİZE 
olur...

Eğer bir toplumda KA-
DIN hak ettiği yere gelemi-
yorsa, ayırımcılık ve şiddet 
kurbanı oluyorsa, o toplu-
mun , o devletin ilerlemesi, 
hedeflediği refah seviyesine 
ulaşması mümkün değildir.

Tüm kadınlarımızın 
hak ettikleri değeri, saygı-
yı, sevgiyi ve de hürmeti 
görmeleri dileğiyle HOŞ 
kalın!...

„Dünyayı kadınlar yö-
netiyor olsaydı hiç savaş 
yaşanmazdı ancak 28 gün-
de bir derin müzakereler 
yaşanırdı.“ (Robin Williams)

Müftü Topcan’dan “Manevi 
İklim: Üç aylar” konferansı

Güce’de “Manevi İklim: Üç aylar” konferansı veren İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, “Kur’an, hayat alanlarından uzaklaştırılmış ve 

yüksek raflara mahkum edilmiştir.” şeklinde konuştu.

Üzülerek ifade etmek 
isterim ki Yüce 

Allah’ın hidayet rehberi 
olarak insanlığa gönderdiği 
Kur’an, inananların elinde 
adeta ölüler ve mezarlıklar 
kitabı muamelesine tabi 
tutulur oldu. Kur’an, hayat 
alanlarından uzaklaştırılmış 
ve yüksek raflara mahkum 
edilmiştir. Kur’an, dirilerin 
idrakine sunulması gerekir-
ken bugün ölülerin ruhuna 
okunup üflenen kitap haline 
geldi.” dedi.    

İl Müftüsü Topcan, söz-
lerini şöyle tamamladı: “Üç 
ayları anlamlandıran, üç ay-
ları sair aylardan ayıran en 
önemli özellik, Kur’an’ın bu 
mübarek aylardan Rama-
zan-ı Şerif’te indirilmesidir. 
Kur’an-ı Kerim’in bu aylarda 
çok daha fazla okunur 
olmasıdır. Berat Kandili 
arifesinde bulunuyoruz. 
Gelin bu mübarek mevsim, 
manevi hayatımızın miladı 
olsun. Bu mübarek aylar bir-
birimizle kucaklaşmamıza, 
aramızdaki dargınlıkların 
izalesine vesile olsun. Yıllar 
yılı sırtımızda taşımak zo-
runda olduğumuz maddi ve 
manevi cürüm ve günahla-
rımızdan arınma, Kur’an ile 
buluşmamız olsun.’’  Prog-
ram 4-6 yaş Kur’an kursu 
öğrencilerinin gösterileri ile 
devam etti.   

Müftü Topcan, engelli 
vatandaşlara yönelik ça-
lışmalarıyla vatandaşların 
gönlünü kazanan İlit Köyü 
İmam Hatibi Talip Hatipoğ-
lu’nu da ziyaret etti. 

Yağlıdere ilçe mer-
kezinde kurumlar 

da çalışan kadın perso-
nellerin yanı sıra, fabrika 
ve ilçede esnaflık yapan 
kadınları ziyaret ederek 
karanfil takdim eden İbaş; 
Emekçi kadınlarımızın 
günleri kutlu olsun. Nice 
günleri kutlamak dileğiyle 
ifadelerinde bulundu.

Yaşar İbaş, 
8 Mart Dünya 

Kadınlar günü 
dolayısıyla ilçe 

merkezinde 
bir dizi etkinlik        

düzenledi

Dolmuş ücretlerine 
yeni tarife

Şehir içi dolmuş ücretleri: 
Sivil: 6 TL, öğrenci 4 TL olarak 

güncellenmiştir...

DSİ Trabzon Bölge 
Müdürü Cengizhan 
Kılıçaslan ve bera-

berindeki heyet ile birlikte Ça-
moluk’ta yapımı devam eden 
köprü inşaatı, Alucra Barajı 
ve Yeşilyurt Köyü’nde bir dizi 
incelemelerde bulundu.

Çamoluk Belediye Başkanı 
Fatih Düz’ün ve yöre halkının 
taleplerini yerinde değerlendi-
ren Bölge Müdürü, Çamoluk İl-
çesinde yapımı tamamlanarak 
hizmete açılacak yaya ve araç 
köprüsü ile birlikte, DSİ’nin 
diger yatırımlarını da heyet ile 
birlikte yerinde istişare etti.

Alucra Barajı’nın gövdesinde 
oluşan su kaçağının onarılaca-

ğı, Alucra Barajı sulama hatları 
ve Yeşilyurt köyünde yapılacak 
olan köprünün ve köy yolunun 
2022 yılı sonuna kadar teslim 
edileceğinin sözünü verdi. 
Ayrıca Alucra’da yarım kalan 
tüm sulama göletlerinin ihalele-
rinin devam ettiğini, etüt projesi 
tamamlanmak üzere olan 
Gürbulak Göletinin de projelen-
dirme yapılacağını iletti.

Bölge Müdürümüne ince-
lemelerinde, Bölge Müdür 
Yardımcısı Deniz Kenanoğlu, 
Havza Yönetimi İzleme ve 
Tahsisler Şube Müdürü İlyas 
Erdoğan ve Giresun Şube 
Müdürü Ogün Şükrü Turan 
eşlik etti.
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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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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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Halife Hz. Ömer’in 
Valileri…

Hz. Ömer’in (ra) 
atadığı valilerden 
istediği 5 şey..

10,5 yıl İslam Devleti’nin 
başında olan Emir-il Müminin 
Hz.Ömer’in görevde olduğu 
sürece vazgeçmediğin temel 
prensipler:

1- Valiler günde 5 vakit 
namazı şehrin en büyük cami-
isinde kılacak, halk ile temas 
halinde olacaksınız.

2-  Asla kapıcı kullan-
mayacaksınız. Tabanızdan, 
yönettiğiniz insanlardan, kim 
ne için gelirse gelsin, aracısız, 
fasılasız, size kadar ulaşacak, 
derdini rahatlıkla anlatacak bir 
insan olacaksınız.

3- Asla lüks elbiseler giy-
meyeceksiniz. Lüks bineklere 
binmeyeceksiniz. Tabanızdan 
aykırı bir hayat standardınız 
olmayacak.  Yönettiğiniz 
insanlardan en aşağınızdaki 
gibi olacaksınız.

4- Maaşınızla yetine-
ceksiniz. Açlıktan ölseniz, 
Beytülmala el uzatmayacak-
sınız. Beytülmal Allah’ın malı 
değildir. (O’na Allah’ın malı 
dediler. Halifeye de Allah’ın 
halifesi dediler. Allah’ın 
halifesi, Allah’a ait malı yer 
dediler. Uyduruktan fetva çı-
karıldı. Bunun aslı kesinlikle 
yoktur) Beytülmal milletindir. 
Sen de o milletin hizmetçisi-
sin. Milletin haberi olmayan 
Beytülmaldan bir tek kuruş 
alamazsın.

5- Ne yaptınız? Ne yaşa-
dınız? Neye şahit olmuşsa-
nız, her şeyi yazacaksınız. 
Kayıt altına alacaksınız. Bana 
göndereceksiniz. Her yıl Hac 

zamanında Mina’ya gelecek, 
orada bu yazdıklarınız üzerin-
den Mina’da herkesin önünde 
hesaplar vereceksiniz.

*
Hz. Ömer, atadığı valilere 

bu konuşmayı yaptıktan sonra 
valilerden biri der ki:

‼ - “Ya Ömer, bizleri Mi-
na’ya çağırıyorsun. Binlerce 
insan var karşımızda. Halkın 
huzurunda bizden hesap 
soruyorsun. Bazen halk sana 
abartarak bir şeyler söylüyor. 
Sen halk ile bizi eşit mesafe-
de karşılaştırıyorsun. Binlerce 
insanın önünde bizleri sorgu-
ya çekiyorsun. Böyle olmakla 
itibarımız sarsılıyor. Evet 
biz sana verelim. Ama sana 
vermiş olduğumuz hesap 
kapalı kapılar ardında olsun. 
En azından bu manadaki 
sırrımız insanların önünde ifşa 
olmasın.”

Hz. Ömer’in cevabı:
- “Hayır asla! Ben Halife 

olduğum müddetçe hesabı 
böyle vereceksiniz. İşinize 
gelmiyor ise istifa edin… Öyle 
yapın ki, hesabını vermeyece-
ğiniz hiçbir iş olmasın.” 

*
Atadıkları valilere böyle 

talimatlar verecek yöneticilere 
olduğu kadar bu talimatları 
uygulayan valilere günümüz-
de ne kadar da muhtacız!..

*
‼ “Hangi vali birine zulme-

der ve o zulüm bana şikâyet 
olunur da; ben o zulmü orta-
dan kaldırmazsam; o kimseye 
ben zulmetmiş ve adaletten 
ayrılmış olurum.” (Hz. Ömer)

Vesselam…

DÜNYA KADINLA VARDIR
Günlere takılmamya, baştacı kadınımız ,

Onlarla geçen hayat, mesut, mutlu anımız ,
Yan gözle bakmayalım, olmassa olmazımız ,
Beraberce savaştık, kurtuldu VATANIMIZ .

Kadın bir mal değildir, o anadır, bacıdır ,
Değerini bilene, gerçekten baş tacıdır ,
Erkek, kadın el ele, verirse mutlu olur ,
Aklıselim her insan, birliğe duacıdır ...

Kadın sözü geçince, annemi hatırlarım ,
Onun sesini duysam, ben yerimden fırlarım ,
Ona müşfik davranmak, anlayanı yüceltir ,

Hep beraber geçmiştir, en mutlu zamanlarım ...

Kadına saygı duyun, ayağa düşürmeyin ,
Halisane davranın, sakın hiç hor görmeyin ,
İnsanca davranırsan, insanca davranırlar ,
Onları horlayarak, ruhunu öldürmeyin ...

Bu sözüm kadınlara, var saygın bir yeriniz ,
Ailen, cocukların, hele de bir eriniz ,
Mutluluğu artıran, sizin maharetiniz ,

Mesut yaşamak için, aksın alın terimiz ....

Ayhan Yüksel
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

DSi BOLGE MUDURU ALUCRA
VE CAMOLUK’TA iNCELEME YAPTI
DSİ Trabzon Bölge Müdürü Cengizhan Kılıçaslan Alucra ve Çamoluk ilçelerinde incelemelerde bulundu

İŞKUR kadın girişimcile-
ri unutmadı. İl Müdürü 

Mustafa Sarı, İŞLETMELERİ 
ziyaret ederek kadın çalışan-
lara çiçek verdi. İlimizde Kadın 
istihdamının yoğun olduğu, 
Giteks Tekstil, Giysun Tekstil, 

Umut KiB tekstil, Asi Moda 
Giyim, Mardoba Tekstil, Akın 
Çorap ve Mola Tekstil firma-
larını 8 Mart Dünya Kadınlar 
günü vesilesiyle ayrı ayrı 
ziyaret edildi. 

Haber : Fatma UĞURLU

İŞKUR’dan kadınlara tebrik

Kamyoncular Kooperatifi başkanı Ercan Pekdemir liman için destek istedi

Bekdemir Giresun 
halkını göreve çağırdı

Bekdemir şöyle konuştu: 
Giresun’da çalışan 200’e 
yakın kamyon ve tırcı 
esnafıyız, Dünya yaşanan 
salgın hastalıklar, ekonomik 
gelişmeler ve savaş hepimi-
zi olumsuz etkilemektedir. 
Tüm bu olumsuz gelişmeler 
devam ederken üzerine 
Giresunport limanında 
depoların yıkılması liman 
faaliyetlerini durdurmuş bizi 
çalışamaz hale getirmiştir.

      Bankalardan aldığı-
mız kredileri ve Sgk bağkur 
primlerini ödeyemez hale 
geldik. Komşu illerden yük 
alarak nakliye yapmaya 
çalışıyoruz istediğimiz 
fiyatları almadığımız gibi her 
gün yükselen mazot fiyat-
ları karşısında eziliyoruz ve 
zarar ediyoruz. Birçoğumuz 
araçlarını satılığa çıkardı ve 
satmak durumunda kaldı. 
Sadece 1 tır, araç sahibi ve 
şoförün ailesiyle birlikte en 
az 8 kişiye aş olmaktadır ek-
mek olmaktadır. Giresun’da 
200 tane araç sahibi, şoför 
aileleri ve liman personeli 
mağdur edilmiştir.

       Karadeniz sahilinde 
Giresun limanı komşu illerin 
ekonomik olarak önüne ge-
çerek faaliyetlerini sürdürür-
ken yeni depolama alanının 

yeri tespit edilmemişken 
ve yeni silolar yapılmadan, 
siloların yıkılması limanın 
işlevsiz hale gelmesi kimle-
rin ekmeğine yağ sürmüş-
tür kamuoyunun takdirine 
bırakıyoruz. Giresun halkı 
ve esnafı olarak kaybe-
diyoruz ve kaybetmeye 
devam ediyoruz şehrimizde 
istihdam alanı yok denecek 
kadar az hale gelmiştir bu 
şehir bizim sahip çıkmalıyız 
ve kalkınması için mücadele 
etmeliyiz.

     Uzaktan yakından 
kim varsa herkesi limandaki 
siloların yıkılmaması limanın 
işlevsiz hale gelmemesi ve 
faaliyetlerinin devam etmesi 
için göreve davet ediyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanı, Gi-
resun Valisi, Belediye Baş-
kanı ve Milletvekillerinden, 
Giresun halkına ve batmak-
ta olan nakliyeci esnafına 
sahip çıkmasını istiyoruz. 

Haber: Osman Yılmaz



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

310 Mart 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

1-Yukarıda; cinsi, markası, modeli, plakası belirtilen  aracın ; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35.Maddesi (c) fıkrasına göre Açık Teklif (artırma)İhale  Usulü ile  satış ihalesi yapılacaktır .
2-İhale Giresun Özel İdaresi Encümen Toplantı odasında (Giresun İl Özel İdaresi Hizmet 
Binası-Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı No:409 Kat: 8   28200 Giresun /Merkez) toplanacak İl 
Encümeni tarafından ;   belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3.İstekliler aşağıda   ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeleri teklifleri kapsamında , 
belirtilen  ihale saatine kadar , kapalı zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 
Komisyonuna (İl Encümenine) teslim edileceklerdir.
3.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
3.2.1 İstekli Gerçek Kişi İse:
1 - Kanuni ikametğah belgesi  
2 - TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek 
odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
sicil kayıt/faaliyet  belgesi
3.2.2  İstekli Tüzel Kişi İse :
1- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek 
odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir sicil kayıt/faaliyet  belgesi, 
2- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 
3- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını gösterir belge
3.2.3 Kamu Kurum ve Kuruluşları için ise :
1- Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin, kamu tüzel kişisi için Türkiye’de adres 
göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir 
yetki belgesini, tüzel kişilerden istenilen maddelerinde belirtilen belgelerin  yanı sıra , kurumla ilgili 
diğer  belgeleri vereceklerdir.
3.3- Şekli, içeriği ve miktarı Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu, ( 2886 
Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler )
3.4- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
3.5 - İstekli adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
3.6 -İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatınca belirlenen  Ortak Girişim 
Beyannamesini verilecektir. Ayrıca;   ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen 
belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
3.7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ıncı maddesinde ihaleye katılamayacak olanlar olarak  
belirtilen şahıslardan ve belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütname verilecek olup,ihaleye 
katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden  yasaklı olup olmadığı sorgusu yapılacaktır.
3.8-İhaleye iştirak eden istekliler tarafından her sahifesi ad soyad ile birlikte kaşelenmiş ve imzalanmış 
idari şartname ve eki satış sözleşmesi verilecektir
3.9-İhale konusu araçların  görüldüğüne dair Araç Görme Belgesi 
3.10- İstekli gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişi ise ortaklarının  yanısıra istekli adına  vekaleten 
katılınıyorsa  vekalet edenin de ilan tarihinden sonra alınmış güncel Adli Sicil Belgeleri ibraz 
edilecektir..( Bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin 
mahkeme kararı da eklenecektir.)
4- Müşteri ihale kararının tebliğinin bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ihale 
bedelinin tamamını peşin yatırmak  ve aracın satışında ( tescil işlemleri) her türlü vergi, resim, 
harçlar, Kdv  ve ipotek masrafları,  ve diğer giderleri müşteriye ait olarak  ödemek ve  adına tescili 
sağlamak zorundadır. Satış sırasında düzenlenen ve daha sonra düzenlenecek belgelere ait  her 
türlü vergi, resim ve harç ile diğer tüm giderler müşterilere(  ihaleyi alana) aittir ihale bedeli üzerinden 
sözleşme öncesi damga vergisi ve karar pulu bedeli tahsil edilecektir
5-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde; Giresun İl Özel İdaresi - Encümen 
Müdürlüğünde (Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı 
No:409   Kat: 1 28200 Giresun /Merkez)  görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37.ve 38. Maddelerine 
uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana 
gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektubu ve eki yeterlik belgelerini, ihale tarih ve 
saatine kadar kapalı zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyon başkanlığı(İl 
Encümeni)/Encümen Müdürlüğüne teslim edeceklerdir
8-İhale Komisyonu (İl Encümeni) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. İl Encümenin’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını 
müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde istekli idareye karşı 
herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9-İhale ilanı  HYPERLINK “http://www.giresunozelidare.gov.tr” http://www.giresunozelidare.gov.tr 
adresinde görülebilir.

ARAÇ SATIŞI

İLAN GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ

4 mart basin ilan 1

Sıra 
No  Cinsi  Markası - 

Tipi Modeli Plakası  Durumu  Miktarı
( Adet)

 Tahmini 
Bedel (TL)

 Geçici 
Teminatı 

(TL)
İhalenin

1  Otomobil
Mercedes- 

Benz  
S350L

2004 28 EP 
028

Faal
Trafikten 

Çekilmiştir
1  300.000,00  9.000,00

Tarihi Saati

 29.03.2022  11:00  

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01566424)

Kadınlar insandır, biz 
insanoğlu. (Neşet Ertaş)

Dün; 8 MART DÜNYA 
EMEKÇİ  KADINLAR GÜ-
NÜ’ydü. 

Herkes KADINLAR’ı 
kutladı ve kutsadı.

Peki BİR  sadece 1 gün 
(CÜK) paylaşım yapmakla 
ya da tebrik etmekle her 
şey bitti mi?

Ortalık güllük-gülistanlık 
mı?

KADINLAR’ımızın prob-
lemi çözüldü mü?

KADINLAR’a uygulanan 
ayrımcılık

Şiddet ve cinayetler sona 
erdi mi?

Kesinlikle HAYIR!..
KADIN OLMAZSA OL-

MAZ!..
KADIN hayatın ta ken-

disidir
VAZGEÇİLMEZ’dir
Onlar olmazsa, OL-

MAZ’ımızdır!.
Olay sadece 1 gün’le 

geçiştirilmemelidir
Senenin 365 GÜN’ü 

KADINLAR GÜNÜ’dür
KADIN’ın olduğu yerde 

HAREKET ve BEREKET 
vardır

Onların olmadığı yer 
VİRANE’dir

CİNAYET VE ŞİDDETİ 
NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?

Ortada büyük bir PROB-
LEM var!.. Ama nasıl çöze-
ceğimizi bilmiyoruz.

Peki bu sorunu elbirliğiy-
le nasıl çözeceğiz?

Her şeyin başı EĞİTİM 
olduğuna göre, bu problemi 
EĞİTİM’le çözebiliriz. 

Bu hemen kısa vade de 
olacak bir iş değil elbette. 

EĞİTİM  sadece okulda 
olmaz

Eğitim AİLE’de başlar ve 
OKUL’da devam eder. An-
cak ilk adım için okullar da 
özel olarak “KADIN” dersi 
olmalıdır. 

KADIN; 
İN’midir? CİN’midir?
Yoksa İNSAN’mıdır? 
İNSAN ise nasıl davra-

nacağız? 
İşte bunun gibi konular 

başlı başına bir EĞİTİM 
meselesidir. 

MADEM ki bu çok önemli 
bir KONU. O zaman KADIN 

ders olarak okullar da 
işlenmelidir. Elbette bunun 
devamı AİLE’de gelmelidir 
ve getirilmelidir. 

AİLE BAKANLIĞI VAR 
AMA...

Madem ki TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ’ nin hükü-
metinde; 

Aileden Sorumlu Devlet 
Bakanlığı var

Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü var

Kadınlara uygulanan 
şiddet ve cinayetler var

Ama hala ÇÖZÜM yok!..
Çözüm için okullarda 

KADIN dersi yok!..
Gerçekten bunu anla-

makta zorlanıyorum!.. Bizi 
yöneten BÖYÜKLERİMİZ 
neyi ve kimi bekliyorlar? 

Ya da kimlerden çekini-
yorlar?!..

Bir problem varki BA-
KANLIK açmışlar. 

Bir sorun var ki KADIN 
ve AİLE HİZMET MÜDÜR-
LÜĞÜ açmışlar

Ama sıra OKUL’larda 
DERS konusuna gelince 
TIK yok!..

Bakanlık  tek başına 
bu sorunun üstesinden 
gelemeyeceğine göre TEK 
ÇARE var!

O da: KADIN’ın okullarda 
ders olarak okutulmasıdır. 

Hem de sınıf geçmeye 
etki edecek kadar!.. 

Yoksa KADIN’a uygula-
nan ayırımcılık ve şiddet 
sona ermez. 

Bizde olayı 1 günCÜK’le 
geçiştiririz. Elbette olan 
KADINLAR’a olur.

Dolayısıyla HEPİMİZE 
olur...

Eğer bir toplumda KA-
DIN hak ettiği yere gelemi-
yorsa, ayırımcılık ve şiddet 
kurbanı oluyorsa, o toplu-
mun , o devletin ilerlemesi, 
hedeflediği refah seviyesine 
ulaşması mümkün değildir.

Tüm kadınlarımızın 
hak ettikleri değeri, saygı-
yı, sevgiyi ve de hürmeti 
görmeleri dileğiyle HOŞ 
kalın!...

„Dünyayı kadınlar yö-
netiyor olsaydı hiç savaş 
yaşanmazdı ancak 28 gün-
de bir derin müzakereler 
yaşanırdı.“ (Robin Williams)

Müftü Topcan’dan “Manevi 
İklim: Üç aylar” konferansı

Güce’de “Manevi İklim: Üç aylar” konferansı veren İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, “Kur’an, hayat alanlarından uzaklaştırılmış ve 

yüksek raflara mahkum edilmiştir.” şeklinde konuştu.

Üzülerek ifade etmek 
isterim ki Yüce 

Allah’ın hidayet rehberi 
olarak insanlığa gönderdiği 
Kur’an, inananların elinde 
adeta ölüler ve mezarlıklar 
kitabı muamelesine tabi 
tutulur oldu. Kur’an, hayat 
alanlarından uzaklaştırılmış 
ve yüksek raflara mahkum 
edilmiştir. Kur’an, dirilerin 
idrakine sunulması gerekir-
ken bugün ölülerin ruhuna 
okunup üflenen kitap haline 
geldi.” dedi.    

İl Müftüsü Topcan, söz-
lerini şöyle tamamladı: “Üç 
ayları anlamlandıran, üç ay-
ları sair aylardan ayıran en 
önemli özellik, Kur’an’ın bu 
mübarek aylardan Rama-
zan-ı Şerif’te indirilmesidir. 
Kur’an-ı Kerim’in bu aylarda 
çok daha fazla okunur 
olmasıdır. Berat Kandili 
arifesinde bulunuyoruz. 
Gelin bu mübarek mevsim, 
manevi hayatımızın miladı 
olsun. Bu mübarek aylar bir-
birimizle kucaklaşmamıza, 
aramızdaki dargınlıkların 
izalesine vesile olsun. Yıllar 
yılı sırtımızda taşımak zo-
runda olduğumuz maddi ve 
manevi cürüm ve günahla-
rımızdan arınma, Kur’an ile 
buluşmamız olsun.’’  Prog-
ram 4-6 yaş Kur’an kursu 
öğrencilerinin gösterileri ile 
devam etti.   

Müftü Topcan, engelli 
vatandaşlara yönelik ça-
lışmalarıyla vatandaşların 
gönlünü kazanan İlit Köyü 
İmam Hatibi Talip Hatipoğ-
lu’nu da ziyaret etti. 

Yağlıdere ilçe mer-
kezinde kurumlar 

da çalışan kadın perso-
nellerin yanı sıra, fabrika 
ve ilçede esnaflık yapan 
kadınları ziyaret ederek 
karanfil takdim eden İbaş; 
Emekçi kadınlarımızın 
günleri kutlu olsun. Nice 
günleri kutlamak dileğiyle 
ifadelerinde bulundu.

Yaşar İbaş, 
8 Mart Dünya 

Kadınlar günü 
dolayısıyla ilçe 

merkezinde 
bir dizi etkinlik        

düzenledi

Dolmuş ücretlerine 
yeni tarife

Şehir içi dolmuş ücretleri: 
Sivil: 6 TL, öğrenci 4 TL olarak 

güncellenmiştir...

DSİ Trabzon Bölge 
Müdürü Cengizhan 
Kılıçaslan ve bera-

berindeki heyet ile birlikte Ça-
moluk’ta yapımı devam eden 
köprü inşaatı, Alucra Barajı 
ve Yeşilyurt Köyü’nde bir dizi 
incelemelerde bulundu.

Çamoluk Belediye Başkanı 
Fatih Düz’ün ve yöre halkının 
taleplerini yerinde değerlendi-
ren Bölge Müdürü, Çamoluk İl-
çesinde yapımı tamamlanarak 
hizmete açılacak yaya ve araç 
köprüsü ile birlikte, DSİ’nin 
diger yatırımlarını da heyet ile 
birlikte yerinde istişare etti.

Alucra Barajı’nın gövdesinde 
oluşan su kaçağının onarılaca-

ğı, Alucra Barajı sulama hatları 
ve Yeşilyurt köyünde yapılacak 
olan köprünün ve köy yolunun 
2022 yılı sonuna kadar teslim 
edileceğinin sözünü verdi. 
Ayrıca Alucra’da yarım kalan 
tüm sulama göletlerinin ihalele-
rinin devam ettiğini, etüt projesi 
tamamlanmak üzere olan 
Gürbulak Göletinin de projelen-
dirme yapılacağını iletti.

Bölge Müdürümüne ince-
lemelerinde, Bölge Müdür 
Yardımcısı Deniz Kenanoğlu, 
Havza Yönetimi İzleme ve 
Tahsisler Şube Müdürü İlyas 
Erdoğan ve Giresun Şube 
Müdürü Ogün Şükrü Turan 
eşlik etti.

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 
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Halife Hz. Ömer’in 
Valileri…

Hz. Ömer’in (ra) 
atadığı valilerden 
istediği 5 şey..

10,5 yıl İslam Devleti’nin 
başında olan Emir-il Müminin 
Hz.Ömer’in görevde olduğu 
sürece vazgeçmediğin temel 
prensipler:

1- Valiler günde 5 vakit 
namazı şehrin en büyük cami-
isinde kılacak, halk ile temas 
halinde olacaksınız.

2-  Asla kapıcı kullan-
mayacaksınız. Tabanızdan, 
yönettiğiniz insanlardan, kim 
ne için gelirse gelsin, aracısız, 
fasılasız, size kadar ulaşacak, 
derdini rahatlıkla anlatacak bir 
insan olacaksınız.

3- Asla lüks elbiseler giy-
meyeceksiniz. Lüks bineklere 
binmeyeceksiniz. Tabanızdan 
aykırı bir hayat standardınız 
olmayacak.  Yönettiğiniz 
insanlardan en aşağınızdaki 
gibi olacaksınız.

4- Maaşınızla yetine-
ceksiniz. Açlıktan ölseniz, 
Beytülmala el uzatmayacak-
sınız. Beytülmal Allah’ın malı 
değildir. (O’na Allah’ın malı 
dediler. Halifeye de Allah’ın 
halifesi dediler. Allah’ın 
halifesi, Allah’a ait malı yer 
dediler. Uyduruktan fetva çı-
karıldı. Bunun aslı kesinlikle 
yoktur) Beytülmal milletindir. 
Sen de o milletin hizmetçisi-
sin. Milletin haberi olmayan 
Beytülmaldan bir tek kuruş 
alamazsın.

5- Ne yaptınız? Ne yaşa-
dınız? Neye şahit olmuşsa-
nız, her şeyi yazacaksınız. 
Kayıt altına alacaksınız. Bana 
göndereceksiniz. Her yıl Hac 

zamanında Mina’ya gelecek, 
orada bu yazdıklarınız üzerin-
den Mina’da herkesin önünde 
hesaplar vereceksiniz.

*
Hz. Ömer, atadığı valilere 

bu konuşmayı yaptıktan sonra 
valilerden biri der ki:

‼ - “Ya Ömer, bizleri Mi-
na’ya çağırıyorsun. Binlerce 
insan var karşımızda. Halkın 
huzurunda bizden hesap 
soruyorsun. Bazen halk sana 
abartarak bir şeyler söylüyor. 
Sen halk ile bizi eşit mesafe-
de karşılaştırıyorsun. Binlerce 
insanın önünde bizleri sorgu-
ya çekiyorsun. Böyle olmakla 
itibarımız sarsılıyor. Evet 
biz sana verelim. Ama sana 
vermiş olduğumuz hesap 
kapalı kapılar ardında olsun. 
En azından bu manadaki 
sırrımız insanların önünde ifşa 
olmasın.”

Hz. Ömer’in cevabı:
- “Hayır asla! Ben Halife 

olduğum müddetçe hesabı 
böyle vereceksiniz. İşinize 
gelmiyor ise istifa edin… Öyle 
yapın ki, hesabını vermeyece-
ğiniz hiçbir iş olmasın.” 

*
Atadıkları valilere böyle 

talimatlar verecek yöneticilere 
olduğu kadar bu talimatları 
uygulayan valilere günümüz-
de ne kadar da muhtacız!..

*
‼ “Hangi vali birine zulme-

der ve o zulüm bana şikâyet 
olunur da; ben o zulmü orta-
dan kaldırmazsam; o kimseye 
ben zulmetmiş ve adaletten 
ayrılmış olurum.” (Hz. Ömer)

Vesselam…

DÜNYA KADINLA VARDIR
Günlere takılmamya, baştacı kadınımız ,

Onlarla geçen hayat, mesut, mutlu anımız ,
Yan gözle bakmayalım, olmassa olmazımız ,
Beraberce savaştık, kurtuldu VATANIMIZ .

Kadın bir mal değildir, o anadır, bacıdır ,
Değerini bilene, gerçekten baş tacıdır ,
Erkek, kadın el ele, verirse mutlu olur ,
Aklıselim her insan, birliğe duacıdır ...

Kadın sözü geçince, annemi hatırlarım ,
Onun sesini duysam, ben yerimden fırlarım ,
Ona müşfik davranmak, anlayanı yüceltir ,

Hep beraber geçmiştir, en mutlu zamanlarım ...

Kadına saygı duyun, ayağa düşürmeyin ,
Halisane davranın, sakın hiç hor görmeyin ,
İnsanca davranırsan, insanca davranırlar ,
Onları horlayarak, ruhunu öldürmeyin ...

Bu sözüm kadınlara, var saygın bir yeriniz ,
Ailen, cocukların, hele de bir eriniz ,
Mutluluğu artıran, sizin maharetiniz ,

Mesut yaşamak için, aksın alın terimiz ....

Ayhan Yüksel
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA
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ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI
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SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

DSi BOLGE MUDURU ALUCRA
VE CAMOLUK’TA iNCELEME YAPTI
DSİ Trabzon Bölge Müdürü Cengizhan Kılıçaslan Alucra ve Çamoluk ilçelerinde incelemelerde bulundu

İŞKUR kadın girişimcile-
ri unutmadı. İl Müdürü 

Mustafa Sarı, İŞLETMELERİ 
ziyaret ederek kadın çalışan-
lara çiçek verdi. İlimizde Kadın 
istihdamının yoğun olduğu, 
Giteks Tekstil, Giysun Tekstil, 

Umut KiB tekstil, Asi Moda 
Giyim, Mardoba Tekstil, Akın 
Çorap ve Mola Tekstil firma-
larını 8 Mart Dünya Kadınlar 
günü vesilesiyle ayrı ayrı 
ziyaret edildi. 

Haber : Fatma UĞURLU

İŞKUR’dan kadınlara tebrik

Kamyoncular Kooperatifi başkanı Ercan Pekdemir liman için destek istedi

Bekdemir Giresun 
halkını göreve çağırdı

Bekdemir şöyle konuştu: 
Giresun’da çalışan 200’e 
yakın kamyon ve tırcı 
esnafıyız, Dünya yaşanan 
salgın hastalıklar, ekonomik 
gelişmeler ve savaş hepimi-
zi olumsuz etkilemektedir. 
Tüm bu olumsuz gelişmeler 
devam ederken üzerine 
Giresunport limanında 
depoların yıkılması liman 
faaliyetlerini durdurmuş bizi 
çalışamaz hale getirmiştir.

      Bankalardan aldığı-
mız kredileri ve Sgk bağkur 
primlerini ödeyemez hale 
geldik. Komşu illerden yük 
alarak nakliye yapmaya 
çalışıyoruz istediğimiz 
fiyatları almadığımız gibi her 
gün yükselen mazot fiyat-
ları karşısında eziliyoruz ve 
zarar ediyoruz. Birçoğumuz 
araçlarını satılığa çıkardı ve 
satmak durumunda kaldı. 
Sadece 1 tır, araç sahibi ve 
şoförün ailesiyle birlikte en 
az 8 kişiye aş olmaktadır ek-
mek olmaktadır. Giresun’da 
200 tane araç sahibi, şoför 
aileleri ve liman personeli 
mağdur edilmiştir.

       Karadeniz sahilinde 
Giresun limanı komşu illerin 
ekonomik olarak önüne ge-
çerek faaliyetlerini sürdürür-
ken yeni depolama alanının 

yeri tespit edilmemişken 
ve yeni silolar yapılmadan, 
siloların yıkılması limanın 
işlevsiz hale gelmesi kimle-
rin ekmeğine yağ sürmüş-
tür kamuoyunun takdirine 
bırakıyoruz. Giresun halkı 
ve esnafı olarak kaybe-
diyoruz ve kaybetmeye 
devam ediyoruz şehrimizde 
istihdam alanı yok denecek 
kadar az hale gelmiştir bu 
şehir bizim sahip çıkmalıyız 
ve kalkınması için mücadele 
etmeliyiz.

     Uzaktan yakından 
kim varsa herkesi limandaki 
siloların yıkılmaması limanın 
işlevsiz hale gelmemesi ve 
faaliyetlerinin devam etmesi 
için göreve davet ediyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanı, Gi-
resun Valisi, Belediye Baş-
kanı ve Milletvekillerinden, 
Giresun halkına ve batmak-
ta olan nakliyeci esnafına 
sahip çıkmasını istiyoruz. 

Haber: Osman Yılmaz



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

410 Mart 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

Giresun Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Giresun Eği-
tim ve Araştırma Has-

tanesi Radyoloji Kliniği Girişimsel 
Radyoloji Ünitesinin 5. kuruluş 
yıldönümü ,İl sağlık müdürü Doç. 
Dr. Muhammet Bulut, Destek Hiz-
metleri Başkanı Mehmet Şahin, 
Halk Sağlığı Hizmetleri Başka-
nı Dr. Ünal Özek, GRÜ Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Berkan 
Şahin hastane başhekimi Doç. 
Dr. Fazıl Kulaklı, birim sorumlusu 
Doç. Dr. Tümay Bekci ile hastane 
ve sağlık müdürlüğü idari birim 
yöneticileri ve öğretim üyelerinin 
katılımıyla kutlandı. Etkinlikte 
hastane bünyesinde özellikli 
işlemlerin yapılabildiği Girişimsel 
Radyoloji ünitesinin varlığının il 
dışına hasta sevklerinin önüne 

geçtiği vurgulandı ve üniteyi 
geliştirmeye yönelik adımların 
istişaresinde bulunuldu.

Birim hakkında bilgilendirme 
yapan birim sorumlusu Doç. Dr. 
Tümay Bekci;

“Girişimsel Radyoloji, tıpta 
pek çok alanda tanı ve tedavi 
amacıyla uygulanan teknikleri 
içeren radyolojinin bir alanıdır. 
Hastaya genellikle lokal anestezi 
uygulanarak; çok küçük yollar-
la (iğne deliği küçüklüğünde) 
vücuda girilerek gerçekleştirilen 
tanı ve tedavi yöntemlerini içeren 
girişimsel radyoloji, hastalıkların 
eskiye oranla çok daha basit 
müdahalelerle, açık operas-
yonlar ve teşhis amaçlı cerrahi 
uygulamalara gerek kalmaksızın 
tedavi edilebilmesini ve hastalık 
hakkında daha net bilgi elde edil-
mesini sağlar. Tanı ve tedavide 

anjiyografi, ultrason ve bilgisa-
yarlı tomografi gibi görüntüleme 
yöntemleri en sık kullanılan giri-
şimsel radyoloji uygulamalarıdır. 
Girişimsel Radyoloji branşında 
uzmanlaşmış hekimler tarafın-
dan, kalp damarı dışında anjiyo 
ile yapılan tüm damar tedavi-
lerinde (tıkanma, balonlaşma, 
kanama gibi) uygulanabilir.” dedi. 
Birimin kuruluşu ve devamlılığın-
da katkıları bulunan Sn. Prof. Dr. 
Zafer Ünsal Coşkun ile Radyoloji 
Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Alptekin Tosun’ a da katkıları için 
teşekkür ederim” diyerek sözleri-
ne devam etti.

KESİSİZ VE AMELİYATSIZ 
UYGULAMALAR

Giresun Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Eğitim Araştırma Has-
tanesi bünyesinde 5 yıl önce 

kurulan Girişimsel Radyoloji 
Ünitesi kesisiz ve ameliyatsız 
uygulamalar yapan, yüksek 
ve ileri teknolojinin kullanıldığı 
girişimsel radyoloji yöntemiyle 
hastalar çoğunlukla anestezi 
uygulanmadan yapılan tedavi 
sayesinde gün içinde taburcu 
edilebiliyor. 

KOMPLİKASYONLAR 
AZALIYOR

Giresun Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Giresun Eğitim Araştır-
ma Hastanesi öğretim üyesi ve 
Girişimsel Radyoloji Depart-
manı Birim Sorumlusu Doç. 
Dr. Tümay BEKCİ, Girişimsel 
radyolojik işlemlerin vasküler 
(damarsal) ve nonvasküler 
(damar dışı) işlemler olarak iki 
ana gruba ayrıldığını belirte-
rek, “Hastanemizde vasküler 

işlemleri anjiyo ünitesinde, da-
mar dışı işlemleri ise ultrason, 
tomografi gibi son model tıbbi 
cihazlarla yapıyoruz. Girişim-
sel radyoloji vakalarının temel 
özelliği;  milimetrik bir cilt 
yarasından girilerek işlemleri 
yapılması ve ciltte iz bırak-
mamasıdır. Çoğu hastamızda 
anestezi gerekmiyor, aynı gün 
taburcu olabiliyor. Girişimsel 
radyolojide tüm işlemler görün-
tüleme cihazları ile yapıldığı 
için komplikasyonlar azalırken 
işlemin etkinliği de artıyor” 
ifadelerini kullandı.

KANSERLE MÜCADELEDE 
TANI VE TEDAVİDE 
ETKİLİ YÖNTEM

Dr. Bekci, yöntemin özellikle 
karaciğer, akciğer, pankreas 
ve böbrek kanserlerinin teda-
visinde etkili olduğunu vurgu-
layarak, “Onkoloji hastalarının 
tanı ve takibinde önemli rol 
oynayan radyoloji kliniğimiz 
tümör tedavisinde de etkin rol 
almaktadır. Ablasyon dediği-
miz yöntemde özellikle karaci-
ğer tümörlerinde ciltten girerek 
tümör hücrelerini yakarak veya 
soğuk ajanlarla öldürüyoruz. 
Bu tedavi yöntemi ameliyatla 
yapılan işlemlere denk sonuç-
lar vermektedir.” dedi.

ÖZEL ÜRETİLEN 
MALZEMELER

Eskiden beyin ameliyatla-
rıyla tedavi edilen beyin damar 
hastalıklarının artık kapalı yön-
temle damar içerisinden özel 
üretilen malzemelerle girişimsel 

radyoloji biriminde yapıldığını 
ifade eden Dr. Bekci, “Bunların 
dışında ultrasonografi veya 
tomografi eşliğinde yumuşak 
doku (tiroid, lenf nodu, karın 
içi kitle), karaciğer, böbrek 
biyopsileri; safra yolları tıka-
nıklığında safra yolu drenajı 
veya stentleme işlemi, üriner 
sistem darlıklarında üriner 
sistem drenajı ve stentlenmesi, 
abse drenajı; kalıcı veya geçici 
venöz kateter yerleştirilmesi, 
port kateter takılması, parasen-
tez(batın içi sıvı boşaltılması), 
torasentez(akciğer zarları ara-
sındaki sıvı boşaltımı) işlemle-
rini günlük pratiğimizde sürekli 
yapıyoruz” diye konuştu.

SAYILI MERKEZDE 
YAPILIYOR

Hastanede 5 yıllık süre zar-
fında 10 binden fazla hastaya 
Girişimsel Radyoloji ile tedavi 
uygulandığını söyleyen Dr. 
Bekci, “Girişimsel radyoloji 
Türkiye’de sayılı merkezde 
yapılıyor. Kliniğimize Giresun 
ili yanında çevre illerden de 
birçok hasta gelerek tanı ve 
tedavi imkanı bulmaktadır. 
Yaptığımız işlem yelpazesi 
kliniğimize Sağlık müdürlüğü 
ve Başhekimliğimizin Bakanlık 
nezdindeki girişimleri netice-
sinde kazandırılacak olan MR 
füzyon biyopsi cihazı ve DSA 
cihazının kazandırılmasıy-
la artarak devam edecektir.  
Girişimsel radyoloji poliklini-
ğimiz hafta içi her gün hizmet 
vermekte olup hastalarımızı 
beklemekteyiz “ şeklinde 
konuştu.

GiRiSiMSEL RADYOLOJi BiRiMi 5 YASINDA!

“Kadın, toplumun inşasında 
büyük pay sahibidir. Anne olarak, 
öğretmen, doktor, mühendis, 
gazeteci, yazar-çizer, bilim insanı 
olarak, fabrikada işçi, tarlada köy-
lü, pazarda esnaf, ticaret erbabı 
,iş kadını, yönetici olarak, toplu-
mun her alanında çalışan ,üreten,  
iradesini; kimsenin etkisinde kal-
madan, her türlü baskının dışında 
, özgür ve özgün şekilde ortaya 
koyan kadınlar, daha güzel bir 
yarını şekillendirecek en önemli 
unsurdur.

Sahip olduğu özelliklerin far-
kında ve bu potansiyelini; iyinin, 
güzelin, faydalı ve doğru olanın 
gerçekleşmesi için kullanan kadın

DÜNYAYI İMAR EDER, MEDE-
NİYETİ İNŞA EDER, TOPLUMU 
İHYA EDER… 

Adaletin hâkim olduğu gelişmiş 
bir toplum için, kadınların etkinlik 
alanlarının genişletilmesi, eğitim, 
istihdam, sağlık, siyaset, hukuk 
vb. alanlarda eşit fırsat ve olanak-
lardan faydalanabilmeleri büyük 
önem taşımaktadır.

Türkiye; kadınların, çocukların 
gençlerin ve bütün vatandaşla-
rının geleceğe umutla baktığı, 
toplumsal barış ve huzurun tesis 
edildiği insan onuruna yakışır bir 
yaşam tarzının hüküm sürdüğü 
mutlu bir ülkeyi hedefliyoruz.

Tarihe baktığımızda da görüyo-
ruz ki ülkemiz gelişmesinde kadın-
larımızın büyük katkıları olmuştur.

Bu yüzden, kadının eğitimini, 
sağlığını, sosyalleşmesini ve 
üretime katılmasını sağlamak, 
bunların önündeki engelleri kal-
dırmak,  aslında hem bireye hem 
de topluma yapılan en büyük ya-
tırımdır. Elbette sağlık hizmeti ve 
nitelikli eğitim, itibarlı, güvenli ve 
onurlu bir yaşam, kamu hizmetle-
rine ve kaynaklarına eşit erişim, 
kadın-erkek  her insanın en doğal 
hakkıdır. Ancak hala ülkemizde, 
kadın daha doğarken, sosyal 
yapının önyargılarına muhatap 
olmakta, eğitimi, sağlığı, istekleri, 
umutları toplumda ikinci planda 
tutulmaktadır.

Dahası ekonomik, sosyal, si-
yasal ve akademik alanda maddi 
manevi türlü zorluklarla karşı 
karşıya kalmaktadır.

Bugün kadınların en büyük 
problemi geçim sıkıntısıdır.

Doğal olarak çalışmak zorunda 
kalan bilgi birikimini ve tecrübesi-
ni üretime dönüştürmek isteyen 
kadınımız “çalışma hayatı” içinde 
büyük zorluklar yaşamaktadır ve 
çoğu zaman değersizleştirilmek-
tedir. Evine gelir getirebilmek için, 
ağır şartlarda, uygun olmayan 
zaman ve zeminde, sosyal güven-
ceden mahrum statüde ve ucuz 
işgücü olarak çalışmak durumun-
da kalmaktadır.

Çıkarılan yasalar ve iyileş-
tirmeler olsa da, bu yasaların 
uygulanmasındaki keyfilik ve 
denetimsizlik, özel sektör başta 
olmak üzere bir çok alanda büyük 
bir mağduriyet oluşturmaktadır. 
Çalışan kadının şartlarını, eşitlik 
ilkesinden ziyade adalet ilkesi ile 
düzenlemek devletin asli vazi-
fesidir. Özellikle düşük ücret ile 

çalışan kadınların, sorumlu olduk-
ları çocuk ve yaşlı bakım hizmet-
lerinin, devlet tarafından “sosyal 
devlet” anlayışıyla karşılanması 
hususunda da gerekli düzenleme-
lerin yapılması atılacak önemli bir 
adımdır.

 Başka önemli bir gerçek daha 
var;

Üreten insan mutludur. Ancak 
üretimin karşılığı sadece para ile 
ölçülmemelidir.

“Çalışıp para kazanıyorsa 
değerlidir.” yargısı, tüm hayatını, 
ailesi ve çocuklarına adayan ve  
bunu tercih eden “ev hanımı” nı 
değersizleştirmektedir. Hâlbuki 
ki her kadın evinde, çalışma 
alanında ülkesine büyük katkılar 
sunmaktadır.

Kadın, yaratılışı gereği annelik 
vasfı ile toplumu oluşturan en 
önemli unsurdur. Bu nedenle 
kıymetli ve önemli sorumlulukları 
vardır. İlk mürebbiyedir. Yapıcı, 
onarıcı, toparlayıcı ve koruyucu 
özellikleri ile ailenin bel kemiğidir. 
Bu yüzden geleceğimizi şekil-
lendiren ve evde ağır işçi olarak 
çalışan kadınların, ev hanımları-
nın, “özlük haklarının verilmesi” 
için yapılacak düzenlemeler BİR 
LÜTUF DEĞİL, EN DOĞAL HAK-
KIN TESLİMİDİR.

Kadın intihar ve cinayetleri, 

şiddet ve istismar vakaları, bu 
memleketin en derin yaralarıdır.

Bu konuda en yüksek hassasi-
yeti göstermek hepimizin insanlık 
vazifesidir.  Tek bir kadının, bir 
insanın uğradığı zulmün karşı-
sında ayağa kalkmak öncelikle 
inancımızın gereğidir.

Kişinin “hayatı” hiç kimsenin 
tekelinde değildir… Ve fiili duruma 
ceza, en üst seviyeden verilme-
lidir.

 Bugün Saadet Partisi olarak 
dünyanın dört bir yanında; çocuk-
larıyla savaşın ortasında hayatta 
kalma ve özgürlük mücadelesi 
veren, zor şartlar altında çalışarak 
yaşam mücadelesi veren, uğra-
dığı haksızlık karşısında hukuk 
mücadelesi veren, esaret altında 
hayat mücadelesi veren tüm ka-
dınlarımızın yanında olduğumuzu 
tekrar ifade etmek istiyoruz. 

Gayretimiz ve mücadelemiz 
adil ve yaşanabilir bir dünya için..

Amacımız başta Türkiye’deki 
insanlar olmak üzere tüm insanlı-
ğın “saadetidir.”

Bugün insanlık, “hak ve adale-
tin hâkim olduğu yeni bir dünya-
nın” hayali ve ihtiyacı içindedir. 
Böyle bir dünyanın kurulumu için 
kadınlar olarak en üst seviyede 
sorumluluğa sahip olduğumuzun 
bilincinde olarak, devletin ve sivil 

toplumun, iş ve sosyal yaşamda, 
kadını ve toplumu önceleyen ve 
destekleyen her türlü çalışmasını 
büyük bir memnuniyetle karşılı-
yoruz.

 Bugün kadını; yazılı-gör-
sel-sosyal medyada, reklamın ve 
tanıtımın bir unsuru, şiddetin ve 
tacizin bir mağduru olmaktan çıka-
rıp, çalışan, düşünen, öğreten, 
iyileştiren, güzelleştiren, ilham ve-
ren yanının görünmesine, bilimin, 
sanatın, ekonominin, eğitimin, 
huzur ve barışın, sevginin öznesi 
olarak ülkemizin yarınlarına olan 
katkısının desteklenmesine hepi-
mizin ihtiyacı var.

Bu açıdan, kadınlarımızın 
başarılarıyla buluşmak için, 

SADECE 8 MART’IN DEĞİL, 
HER GÜNÜN DEĞERLİ OLDU-
ĞUNA İNANIYORUZ.

Varlık gösterdiği her alanda 
umut olan, hayatı yenileyen “tüm 
kadınlarımızı” taktirle karşılıyor, 
Türkiye’ye kattığı değerle iftihar 
ediyoruz.

Bu süreçte biliyoruz ki, kadınla-
rımızın cesareti, dirayeti ve feda-
karlığı ile ülkemizin aşamayacağı 
engel yoktur.

..Ve biliyoruz ki, kadınların 
değer katmadığı hayat, siyaset, 
ekonomi, sivil toplum eksik kala-
caktır.”  n Haber : Osman Yılmaz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlerine ayrı bir vizyon katan SP, Gurbet Kara, Nesibe Karvil, Büşra Kabaktepe, Canan Karadeniz, Hafize Tekbaş’a fedakarlık ödülü verdi

SAADET PARTiSi’NDEN FEDAKARLIK ODULLERi
Giresun Kadın Kollarının düzenlemiş olduğu Hayata Değer Katan Kadınlar Programın 5 farklı katogoride ödül verildi



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

510 Mart 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

29.HAFTA 
GAZİANTEP F. K. (İ)
30.HAFTA
ANTALYASPOR (D)
31.HAFTA 
SİVASPOR (İ)
32.HAFTA
MALATYASPOR (D)
33.HAFTA
BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA

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

Giresunspor’un kalan maçları

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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

28. HAFTANIN SONUÇLARI
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 1 - 0 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. .........................1 - 2 ................................. GZT GİRESUNSPOR
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR ..........2 - 0 .................................GALATASARAY A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. ............................................2 - 3 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......0 - 0 .........................................................ALTAY
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ...............1 - 0 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................1 - 1 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. .....2 - 2 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................1 - 2 ........................ AYTEMİZ ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................2 - 2 ................... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 28 ..... 20 .... 7 ..... 1 ...... 52 .....21 ....31 .....67
2.İ. H. KONYASPOR ............ 28 ..... 15 .... 7 ..... 6 ...... 44 .....29 ....15 .....52
3.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 28 ..... 14 .... 5 ..... 9 ...... 41 .....28 ....13 .....47
4.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 28 ..... 13 .... 8 ..... 7 ...... 43 .....32 ....11......47
5.A. ALANYASPOR ............. 28 ..... 13 .... 7 ..... 8 ...... 51 .....42 ....9 .......46
6.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 28 ..... 12 .... 9 ..... 7 ...... 42 .....28 ....14 .....45
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 28 ..... 12 .... 9 ..... 7 ...... 42 .....36 ....6 .......45
8.A. HATAYSPOR ................ 28 ..... 13 .... 4 ..... 11 ....44 .....45 ....-1 ......43
9.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 28 ..... 11 .... 7 ..... 10 .... 33 .....40 ....-7 ......40
10.Y. KAYSERİSPOR ........... 28 ..... 10 .... 8 ..... 10 .... 41 .....42 ....-1 ......38
11.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 28 ..... 10 .... 7 ..... 11 ....36 .....39 ....-3 ......37
12.GALATASARAY A.Ş. ..... 28 ..... 9 ...... 8 ..... 11 ....37 .....41 ....-4 ......35
13.F. TAV ANTALYASPOR .. 28 .....9 ...... 8 ..... 11 ....29 .....35 ....-6 ......35
14.D. GRUP SİVASSPOR ..... 28 ..... 8 ...... 10 ... 10 .... 35 .....35 ....0 .......34
15.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 28 ..... 8 ...... 8 ..... 12 .... 40 .....42 ....-2 ......32
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 28 ..... 9 ...... 5 ..... 14 .... 29 .....32 ....-3 ......32
17.GÖZTEPE A.Ş. ................. 28 ..... 7 ...... 6 ..... 15 .... 34 .....44 ....-10 ....27
18.ALTAY .............................. 28 ..... 7 ...... 5 ..... 16 .... 29 .....41 ....-12 ....26
19.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 28 ..... 6 ...... 5 ..... 17 .... 25 .....50 ....-25 ....23
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 28 ..... 5 ...... 5 ..... 18 .... 23 .....48 ....-25 ....20

‘Giresunspor’a 
yenilmemiz

dezavantajdı’
Karadeniz ekiplerin-

den Çaykur Rizes-
por, Spor Toto Süper Ligin 
29. Haftasında deplasman-
da oynayacağı Kasımpaşa 
maçı öncesinde hazırlıkla-
rını Mehmet Cengiz Spor 
Tesisleri’nde Teknik Direk-
tör Bülent Korkmaz yöneti-
minde sürdürdü. 

Teknik Direktör Bülent 
Korkmaz, geride kalan 
her maçın zor olacağına 
vurgu yaparak “Özellik-
le Giresunspor’a kendi 
sahamızda yenilmeniz 
bizim için dezavantajdı. İki 
maçta yaptığımız analizde 
ve çalışmalarımızda şunu 
gördük; bizim savunma 
anlamındaki en büyük 
zafiyetimiz, rakibe 2 oyun-
cu ile gitmemiz yani ikili 
sıkıştırma yapmamız. 
Galatasaray ve Gire-
sunspor maçlarında 
yediğimiz goller 
böyle. Özellikle 
ben oyuncularıma 
hep bunu vurgulu-
yorum, bunun 
üzerine 
çalışıyoruz. 
Bu da 
geç-

mişten gelen bir şey ve 
savunma anlamında da 
rakip oyuncuların takip edil-
memesi golleri yememize 
sebep oluyor. Dolayısıyla 
geçmişten gelen alışkanlık-
ları burada çalışarak gider-
meye çalışıyoruz. Bunun 
üzerine çok duruyoruz hem 
görsel analiz yapıyoruz 
hem de antrenmandaki ant-
renmanlarımızı ona göre 
belirliyoruz. Bu maç da öyle 
bir maç. Özellikle Kasım-
paşa, savunmada adam 
adamı oynamayı bilen ve 
hücumda da özellikle orta 
sahaları devamlı ceza 
sahasında olan bir takım. 
Biz de aynı şekilde takip 
edersek, savunma anla-
mında istediğimizi yaparız. 
Umarım düşündüklerimizi 

gösterdiklerimizi fut-
bolcularımız aynen 

uygular. Artık her 
maç zor. Alacağı-
mız bir galibiyetle 
yeniden umutla-
rımız yeşerecek. 

Bununla ilgili 
rakiplerine de 
oynayacaksınız. 

Oradan ala-
cağınız 
sonuç-
larda 
çok 
önem-
li” 
dedi.

iKi TAKIM DAHA ARANIYOR 
Bu sezon 3 grupta oynanan 

1. Amatör ligde 2021- 2022 
futbol sezonunun son iki haftasına 
girildi.

Gruplarında Şebinkarahisar, 
Sanayispor ve C.Örnekspor liderlik 
koltuğunda otururken artık son 180 
dakikalar oynanacak.

A Grubu’nda Şebinkarahisar Be-
lediyespor haftayı bay geçerken, en 
yakın takipçisi Pirazizspor deplas-
manda 1977 Ballıcaspor’u mağlup 

ederek rakibiyle puanları eşitledi.
B Grubu’nda Sanayispor deplas-

manda Ay Yıldızspor’u 3-1 yenerken, 
Ali Durağı Gençlik iç sahada 1977 
Çınarlar’ı 3-0 mağlup ederek takibini 
sürdürdü.

C Grubu’nda ve haftanın en 
önemli maçında C.Örnekspor konuk 
ettiği Altunsuspor’u 2-1 yenerek 
şampiyonluğunu ilan etti. Grupta 3 
takım ikincilik için son 2 haftada son 
kozlarını oynayacak.

Göztepe ve 
Rize karşısın-
da elde edilen 

galibiyetlerin ardından 
moral ve motivasyon ta-
van yaparken Oyuncula-
rında idmanlarda istekli 
olmaları Teknik adam 
Hakan Keleş’i memnun 
ediyor.

Son 2 haftada al-
dıkları galibiyetlerin 
gelecek günlere ışık 
olduğunu kaydeden 

Keleş “ 4 hafta durakla-
ma dönemine girdik.O 
dönemde sahada iyiydik 
ancak bunu sonuçlara 
yansıtamadık. Ligin ilk 
devresinde olduğu gibi 
Kayserispor maçından 
sonra toparlandık ve 
istediğimiz sonuçları al-
maya başladık.Artık her 
karşılaşmanın finalden 
öte olduğunu biliyoruz. 
Kümede kalacağımıza 
inandık ve bu inanç 

doğrultusunda çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. 
Gaziantep engelini de 
aşarak yolumuza devam 
edeceğiz” dedi.

Giresunspor, ligin ilk 
yarısında Gaziantep’te 
uzatma dakikalarında 
kendi kalesine attığı 
golle sahadan 1-1’lik be-
raberlikle ayrılıp 2 puan 
bırakmıştı.

Haber : Osman 
Yılmaz

GiRESUNSPOR’DA 
iSLER YOLUNDA

Giresunspor’da 

Ç. Rizespor karşılaşmasının 

ardından futbolculara verilen 

2 günlük izin ardından 

başlayan çalışmalar tüm hızı 

ile devam ediyor.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 610 Mart 2022 Perşembe

 

 

 

GÜNDEM
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SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

Giresun Gençlik 
ve Spor İl Müdü-

rü Hasan Bulut, yapımı 
tamamlanan bin seyirci 
kapasiteli Çotanak Spor 
Kompleksi Olimpik Yüzme 
Havuzu’nun hizmete 
açıldığını söyledi.

Bulut, yaptığı açıkla-
mada “Yüzme Bilmeyen 
Kalmasın Projesi, Gençlik 
ve Spor Bakanlığımızın 
en önemli projelerinden 
bir tanesi. İşte o yüzden 
diyoruz ki ilimizde yüzme 
bilmeyen kalmasın. 
İnanıyorum ki burada 
birçok kişi yüzme sporunu 
geliştirecek ve yüzme 
öğrenecek. Bu tesisimiz 
gençlerimizin gelişimine 
katkı sağlayacak ve spor 
alışkanlığı kazandıracak. 
Gençler bizim için çok de-
ğerli. Bugünümüzün sahi-
bi, geleceğimizin teminatı 
olan gençlerimizin hayata 
ve geleceğe daha sağlıklı 
hazırlanmaları için elimiz-
den gelen her fedakarlığı 

yapmaya hazırız. Hem 
zihnen hem de bedenen 
zinde kalabilmek için 
haydin yüzmeye diyorum. 
Spor tesislerimizi boş 
bırakmayalım. Gündüz 
vaktim yok, okula ya da 
işe gidiyorum diyenler, 
günün her saati, gece 
dahi olsa spor tesisleri-
mize bekliyoruz” şeklinde 
konuştu.

Bulut, 1000 kişilik 
seyirci kapasiteli Olimpik 
Yüzme Havuzunun; 1 
adet tam olimpik yüz-
me havuzu 50m*25m x 
2,15m (derinlik), 1 adet 
çırpınma havuzu 20*5 
X 1,10m, 4 adet birey-
sel spor salonu, 2 adet 
soyunma odası, 1 adet 
doping odası, 1 adet 
revir, 1 adet masa tenisi 
salonu, 1 adet kafeterya, 
1 adet ilk yardım odası, 
1 adet basın odası ve 1 
adet fitness odası ile hiz-
met vereceğini sözlerine 
ekledi.

Süper Lig’de 28. haftada 
oynanan 10 karşılaşma-
da toplam 25 gol atıldı. 

4 beraberliğin yaşandığı haftada, 
ev sahibi ve deplasman takım-
ları 3’er kez sahadan galibiyetle 
ayrıldı. Ligde uzun süredir lider 
konumda olan Trabzonspor, haf-
tanın önemli maçında Fenerbah-
çe ile deplasmanda 1-1 berabere 
kaldı. İkinci sırada olan ve 4 haf-
tadır kazanamayan Konyaspor, 
Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek 
galibiyet hasretine son verdi. 
Yeşil-beyazlılar, puanı 52’ye yük-
seltirken, 3. Başakşehir ile puan 
farkını da 5’e çıkardı. Beşiktaş 
deplasmanına çıkan Emre Belö-
zoğlu yönetimindeki Başakşehir, 
sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. 

Farioli yönetimindeki Alanyaspor, 
Kayserispor deplasmanından 
2-1’lik sonuçla 3 puanla ayrı-
lırken, puanını 46’ya yükseltti. Tu-
runcu-yeşilliler, geçtiğimiz hafta 
5 gollü Konyaspor galibiyetinin 
ardından üst üste 2. galibiyetini 
elde etti. Haftaya 45 puanla baş-
layan Adana Demirspor ise ligin 
son basamağında yer alan Yeni 
Malatyaspor’a 1-0 kaybetti. Hafta 
içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası 
çeyrek final maçlarında; Trab-
zonspor, Sivasspor, Kayserispor 
ve Alanyaspor kupada yarı finale 
yükselen ekipler oldu.

Kümede kalma 
yarışı kızıştı

Bu sezon 4 takımın düşece-

ği ligde, son sıralarda bulunan 
4 takımdan 3’ü haftayı puan 
kayıplarıyla geçti. 27 puanlı 
Göztepe, evinde Kasımpaşa’ya 
3-2 kaybederken, Altay ise uzun 
süre 10 kişi oynadığı Karagüm-
rük deplasmanından 1 puanla 
ayrıldı. Çaykur Rizespor, 1-0 öne 
geçtiği Karadeniz derbisinde ko-
nuk ettiği Giresunspor’a 2-1 kay-
bederek son haftalar öncesi yara 
aldı. 18. sıradaki Rizespor 23, 
Yeni Malatyaspor ise 20 puanda 
haftayı kapattı. 17 maç sonra 3 
puanla tanışan Yeni Malatyaspor 
ise son haftalar öncesi moral bul-
du. Ligde üst üste 5. yenilgisini 
alan İzmir ekibi Göztepe, Teknik 
Direktör Nestor El Maestro ile 
yollarını ayırdı.

Gol krallığında 
zirve değişti

Kasımpaşa’nın sezon başın-
da Fransa’dan transfer ettiği ve 
bu sezon attığı gollerle takımına 
önemli katkılar veren Umut Bozok, 
İzmir’de alınan galibiyette ağları 1 
defa sarstı ve ligdeki gol sayı-
sını 13’e çıkardı. Hatayspor’un 
Faslı golcüsü Ayoub El Kaabi, 
Gaziantep FK karşılaşmasında 1 
gol atarak, 13 gole ulaşan diğer 
isim oldu. Sakatlığından dolayı 
haftalardır Karagümrük forması 
giyemeyen Aleksandar Pesic ve 
Andreas Cornelius’un 12 golü 
bulunuyor. Beşiktaşlı forvet Michy 
Batshuayi de 11 golle listenin 5. 
sırasında yer alıyor.

ATES HERKESi 
YAKIYOR

Süper Lig’de 28. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürüyor. Avrupa 
kupalarına katılım hakkı elde etmek isteyen takımlar ise kıyasıya yarış içinde

Kulübün internet sitesinden 
yapılan açıklamada, 8 

Mart Dünya Kadınlar Günü’ne 
özel 7-12 yaş arası çocuk ve 
tüm kadın taraftarların, 14 Mart 
Pazartesi günü saat 20.00’de 
Çotanak Spor Kompleksi’nde 
oynanacak Gaziantep FK maçını 
ücretsiz seyredebileceği belirtildi.
Açıklamada, kadın ve 7-12 yaş 
arası çocuk taraftarların, biletle-
rini  Atatürk Meydanı’ndaki bilet 
satış gişesinden temin edebilece-
ği aktarıldı.

GAZiANTEP KARSILASMASINI
UCRETSiZ iZLEYECEKLER
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında GZT Giresunspor ile Gaziantep 
FK arasında oynanacak karşılaşmayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

dolayısıyla kadın ve çocuklar ücretsiz izleyebilecek.

YUZME HAVUZU 
HiZMETE GiRDi


