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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(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?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)
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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

MESLEĞİNİ SEVEREK 
YAPANLAR 
EGOLARINI 

BASTIRAMAYANLAR
(Yazısı Sayfa 4’te)

Ziyaretçiler için 
dinlenme alanı

‘HER ZAMAN 
YANINIZDAYIZ’

Başkan Şenlikoğlu Sanayi 
esnafıyla iftarda buluştu

Yüksel, “İstanbul Söz-
leşmesi’nin 20 Mart 
2021’de Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzası ile tek taraflı feshe-
dilmesi sonucu birçok kadın 
hakları derneği, vakıf, siyasetçi 
ve avukat Danıştay’a başvur-
muş; hukuka aykırı yapıldığını 
vurguladıkları fesih kararının 
iptalini istemişti. 

İYİ Parti Genel Başkanı Sa-
yin Meral Akşener, Danıştay’a 
sözleşmenin feshine ilişkin 
kararın yürütmesinin durdu-

rulması talebiyle başvuruda 
bulunmuştu. 

Danıştay, bu talep ile birlikte 
yapılan yürütmenin durdurul-
ması başvurularını reddedip 
açılan davaları esastan inceledi. 
Dosyaları inceleyen savcılar, İs-
tanbul Sözleşmesi’nin feshedil-
mesinin hukuka aykırı olduğunu 
kaydetti. Danıştay savcıları, 
verdikleri mütalaada, “TBMM 
tarafından uygun bulma yasa-
sıyla kabul edilen bir sözleşme 
ancak aynı yöntemle yürürlükten 
kaldırılabilir yani sözleşmeden 

ancak Meclis’te kabul edilecek 
yeni bir yasayla çıkılabilir” ifade-
sini kullandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel davaya müdahil olacaklarını açıkladı

‘KADINLAR O HAKKINI
TEKRAR GERi ALACAK’

İYİ Parti Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, İstanbul 
Sözleşmesinin geri getirilmesini istedi. Kadınların yasal güvencelerinin ellerinden 

alınmamasını isteyen Yüksel bu konuda ki davayı yakından takip ettiklerini söyledi

n 2’DE

Samsun’da iftara büyük ilgi oldu

SAMSUN’A GiRiP
SUBESi ACILIYOR
Samsun’da yaşayan Giresunlular iftarda buluştu. Katılımın 

yüksek olduğu iftarda dayanışma mesajları verildi.

Yemeğe katılan her-
kese teşekkür edilen 
açıklamada, “Tanışma, 

birlik, beraberlik ve dayanışma 
adına, İş İnsanı ve Bürokratlar 
olarak  İftar yemeğinde bir 
araya geldik. Samsun’daki 
Giresunluların daha güçlü bir 
sivil toplum yapısına sahip 
olabilmesi için oluşturulması 
planlanan yeni yapılaşmanın,  
detayları ele alındı. Ankara 
Merkezli kısa adı “GİRİP” olan 
Giresunlu İş İnsanı ve Bürok-
ratları Derneği’nin Samsun 

Şubesi’nin kuruluşu ile ilgili gö-
rüş alışverişinde bulunuldu.Bu 
amaçla yeni yapılanma ile ilgili 
kısa zamanda kuruluş aşama-
sına geçilmesi ve Samsun-Gi-

resun arasında yeni sosyal ve 
kültürel etkinlikler  planlanması 
konusunda tavsiye kararı alın-
dı.” denildi.

Haber: Hakan Çelebi

Sarı, “4904 sayılı İŞKUR kanu-
nu gereğince, Çalışma ve İş 

Kurumu İl Müdürlükleri, illerinin 
işgücü piyasasını izleme ve de-
ğerlendirme sistemini oluşturmak 
ve gelecek istihdam ve eğitim 
ihtiyacını belirlemek amacıyla 
işgücü piyasası araştırmaları 
yapmakla yükümlüdür.    n 3’TE

Müdür Sarı işverenlerin taleplerinin de değerlendirmeye alınacağını söyledi...

iSKUR, SAHAYA iNiYOR
İŞKUR İL Müdürü Mustafa Sarı, iş piyasası ile ilgili saha çalışması 

yapacaklarını söyledi. Göreve geldikten sonra örnek çalışmalara imza 
atan Sarı işverenlerin taleplerini de değerlendirmeye alacaklarını söyledi

Keşap Belediye Başkanı Mehmet 
Emür, Keşap Fen Lisesi iftar 

sofrasına misafir oldu. İftar sonrası S.S. 
Keşap Esnaf&Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi, Keşap dolmuş dura-
ğı esnafı ile çay sohbetinde bulunarak 
Yazlık Köyü Kızılboğaz Camii’nde tera-
vih namazı kıldı.             n SAYFA 2’DE

Başkan Emür öğrencilerle iftar yaptı

n 3’TE

n 2’DE

FiSKOBiRLiK son bir yılda 30 
milyon liralık yatırım yaptı

n 2’DE
Şenlikoğlu’ndan ziyaret n
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Fakat üstünden tam bir yıl 
geçti iktidar 1 yıldır somut 
bir adımda bulunmadı. 

Yeni bir sözleşme, kanun 
da getirmedi. Nihayet bekle-

nen gün geldi. İstanbul Söz-
leşmesi’nin Cumhurbaşkanı 
Kararnamesi ile 20 Mart 2021 
tarihinde feshedilmesine karşı 
açılan davalar, 28 Nisan’da 

Danıştay 10. Dairesi’nde 
görülecek. Biz durmayacağız. 
İktidar her ne kadar bizleri, 
kadınları görmezden gelse de 
susmayacağız. İstanbul Söz-

leşmesi ya da eski sözleşme 
gibi yeni bir sözleşme gelene 
kadar mücadelemize devam 
edeceğiz.” dedi. 

Haber: Mustafa Cici

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel davaya müdahil olacaklarını açıkladı

‘KADINLAR O HAKKINI
TEKRAR GERi ALACAK’

İYİ Parti Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, İstanbul 
Sözleşmesinin geri getirilmesini istedi. Kadınların yasal güvencelerinin ellerinden 

alınmamasını isteyen Yüksel bu konuda ki davayı yakından takip ettiklerini söyledi

FiSKOBiRLiK son 
bir yılda 30 milyon 
liralık yatırım yaptı
Fındık Tarım Sa-

tış Kooperatifleri 
Birliği (FİSKOBİRLİK) 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Lütfi Bayraktar, 
son bir yılda yaptıkları 
yatırımın maliyetinin 30 
milyon lira olduğunu 
söyledi.

Bayraktar, Entegre Fındık 
İşleme Tesisleri’nde basın 
mensuplarıyla bir araya gel-
diği iftar programında yaptığı 
konuşmada, FİSKOBİRLİK’in 
üreticiden fındık alıp işlediğini, 
Türkiye ve dünyaya sattığı-
nı belirtti. FİSKOBİRLİK’in 
TMO’nun fındıkta yaptığı 
müdahale alımlarını gerçek-
leştirmeye daha fazla hazır ol-
duğunu dile getiren Bayraktar, 
“Niye hazır? Verirlerse yaparız, 
diğer işlerimiz devam ediyor, 
biz yine hazırız, üretiyoruz ve 
satıyoruz. Bu anlamda FİSKO-
BİRLİK imkanları ölçüsünde 
sosyal sorumluluk yapan, aynı 
zamanda da doğal olarak tica-
reti döndürmesi gerektiği için 
de ticaret yapmayı öğrenen, 
bunu yapan bir kurum pozisyo-
nunda.” dedi.

Bayraktar, eskisinden 
daha iyi durumda olduklarının 
vurgulayarak, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Neden? Çünkü 
artık ‘biziz’, FİSKOBİRLİK son 
10 yıldaki mücadelesiyle artık 
kimseye bağlı değil. Yani FİS-

KOBİRLİK ‘A’ partisine, 
‘B’ partisine, şuna, 
buna bağlı değil. Tabii 
ki hükumetler destek 
verirse, kamuoyu des-
tek verirse daha büyük 
işler yapar ama olmasa 
da FİSKOBİRLİK var, 

olmaya da devam edecek. 
Son bir yılda yaptığımız yatı-
rımın maliyeti 30 milyon lira, 
az gelebilir 30 milyon lira ama 
dünkü bir lira maaş ödeyeme-
yen FİSKOBİRLİK için iyidir. 
İhracatımız 100 milyon lira, 
denilebilir ki az, ama bir liralık 
satışı olmayan FİSKOBİRLİK 
için 100 milyon lira önemlidir”

Birliğin fındık alımlarıyla 
ilgili rakamlarının kamuoyunda 
tartışıldığına dikkati çeken 
Bayraktar, “Bir kilogram fındık 
alamıyorduk ama bin aldık, 
iki bin aldık, üç bin aldık ama 
aldık.” ifadesini kullandı.

Lütfi Bayraktar, kamuo-
yunda FİSKOBİRLİK’in faiz 
ödediği yönündeki tartışmalara 
ilişkin, “Doğru, biz faiz ödüyo-
ruz ama bizim faizimiz borç fai-
zi değil. Bizim faizimiz piyasa-
ya sürdüğümüz, perakendeye 
verdiğimiz ürünün dönüşünü, 
geçecek zamanı karşılamak 
için kullandığımız kredinin 
faizi. Biz zor yolu seçtik, dedik 
ki ‘üreteceğiz’, üretiyoruz yani.” 
diye konuştu. 

Haber: GİRESUN (AA)

CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, Elektrik Üretim AŞ’nin Kimle-
re Elektrik Sattığını ve Giresun’da 
Borcundan Dolayı Elektriği Kesilen 
Aboneleri TBMM Gündemine 
Taşıdı

Türkiye’deki elektrik üretiminin 
büyük bir kısmını karşılayan ve 
ürettiği elektriği özel şirketlere 32 
kuruşa satan Elektrik Üretim AŞ; 
Türkiye’nin genel enerji ve ekono-
mi politikasına uygun bir şekilde 
elektrik üretim faaliyetlerinde 
bulunan kamu kuruluşu niteliğinde 
bir şirkettir.

CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, “devletten 32 kuruşa ucuz 
elektrik alan ve aldığı elektriği 
137 kuruşa vatandaşa satan özel 
dağıtım şirketlerinin yaptığı tek iş, 
vatandaşa hizmet götürmek yerine 
borcunu ödeyemeyen abonenin 
elektriğini kesmek ve karşılığında 
da açma-kapama bedeli üzerin-
den milyonlarca lira kazanmaktır” 
çıkışını yaptı. 

 Borçlu Abonenin Elektriğini 
Kesmek İnsancıl Değildir

Soru önergesinde Elektrik Üre-
tim AŞ’ne ait Termik ve Hidroelekt-
rik Santrallerin 2021 yılı içinde kaç 
kWh üretim yaptığını, bu üretimin 
ne kadarı hangi dağıtım şirket-
lerine sattığının cevabını arayan 
CHP’li Tığlı, “abonenin elektrik 
borcu tahsil etmek için abonenin 
elektriğini kesmek, üstüne bir de 

neredeyse fatura bedelinin yarısı 
kadar açma / kapama bedeli ek-
lemek insancıl değildir. Borçların 
tahsilat yönteminin daha insancıl, 
daha demokratik ve daha ekono-
mik bir sistem ile tahsil edilmesi 
gerektiğini ve kişi haklarına, sosyal 
ve ekonomik haklar ve ödevlere, 
özel yaşamın gizliliğine, haberleş-
me özgürlüğüne ve konut doku-
nulmazlığı haklarının göz önüne 
alınarak yapılması gerektiğini” 
ifade etti.

 Kaç Paralık Borç İçin Elektrik 
Kesiyorsunuz

CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı “Giresun’da elektrik borcunu 
ödeyemeyen kaç abonenin oldu-
ğunu, kaçının elektriğinin kesildiği-
ni ve fatura bedellerinden kaçının 
150 liraya kadar, kaçının 150 - 300 
lira arasında, mesela kaçının 
300 - 450 lira arasında ve kaçının 
borcunun 450 liradan fazla olduğu-
nu, kısacası kaç paralık borç için 
elektriklerin kesildiğini” sordu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 
Necati Tığlı’nın Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e 
yönelttiği sorular şunlar:

• Elektrik Üretim AŞ’ne ait 
Termik Santraller 2021 yılı içinde 
kaç kWh üretim yapmıştır? Elektrik 
Üretim AŞ üretilen elektriğin ne 
kadarını özel şirketlere satmıştır? 
En çok satış yaptığı ilk 5 şirket 
hangileridir? Bu şirketlere verilen 

teşvikleri niteliği ve sağlanan KDV 
muafiyetleri ne kadar olmuştur?

 • Elektrik Üretim AŞ’ne ait 
Hidroelektrik Santrallerin 2021 yılı 
içinde kaç kWh üretim yapmıştır? 
Elektrik Üretim AŞ üretilen elekt-
riğin ne kadarını özel şirketlere 
satmıştır? En çok satış yaptığı ilk 
5 şirket hangileridir? Bu şirketlere 
verilen teşvikleri niteliği ve sağ-
lanan KDV muafiyetleri ne kadar 
olmuştur?

• Devletten 1 kWh’lık elektriği 
32 kuruşa alan ve aynı 1 kWH’lık 
elektriği tüketiciye 137 kuruşa 
satan özel şirketlerin borcunu öde-
yemeyen aboneler hakkında tüm 
inisiyatifi ellerinde bulundurmaları 
kamu yararına olan bir uygulama 
mıdır? Eğer öyle ise bu uygu-
lamalarda nasıl bir kamu yararı 
gözetilmiştir?

 • Elektrik dağıtım şirketlerinin 
borcunu 15-20 gün geç ödeyen 
abonelerin hemen elektriklerini 
kesmesi, Anayasa’da güvence 
altına alınmış olan “kişi haklarına”, 
“sosyal ve ekonomik haklar ve 
ödevlere”, “özel yaşamın gizliliği-
ne”, “haberleşme özgürlüğüne” ve 
“konut dokunulmazlığı” ilkelerine 
aykırı değil midir?

• Dağıtım şirketlerinin borcunu 
ödeyemeyen abonelerin elekt-
riklerini bu kadar kısa sürede 
kesmesinde ki amaç acaba açma 
kapama ücretini faturalara yansıt-

mak istemesi olabilir mi?
• Elektrik borcu olanların borçla-

rının tahsil edilmesinde ki yöntem 
elektriklerinin kesilmesi midir? 
Yoksa elektriklerinin kesilmesi yeri-
ne daha insancıl, daha demokratik 
ve daha ekonomik bir sistemin 
uygulanması mıdır? 

• 1 Ocak ile 31 Aralık 2021 
tarihleri arasında Giresun’da 
elektrik borcunu ödeyemeyen kaç 
abonenin elektriği kesilmiştir? Bu 
hanelerden kaçının borcu 1 - 150 
TL arası, kaçının borcu 150 - 300 
TL arası, kaçının borcu 300 - 450 
TL arası ve kaçının borcu 450 TL 
ve üzeridir?

 • 1 Ocak 2022 tarihinden öner-
genin cevaplandığı tarihe kadar 
Giresun’da borcunu ödeyemeyen 
kaç hanenin elektriği kesilmiştir? 
Bu hanelerden kaçının borcu 1 
- 250 TL arası, kaçının borcu 250 - 
500 TL arası ve kaçının borcu 500 
TL ve üzeridir?

• Artan enflasyon, gelir dağılı-
mındaki adaletsizlik, zorlu hayat 
şartları ve hatalı enerji politika-
larına rağmen dişinden tırnağın-
dan arttırma çabasına girerek 
faturasını ödemek isteyen, ancak 
ödeyemeyen ve elektriği kesilen 
abonelerimizin faturalarını ödeye-
bilmeleri için herhangi bir çalış-
manız olacak mı? Yoksa enerji 
dağıtım şirketlerinin uyguladığı 
şartlar devam mı edecektir? 

TIĞLI: DAĞITIM ŞİRKETLERİ 32 KURUŞA ALDIKLARI ELEKTRİĞİ 137 KURUŞA SATARAK ZENGİN OLDULAR

Tığlı’dan elektrikte özelleştirme isyanı

Başkan Şenlikoğlu Sanayi esnafıyla iftarda buluştu

‘HER ZAMAN YANINIZDAYIZ’

Ramazan ayının bolluk ve 
bereketini vatandaşlarla iç 

içe yaşayan Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu 
Büyük Sanayi Sitesi esnafıyla 
iftarda bir araya geldi.

Sanayi Sitesi İşletme Koo-
peratifi binasında gerçekleşen 
iftar programına sanayi esnaf-
ları yoğun katılım gösterdi ve 
samimi bir ortam oluştu. 

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu yaptığı konuşmada: 
“Biz belediye olarak her zaman 
sanayi esnafımızın yanındayız, 
olamaya da devam ediyoruz. 
Sanayi esnafımızın emeğini 
ve alın terini boşa çıkarmamak 

için belediye olarak üzerimize 
düşen bütün görevleri yapı-
yoruz, yapmaya da devam 
edeceğiz. Bu akşam ki birlikte-
likten dolayı, hem de Giresun 
ekonomisine katkıda bulunma-
nızdan dolayı sanayi esnafımı-
za ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Sizlere bol kazançlar diliyor, 
Ramazan Bayramınızı şimdi-
den kutluyorum.” dedi.

Sanayi Sitesi İşletme 
Kooperatif Başkanı Muam-
mer Usta ise iftar programına 
katılımından dolayı Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na 
ve katılım sağlayan herkese 
teşekkür etti.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, iftar 

sonrası Aksu Mahallesi’nde bu-
lunan Bilgi Evi’ni ziyaret ederek, 
öğrencilerle bir süre sohbet edip 
derslikleri gezdi. Eğitmenlerden, 
verilen eğitimlerle ilgili bilgi alan 
Başkan Şenlikoğlu, öğrencilere 
de aldıkları eğitimlerle ilgili dü-
şüncelerini sordu.

Ziyareti sırasında öğrencilerle 
birlikte fotoğraf da çektiren Baş-
kan Şenlikoğlu öğrencilere ba-
şarılar dileyerek Bilgi Evlerinden 
yararlanan öğrencilerin geleceğe 
sağlam adımlar attığını söyledi.

Bilgi Evlerinde en son teknoloji 
kullanıldığını bildiren ve 
çocukların boş vakitlerini 
en iyi şekilde değerlen-
dirmesi gerektiğini ifade 
eden Başkan Aytekin 
Şenlikoğlu: “Pırıl pırıl in-
sanlar olmayı hedefleyin. 
Güzel insan olacağız, iyi 
insan olacağız, arkasın-
dan başarı gelecek. Bilgi 

evlerimizde internet ortamında 
ödevlerinizi araştırma imkanına 
sahipsiniz. Yetkili personelimiz 
gözetiminde ödevlerinizin ardın-
dan belli bir süre, zihinsel geli-
şimlerinize katkı sağlayabilecek 
oyunlar oynayarak zamanınızı en 
iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. 
Bilgi evlerimizin eğitici olduğu 
kadar eğlenceli olduğunu görüyo-
rum. Fırsat buldukça sizleri ziya-
ret etmeyi sürdüreceğim” dedi.

Diğer yandan, belediye tara-
fından Kumyalı mevkiinde ikinci 
bir Bilgi Evi de hizmete açılırken, 
şehir genelinde Bilgi Evi sayısının 
daha da artırılması planlanıyor.

BASKAN SENLiKOGLU BiLGi EVi’Ni ZiYARET ETTi
‘GELECEĞE SAĞLAM ADIMLAR ATIYORSUNUZ’
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Giresun Merkez, Çıtlakkale Mahallesi, 15 ada, 
84 parsel ve 1997 ada 2 nolu parsellerde 3194 
sayılı İmar Kanununun 18.maddesi gereği 
arazi ve arsa düzenlemesi yapılmasına dair tüm 
belgeler, Belediye Encümeninin 12/04/2022 
tarih ve 252 sayılı kararı ile onaylanarak 
26/04/2022 - 26/05/2022 tarihleri arasında 
Belediyemiz İlan panosunda, İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü ilan panosunda ve Çıtlakkale 
Mahallesi Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.
İlgililere duyurulur.

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01609557)

28 nisan 2022 basin ilan 1

Giresun İli Tirebolu İlçesi Demirci Mahallesinde, Mülkiyeti Giresun İl Özel İdaresine Ait Konkasör 
Şantiyesi Alanında Bulunan Kilitli Parke Üretim Tesisinin 10(On) Yıllığına  Kiraya Verilmesi İşi

1-  Giresun ili Tirebolu ilçesi Demirci Mahallesinde, mülkiyeti Giresun İl Özel İdaresine ait konkasör 
şantiyesi alanında bulunan Kilitli Parke Üretim Tesisinin 10(On) yıllığına  kiraya verilmesi işinin   
ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesi (c) fıkrasına göre Açık Teklif (artırma)İhale  
Usulü ile 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(yetkili organlarından alınmış), tüzel kişilerden istenilen maddelerinde belirtilen 
belgelerin (3.2.2 maddesi) 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 taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Taşınmaz 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- İhale sonucunda; kiralayan ile İdare arasında 10(on) yıllık  kira sözleşmesi imzalanacaktır. Kiralar 
aylık dönemler halinde peşin olarak her ayın 5’inci gününe kadar tahsil edilecektir Devam eden/
takip eden yılların kira bedeli ; Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksinin 
(TÜFE-12 aylık ortalamalara göre % değişim)oranında arttırılarak tahsil edilecektir. KDV oranı 
kiracı tarafından ilaveli ödenecektir Sözleşme 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.

İLAN GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ’NDEN

Sıra 
No İşin adı

Yüz Ölçümü
(Miktar 
Bilgileri)

Tahmini 
Bedel(TL)
(Aylık/Yıllık/ 10 
yıllık)

Geçici 
Teminat
(TL)

1 

Giresun İli 
Tirebolu İlçesi Demirci 
M a h a l l e s i n d e , 
Mülkiyeti Giresun İl 
Özel İdaresine Ait 
Konkasör Şantiyesi 
Alanında Bulunan Kilitli 
Parke Üretim Tesisinin 
10(On) Yıllığına  Kiraya 
Verilmesi İşi

67 .190 ,52 
m2 lik 
Ş a n t i y e 
s a h a s ı 
i çe r i s i nde  
5 . 0 0 0 
m2 alan  
ü z e r i n d e 
kurulu kilitli 
parke tesisi

 Aylık Kirası : 
19.000,00 TL

Yıllık Kirası : 
228.000,00 TL
(19.000,00 x 
12 ay)

10 Yıllık Kirası 
2.280.000,00 
TL
(228.0000,00 x 
10 yıl)

68.400,00  
TL

24.05.2022 11:00

İhalenin

Tarihi Saati

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01609572)

Müdür Sarı işverenlerin taleplerinin de değerlendirmeye alınacağını söyledi...

iSKUR, SAHAYA iNiYOR
İŞKUR İL Müdürü Mustafa Sarı, iş piyasası ile ilgili saha çalışması yapacaklarını söyledi. Göreve geldikten 

sonra örnek çalışmalara imza atan Sarı işverenlerin taleplerini de değerlendirmeye alacaklarını söyledi

Bu kapsamda, 2022 yılı 
İşgücü Piyasa Araş-
tırmasının (İPA) alan 

çalışması İl Müdürlüğümüzce,  
18 Nisan – 27 Mayıs 2022 
tarihleri arasında gerçekleştiri-
lecektir. Bu yıl da son iki yılda 
olduğu gibi saha çalışmasında 
uygulanacak yöntem hem yüz 
yüze hem de online şeklinde 
olacaktır. Ancak, geçtiğimiz son 
iki yılda olduğu gibi özellikle 
Pandeminin etkisiyle telefon, 
e-posta gibi iletişim araçlarının 
daha yoğun kullanılmasından 
ziyade; ilin işgücü piyasasına 
etki edecek, daha önce ziyaret 
edilmemiş ya da edildiyse bile 
tekrar yüz yüze ziyaret etmenin 
önemli görüldüğü işyerlerine 
mutlaka yüz yüze ziyareti 
yapılacaktır. İşgücü Piyasası 
Araştırmasının, Kurumumuz-
ca sunulan birçok hizmete 
girdi sağlayacağı değerlendi-
rilmektedir. Çalışma kapsa-
mında tespit edilen açık işlerin 

Kuruma kazandırılması ve 
böylelikle 2022 yılı İl Müdürlüğü 
hedeflerine ulaşmak için İPA 
uygulamasının etkinliği belirle-
yici olacaktır. Ayrıca, araştırma 
kapsamında tespit edilen açık 
iş, temininde güçlük çekilen 
meslekler ile gelecek dönemde 
ihtiyaç duyulacak mesleklere 
ilişkin veriler belirlenecek ve  
Yıllık İşgücü Eğitim Planı ha-
zırlanırken, toplanan bu veriler 
kullanılacaktır.” dedi.

Sarı şöyle konuştu, “Türkiye 
İş Kurumu (İŞKUR) tarafın-
dan gerçekleştirilecek olan 
İşgücü Piyasası Araştırması 
(İPA) ile ilimizde istihdam ve 
işsizlik sorununun çözümü için 
işgücünün yapısı ile sektörel 
bazda ihtiyaçların belirlenme-
sine yönelik bilgi toplanması 
ve işgücünün yetiştirilmesine 
yönelik programların geliştiril-
mesi hedeflenmektedir.

İl Müdürlüğümüz tarafından 
yapılacak olan bu çalışma  ile,  

işgücü piyasasında mevcut ve 
gelecek dönemde meydana 
gelmesi beklenen mesleki deği-
şim ve gelişmeler izlenebilecek, 
işverenlerimizin ihtiyaç duydu-
ğu meslek ve beceriler tespit 
edilecektir. Araştırma sadece 
istatistiki amaçlarla yapılmak-
ta olup, derlenecek bilgiler 
Giresun. Çalışma ve İş Kurumu 
Müdürlüğü’nce işgücü piyasası 
taleplerinin belirlenmesinde 
kullanılacak ve işverenlerimize 
daha iyi hizmet sunmamızda 
bize yol gösterecektir. İşveren-
lerimizin  taleplerinin  doğru 
olarak tespiti için, araştırma 
çalışmasında   işverenlerimizin 
işbirliğine ihtiyaç duymaktayız. 
Bu amaçla işyerleriniz tarafın-
dan doldurulması yasal zorun-
luluk arz eden, bilgi formlarının 
doldurtulması amacıyla, il 
genelinde uzman personelleri-
mizce işyeri ziyaretleri  başla-
tılmıştır.”

Haber: Osman Yılmaz

Başkan Emür öğrencilerle iftar yaptı

İftar sofralarında ve teravih 
namazlarından sonra va-

tandaşlarla bir arada olan Baş-
kan Emür ‘’ Birlik, beraberlik ve 
paylaşmanın en güzel fırsatını 
bizlere sağlayan Ramazan 
ayında Keşap Kaymakamımız 
Yunus Emre Altıner ile Keşap 
Fen Lisesi öğrenci ve öğret-
menlerimizle iftarımızı yaptık. 
Allah (c.c) birlik ve beraberliği-
mizi daim etsin.’’

“ESNAFIMIZ İLÇEMİZİN 
CAN DAMARI”

İftarın akabinde Keşap dol-
muş durağı esnafı ile çay soh-
betinde bulunan Başkan Emür 
‘’S.S. Keşap Esnaf&Sanatkar-
lar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Telat Durmuş, Keşap 
dolmuş durağı esnafı kardeş-
lerimizle çay sohbeti yaptık. 
Her zaman istişare halindeyiz. 
Esnaflarımızla iç içe olmaya 

devam edeceğiz.’’
‘’TERAVİH NAMAZLARIMI-

ZI HER AKŞAM FARKLI BİR 
CAMİMİZDE VATANDAŞLARI-
MIZLA EDA EDİYORUZ’’

‘’Gönülleri birleştiren Teravih 
Namazımızı Yazlık Köyü 
Kızılboğaz Camii’nde kıldık. 
Sonrasında hemşehrilerimizle 
hasbihal ettik. Ramazanın hu-
zurunu bizlere yaşatan Allah’a 
hamdolsun. Allah, rahmet ve 
bereketi içinde bulunduran, 
onbir ayın sultanı Ramazan 
ayında tuttuğunuz oruçları 
ve yaptığınız ibadetleri kabul 
eylesin. Ramazan ayını İslam 
âlemi ve tüm insanlığın kurtu-
luşuna vesile kılsın. Şimdiden 
Ramazan Bayramınız mübarek 
olsun” dedi.

Bu kapsamda, Mezarlıklar Müdürlüğü ta-
rafından yeni mezarlığın alt bölgesinde 

kalan alan temizlenip kullanışlı hale getirilerek, 
hem mezar ziyaretine gelenlere hem de mahal-
le sakinlerin faydalanabileceği dinlenme alanı 
olarak hazırlanıyor. Yetkililer, bu çalışmanın 
kısa zaman içerisinde tamamlanarak 
vatandaşların kullanımına sunulması-
nın hedeflendiğini bildirdi.

MEZARLIKLAR BAYRAM VE 
ANNELER GÜNÜNE HAZIR

Diğer yandan, yaklaşan Ramazan 
Bayramı ve Anneler Günü öncesinde 
vatandaşların daha temiz ve daha 
güvenli bir ortamda mezar ziyaretlerini 
yapabilmeleri için belediye sorumlu-
luk sahasında yer alan mezarlıklarda 
bakım, onarım, temizleme ve ilaçlama 
çalışmaları tamamlandı. Mezarlıklar-
da bayram temizliği gerçekleştiren 
belediye ekipleri, özellikle arife günü 
ve bayramda yapılacak ziyaretler için 
mezarlıkları hazır hale getirdi.

Giresun Belediyesi yıl boyunca düzenli olarak mezarlıkların bakım ve 
temizliğini yaparken, diğer yandan farklı çalışmalar içerisine de giriyor

DiNLENME ALANI YAPILIYOR
ZiYARETCiLER iCiN

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Fakat üstünden tam bir yıl 
geçti iktidar 1 yıldır somut 
bir adımda bulunmadı. 

Yeni bir sözleşme, kanun 
da getirmedi. Nihayet bekle-

nen gün geldi. İstanbul Söz-
leşmesi’nin Cumhurbaşkanı 
Kararnamesi ile 20 Mart 2021 
tarihinde feshedilmesine karşı 
açılan davalar, 28 Nisan’da 

Danıştay 10. Dairesi’nde 
görülecek. Biz durmayacağız. 
İktidar her ne kadar bizleri, 
kadınları görmezden gelse de 
susmayacağız. İstanbul Söz-

leşmesi ya da eski sözleşme 
gibi yeni bir sözleşme gelene 
kadar mücadelemize devam 
edeceğiz.” dedi. 

Haber: Mustafa Cici

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel davaya müdahil olacaklarını açıkladı

‘KADINLAR O HAKKINI
TEKRAR GERi ALACAK’

İYİ Parti Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, İstanbul 
Sözleşmesinin geri getirilmesini istedi. Kadınların yasal güvencelerinin ellerinden 

alınmamasını isteyen Yüksel bu konuda ki davayı yakından takip ettiklerini söyledi

FiSKOBiRLiK son 
bir yılda 30 milyon 
liralık yatırım yaptı
Fındık Tarım Sa-

tış Kooperatifleri 
Birliği (FİSKOBİRLİK) 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Lütfi Bayraktar, 
son bir yılda yaptıkları 
yatırımın maliyetinin 30 
milyon lira olduğunu 
söyledi.

Bayraktar, Entegre Fındık 
İşleme Tesisleri’nde basın 
mensuplarıyla bir araya gel-
diği iftar programında yaptığı 
konuşmada, FİSKOBİRLİK’in 
üreticiden fındık alıp işlediğini, 
Türkiye ve dünyaya sattığı-
nı belirtti. FİSKOBİRLİK’in 
TMO’nun fındıkta yaptığı 
müdahale alımlarını gerçek-
leştirmeye daha fazla hazır ol-
duğunu dile getiren Bayraktar, 
“Niye hazır? Verirlerse yaparız, 
diğer işlerimiz devam ediyor, 
biz yine hazırız, üretiyoruz ve 
satıyoruz. Bu anlamda FİSKO-
BİRLİK imkanları ölçüsünde 
sosyal sorumluluk yapan, aynı 
zamanda da doğal olarak tica-
reti döndürmesi gerektiği için 
de ticaret yapmayı öğrenen, 
bunu yapan bir kurum pozisyo-
nunda.” dedi.

Bayraktar, eskisinden 
daha iyi durumda olduklarının 
vurgulayarak, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Neden? Çünkü 
artık ‘biziz’, FİSKOBİRLİK son 
10 yıldaki mücadelesiyle artık 
kimseye bağlı değil. Yani FİS-

KOBİRLİK ‘A’ partisine, 
‘B’ partisine, şuna, 
buna bağlı değil. Tabii 
ki hükumetler destek 
verirse, kamuoyu des-
tek verirse daha büyük 
işler yapar ama olmasa 
da FİSKOBİRLİK var, 

olmaya da devam edecek. 
Son bir yılda yaptığımız yatı-
rımın maliyeti 30 milyon lira, 
az gelebilir 30 milyon lira ama 
dünkü bir lira maaş ödeyeme-
yen FİSKOBİRLİK için iyidir. 
İhracatımız 100 milyon lira, 
denilebilir ki az, ama bir liralık 
satışı olmayan FİSKOBİRLİK 
için 100 milyon lira önemlidir”

Birliğin fındık alımlarıyla 
ilgili rakamlarının kamuoyunda 
tartışıldığına dikkati çeken 
Bayraktar, “Bir kilogram fındık 
alamıyorduk ama bin aldık, 
iki bin aldık, üç bin aldık ama 
aldık.” ifadesini kullandı.

Lütfi Bayraktar, kamuo-
yunda FİSKOBİRLİK’in faiz 
ödediği yönündeki tartışmalara 
ilişkin, “Doğru, biz faiz ödüyo-
ruz ama bizim faizimiz borç fai-
zi değil. Bizim faizimiz piyasa-
ya sürdüğümüz, perakendeye 
verdiğimiz ürünün dönüşünü, 
geçecek zamanı karşılamak 
için kullandığımız kredinin 
faizi. Biz zor yolu seçtik, dedik 
ki ‘üreteceğiz’, üretiyoruz yani.” 
diye konuştu. 

Haber: GİRESUN (AA)

CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, Elektrik Üretim AŞ’nin Kimle-
re Elektrik Sattığını ve Giresun’da 
Borcundan Dolayı Elektriği Kesilen 
Aboneleri TBMM Gündemine 
Taşıdı

Türkiye’deki elektrik üretiminin 
büyük bir kısmını karşılayan ve 
ürettiği elektriği özel şirketlere 32 
kuruşa satan Elektrik Üretim AŞ; 
Türkiye’nin genel enerji ve ekono-
mi politikasına uygun bir şekilde 
elektrik üretim faaliyetlerinde 
bulunan kamu kuruluşu niteliğinde 
bir şirkettir.

CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, “devletten 32 kuruşa ucuz 
elektrik alan ve aldığı elektriği 
137 kuruşa vatandaşa satan özel 
dağıtım şirketlerinin yaptığı tek iş, 
vatandaşa hizmet götürmek yerine 
borcunu ödeyemeyen abonenin 
elektriğini kesmek ve karşılığında 
da açma-kapama bedeli üzerin-
den milyonlarca lira kazanmaktır” 
çıkışını yaptı. 

 Borçlu Abonenin Elektriğini 
Kesmek İnsancıl Değildir

Soru önergesinde Elektrik Üre-
tim AŞ’ne ait Termik ve Hidroelekt-
rik Santrallerin 2021 yılı içinde kaç 
kWh üretim yaptığını, bu üretimin 
ne kadarı hangi dağıtım şirket-
lerine sattığının cevabını arayan 
CHP’li Tığlı, “abonenin elektrik 
borcu tahsil etmek için abonenin 
elektriğini kesmek, üstüne bir de 

neredeyse fatura bedelinin yarısı 
kadar açma / kapama bedeli ek-
lemek insancıl değildir. Borçların 
tahsilat yönteminin daha insancıl, 
daha demokratik ve daha ekono-
mik bir sistem ile tahsil edilmesi 
gerektiğini ve kişi haklarına, sosyal 
ve ekonomik haklar ve ödevlere, 
özel yaşamın gizliliğine, haberleş-
me özgürlüğüne ve konut doku-
nulmazlığı haklarının göz önüne 
alınarak yapılması gerektiğini” 
ifade etti.

 Kaç Paralık Borç İçin Elektrik 
Kesiyorsunuz

CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı “Giresun’da elektrik borcunu 
ödeyemeyen kaç abonenin oldu-
ğunu, kaçının elektriğinin kesildiği-
ni ve fatura bedellerinden kaçının 
150 liraya kadar, kaçının 150 - 300 
lira arasında, mesela kaçının 
300 - 450 lira arasında ve kaçının 
borcunun 450 liradan fazla olduğu-
nu, kısacası kaç paralık borç için 
elektriklerin kesildiğini” sordu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 
Necati Tığlı’nın Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e 
yönelttiği sorular şunlar:

• Elektrik Üretim AŞ’ne ait 
Termik Santraller 2021 yılı içinde 
kaç kWh üretim yapmıştır? Elektrik 
Üretim AŞ üretilen elektriğin ne 
kadarını özel şirketlere satmıştır? 
En çok satış yaptığı ilk 5 şirket 
hangileridir? Bu şirketlere verilen 

teşvikleri niteliği ve sağlanan KDV 
muafiyetleri ne kadar olmuştur?

 • Elektrik Üretim AŞ’ne ait 
Hidroelektrik Santrallerin 2021 yılı 
içinde kaç kWh üretim yapmıştır? 
Elektrik Üretim AŞ üretilen elekt-
riğin ne kadarını özel şirketlere 
satmıştır? En çok satış yaptığı ilk 
5 şirket hangileridir? Bu şirketlere 
verilen teşvikleri niteliği ve sağ-
lanan KDV muafiyetleri ne kadar 
olmuştur?

• Devletten 1 kWh’lık elektriği 
32 kuruşa alan ve aynı 1 kWH’lık 
elektriği tüketiciye 137 kuruşa 
satan özel şirketlerin borcunu öde-
yemeyen aboneler hakkında tüm 
inisiyatifi ellerinde bulundurmaları 
kamu yararına olan bir uygulama 
mıdır? Eğer öyle ise bu uygu-
lamalarda nasıl bir kamu yararı 
gözetilmiştir?

 • Elektrik dağıtım şirketlerinin 
borcunu 15-20 gün geç ödeyen 
abonelerin hemen elektriklerini 
kesmesi, Anayasa’da güvence 
altına alınmış olan “kişi haklarına”, 
“sosyal ve ekonomik haklar ve 
ödevlere”, “özel yaşamın gizliliği-
ne”, “haberleşme özgürlüğüne” ve 
“konut dokunulmazlığı” ilkelerine 
aykırı değil midir?

• Dağıtım şirketlerinin borcunu 
ödeyemeyen abonelerin elekt-
riklerini bu kadar kısa sürede 
kesmesinde ki amaç acaba açma 
kapama ücretini faturalara yansıt-

mak istemesi olabilir mi?
• Elektrik borcu olanların borçla-

rının tahsil edilmesinde ki yöntem 
elektriklerinin kesilmesi midir? 
Yoksa elektriklerinin kesilmesi yeri-
ne daha insancıl, daha demokratik 
ve daha ekonomik bir sistemin 
uygulanması mıdır? 

• 1 Ocak ile 31 Aralık 2021 
tarihleri arasında Giresun’da 
elektrik borcunu ödeyemeyen kaç 
abonenin elektriği kesilmiştir? Bu 
hanelerden kaçının borcu 1 - 150 
TL arası, kaçının borcu 150 - 300 
TL arası, kaçının borcu 300 - 450 
TL arası ve kaçının borcu 450 TL 
ve üzeridir?

 • 1 Ocak 2022 tarihinden öner-
genin cevaplandığı tarihe kadar 
Giresun’da borcunu ödeyemeyen 
kaç hanenin elektriği kesilmiştir? 
Bu hanelerden kaçının borcu 1 
- 250 TL arası, kaçının borcu 250 - 
500 TL arası ve kaçının borcu 500 
TL ve üzeridir?

• Artan enflasyon, gelir dağılı-
mındaki adaletsizlik, zorlu hayat 
şartları ve hatalı enerji politika-
larına rağmen dişinden tırnağın-
dan arttırma çabasına girerek 
faturasını ödemek isteyen, ancak 
ödeyemeyen ve elektriği kesilen 
abonelerimizin faturalarını ödeye-
bilmeleri için herhangi bir çalış-
manız olacak mı? Yoksa enerji 
dağıtım şirketlerinin uyguladığı 
şartlar devam mı edecektir? 

TIĞLI: DAĞITIM ŞİRKETLERİ 32 KURUŞA ALDIKLARI ELEKTRİĞİ 137 KURUŞA SATARAK ZENGİN OLDULAR

Tığlı’dan elektrikte özelleştirme isyanı

Başkan Şenlikoğlu Sanayi esnafıyla iftarda buluştu

‘HER ZAMAN YANINIZDAYIZ’

Ramazan ayının bolluk ve 
bereketini vatandaşlarla iç 

içe yaşayan Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu 
Büyük Sanayi Sitesi esnafıyla 
iftarda bir araya geldi.

Sanayi Sitesi İşletme Koo-
peratifi binasında gerçekleşen 
iftar programına sanayi esnaf-
ları yoğun katılım gösterdi ve 
samimi bir ortam oluştu. 

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu yaptığı konuşmada: 
“Biz belediye olarak her zaman 
sanayi esnafımızın yanındayız, 
olamaya da devam ediyoruz. 
Sanayi esnafımızın emeğini 
ve alın terini boşa çıkarmamak 

için belediye olarak üzerimize 
düşen bütün görevleri yapı-
yoruz, yapmaya da devam 
edeceğiz. Bu akşam ki birlikte-
likten dolayı, hem de Giresun 
ekonomisine katkıda bulunma-
nızdan dolayı sanayi esnafımı-
za ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Sizlere bol kazançlar diliyor, 
Ramazan Bayramınızı şimdi-
den kutluyorum.” dedi.

Sanayi Sitesi İşletme 
Kooperatif Başkanı Muam-
mer Usta ise iftar programına 
katılımından dolayı Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na 
ve katılım sağlayan herkese 
teşekkür etti.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, iftar 

sonrası Aksu Mahallesi’nde bu-
lunan Bilgi Evi’ni ziyaret ederek, 
öğrencilerle bir süre sohbet edip 
derslikleri gezdi. Eğitmenlerden, 
verilen eğitimlerle ilgili bilgi alan 
Başkan Şenlikoğlu, öğrencilere 
de aldıkları eğitimlerle ilgili dü-
şüncelerini sordu.

Ziyareti sırasında öğrencilerle 
birlikte fotoğraf da çektiren Baş-
kan Şenlikoğlu öğrencilere ba-
şarılar dileyerek Bilgi Evlerinden 
yararlanan öğrencilerin geleceğe 
sağlam adımlar attığını söyledi.

Bilgi Evlerinde en son teknoloji 
kullanıldığını bildiren ve 
çocukların boş vakitlerini 
en iyi şekilde değerlen-
dirmesi gerektiğini ifade 
eden Başkan Aytekin 
Şenlikoğlu: “Pırıl pırıl in-
sanlar olmayı hedefleyin. 
Güzel insan olacağız, iyi 
insan olacağız, arkasın-
dan başarı gelecek. Bilgi 

evlerimizde internet ortamında 
ödevlerinizi araştırma imkanına 
sahipsiniz. Yetkili personelimiz 
gözetiminde ödevlerinizin ardın-
dan belli bir süre, zihinsel geli-
şimlerinize katkı sağlayabilecek 
oyunlar oynayarak zamanınızı en 
iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. 
Bilgi evlerimizin eğitici olduğu 
kadar eğlenceli olduğunu görüyo-
rum. Fırsat buldukça sizleri ziya-
ret etmeyi sürdüreceğim” dedi.

Diğer yandan, belediye tara-
fından Kumyalı mevkiinde ikinci 
bir Bilgi Evi de hizmete açılırken, 
şehir genelinde Bilgi Evi sayısının 
daha da artırılması planlanıyor.

BASKAN SENLiKOGLU BiLGi EVi’Ni ZiYARET ETTi
‘GELECEĞE SAĞLAM ADIMLAR ATIYORSUNUZ’



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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Ali Zafer Topşir

Ve hangi kurumda olursa 
olsun; 

Hizmet sunması gereken 
insanlara iletişim ve diya-
log sanatını köprü yaparak 
hizmet veren nitelikli değerle-
rimiz de var... 

Ve birde bunun tam tersi-
ne; 

Hizmet almaya gelenlere 
tepeden bakan... 

Aklınca hava basan... 
Bellek altında biriktirdiği 

egolarını bastıramayıp otorite 
pazarlamaya çalışan perso-
nellerimiz de var... 

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Gördüğünüz gibi yine soh-

betimize selamsız-sabahsız 
başladım... 

Ve sohbet başlığını belir-
ler-belirlemez de; 

Yapacağım ‘sayfa sohbeti-
ne’ bodoslama daldım... 

Her neyse... 
Hoşgörünüze sığınarak 

şimdi asıl anlatmak istedikle-
rime geçiyorum. 

Bundan on gün önce gribal 
bir enfeksiyon geçirdim... 

Ve yaşlılığımızın da öne 
çıkardığı bazı arızaların tespit 
ve tetkikini yaptırmak için 
Giresun Üniversitesinin Aksu 
Mahallesinde bulunan Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Dahi-
liye Doktoru Ali Türeli’den bir 
randevu aldım... 

Randevu günü gelince; 

Yanıma Ömer Hacıah-
metoğlu’nu alarak dahiliye 
Polikliniğine gittik..

Kapıda asılı duran ‘yazılı 
tabelanın’ çağrısıyla içeri 
girdik... 

İlk defa gördüğüm doktor 
Ali Türeli bizi yüzüne dü-
şürdüğü tatlı tebessümle ve 
öylesine güzel bir diyalog ku-
rarak karşıladı ki; inanın bana 
bedenimdeki bütün hastalık-
ları unutuverdim... 

Biraz daha absürt bir ifa-
deyle söyleyecek olursam; 

Sanki hastaneye rahat-
sızlıklarımı tespit ettirmek 
için gelmedim de, kırk yıllık 
arkadaşımla sohbet etmeye 
geldim... 

Uzatmayalım... 
Yapılması gereken ön tes-

pitleri yaptırmak için; 
Doktorum Ali Türeli’nin 

yönlendirdiği Ünitelere gittik... 
(Burada yine de nezaketli 

davranıp, gittiğimiz yerlerin 
adını saklı tutacağım) 

Ne yazık ki, az önce Dr. Ali 
Türedi’ye yaptığım övgülere 
bu rütbesi küçük personellere 
yapmıyorum... 

Çünkü; 
Olumluyla-olumsuzu aynı 

terazide tartmak istemiyo-
rum... 

Üstelik hak etmedikleri 
övgüleri nasıl yapabilirim ki? 

Kendisinden hizmet al-
maya gelenlerle -kurulması 

gereken-nezaket kurallarının 
dışına çıkan... 

Karşısındaki insana tepe-
den bakan;

Zar-zor birinin politik refe-
ransıyla bulduğu ‘işi’ fırsata 
dönüştürmek istercesine 
karşısındaki hasta üzerinde 
otorite kurarak, caka satan 
birisine hangi övgüleri layık 
göreceksin? 

Hele-hele ‘kayıt alma’ 
masalarının birisinde görev-
lendirilen bir başka personele 
rastladık ki, evlere şenlik... 

Bu hizmet vermesi gereken 
personelin önünde uzun bir 
masa... 

Masaya (her niye öyle 
yapıyorsa) uzak bir şekilde 
oturmuş... 

Yüz hattında ne kadar 
mimik varsa hepsi donmuş bir 
şekilde şöyle diyalog kuru-
yor hizmet vermesi gereken 
hastalarıyla; 

“Masaya fazla yaklaşma!” 

“Masadan uzak dur!” 
“Söyleyeceklerini uzaktan 

söyle!” 
“Elindeki evrakları masa-

nın üzerine bırak” gibi buna 
benzer soğuk diyalog kuran 
personellere de rastladık ne 
yazık ki ‘bilim yuvası’ olarak 
bildiğimiz Giresun Üniver-
sitesi-Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi bünyesinde... 

Kısaca özetleyecek olur-
sak; 

Ülkemizin bütün kurum ve 
kuruluşlarında olduğu gibi ne 
yazık ki, Hastanelerimizde de 
‘otorite kurma ve baskı kültü-
rü’ hizmet satma yerine ‘hava 
atma’ kültürü sürgit devam 
edip gidiyor... 

Yani; 
İnsana ‘insanca’ davranan 

ve örnek gösterilmesi gere-
kenlerin sayısı o kadar çok 
az, o kadar çok az ki... 

İstatiksel olarak bir genel-
leme yapacak olursak; 

Yapılması gereken ‘tatlı dil’ 
ve ‘diyalog sanatını’ kurarak 
hizmet veren personel sayı-
mız (tahmin yaparak söylü-
yorum) yüzde-30, bilemedin 
yüzde-40 dolayında ya vardır, 
yada yoktur... 

Ancak ben yine de bu 
‘insana-insanca’ diyalog ku-
ranların sayısının çoğalması 
düşüncesinden hareketle ‘tet-
kiklerim sırasında’ salt bana 
değil, bütün ‘hastalarına’ aynı 

değerde hizmet veren G.Ü. 
Araştırma ve Eğitim Hastane-
si doktorlarından; 

Sayın, Dahiliye Mütehassı-
sı Dr. Ali Türedi’ye... 

Uzman Dr. Osman Gü-
ven’e... 

Dr. Merve Nur Taşde-
mir’e... 

G.Ü. Öğretim Görevlisi Dr. 
Hasan Mücahit Özbaş’a... 

Hemşire Saynur Ermiş’e... 
Hemşire Ülkü Sezer’e.. 
Hemşire Zübeyde Ay-

dın’a... 
Rotken Teknisyeni Fatih 

Şahin’e.. 
Nükleer Tıp personeli Ol-

gun Dizdar’a... 
Ve stajyer öğrenci Yasemin 

Çelebi’ye... 
Kendi ‘köşemden’ hak 

ettikleri TEŞEKKÜRLERİMİ 
bildirirken; 

Yaptığı mesleği ‘meslek 
sevgisiyle, aşkıyla’ yapanla-
rın sayısının da bir an önce 
çoğalmasını diliyorum... 

Ayrıca; 
Hastaneye gidiş-gelişle-

rimde ve hastane birimlerinde 
bana yardım ve rehberlik 
yapan (Organik) Ömer Ha-
cıahmetoğlu’na da sonsuz 
teşekkürlerimi bildirmeyi ken-
dime bir borç yayıyorum.. 

Kalın sağlıcakla.. 
Bir başka sohbette görüş-

mek üzere...

MESLEĞİNİ SEVEREK YAPANLAR 
EGOLARINI BASTIRAMAYANLAR

Ramazanın bereketini ve 
huzurunu Cinahmet Paza-
rı’nda satış yapan pazarcı 

esnafıyla paylaşan Başkan Şenlikoğ-
lu, pazarcıların isteklerini ve talepleri-
ni dinleyerek, yeni pazar yeri projeleri 
hakkında bilgi verdi. 

Pazarcıların isteklerini her koşulda 
yerine getirdiklerini ifade eden Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: “Pazarcı 
kardeşlerimizin kar, yağmur, çamur 

demeden özveriyle çalıştıklarına şahit 
oluyoruz. Gerek lezzet, gerek tazelik ko-
nusunda, bu emekler bizlerin sofralarına 
en güzel şekilde yansıyor. En iyi şartlar-
da satışlarını yapabilmeleri için onların 
her zaman yanındayız. Pazar yerimizde 
ki eksik ve sorunları biliyoruz. Çalışma-
lara hemen başlayıp sorunların çözümü 
sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Pazarcı esnafı da Başkan Şenlikoğ-
lu’na bu organizasyon için teşekkür etti.

BASKAN SENLiKOGLU PAZARCI
ESNAFIYLA iFTARDA BULUSTU
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu iftar sofrasını bu kez pazarcılar için kurdu

Dokuzgöz Görele 
Belediyesi’ne kiralandı

Görele Belediyesi 
ile Orman Genel 

Müdürlüğü arasında 
ilçenin en gözde yeri 
olan Dokuzgöz’ün A 
tipi mesire alanı olarak 
turizme kazandırılması 
için kiralama protokolü 
imzalandı. 

Belediye Başkanı 
Tolga Erener ve Tire-
bolu Orman İşletme 
Müdürü Ethem Kara 
arasında imzalanan 
protokolle Dokuzgöz 
20 yıllığına Görele 
Belediyesine kiralandı. 
Belediye Başkanı Tolga 
Erener, yıllardır emek 
ve mesai harcadıkları 
Dokuzgöz’ün mesire 
alanı olarak tekrar halkın 
hizmetine sunacakları 
günlerin yakın olduğu-
nu söyledi.

Dokuzgöz’ü turizm 
alanlarından biri haline 
gitmeye kararlı olduk-
larını belirten Erener, 

“Tam altı yıldır verdiği-
miz meşakkatli yolda, 
var olan hukuk davaları-
nı, mera ilan edilen ala-
nın A tipi mesire alanına 
çevrilmesi, Bakanlıklar 
arası kullanım hakkı 
meselelerini, projelerin 
Cumhurbaşkanlığınca 
onaylanması gibi birçok 
meseleyi hallederek 
fiilen işleme geçmenin 
yolunu açtık. Dokuz-
göz’ü Yap-İşlet-Devret 
modeli ile yapmayı hayal 
ettiğimiz konaklama 
alanları, restuarant, 
macera parkı, piknik 
yerleri ile bölgenin göz-
de turizm alanlarından 
birisi yapmaya kararlı-
yız. Şimdiden hayırlı ve 
uğurlu olsun” dedi. Giresun Belediyesi tarafından 

şehir genelinde gerçekleşti-
rilen peyzaj ve çevre düzenleme 
uygulamaları şehri renklendirdi.

Her alanda yürüttüğü yatırım 
ve projelerinin yanı sıra park, 
bahçe, refüj ve yeşil alanları 
bahara hazırlayan Giresun 
Belediyesi, şehri adeta çiçek 

bahçesine çeviriyor. Şehrimizin 
sembol kavşakları da dâhil olmak 
üzere onlarca noktada toprakla 
buluşturulan mevsimlik çiçekler 
baharın gelmesiyle birlikte gün 
yüzüne çıktı. Belediyenin mega 
projeleri arasında yer alan ve 
yaklaşık bir yıl önce hizmete 
giren Bulancak Durağı şehir girişi 

projesi kapsamında refüjlere 
dikilen ağaçlar da baharı yaşa-
dığımız şu günlerde çok güzel 
görüntülere sahne oldu. Şehir 
girişinden Malpazarı mevkiine gi-
den yolun orta refüjünde bulunan 
Giresun’un sembol meyveleri ki-
raz ve taflan ağaçların yer aldığı 
güzergah rengarenk oldu.

Giresun’da sokaklar çiçek açtı!..



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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Şaban Kutlu

Mustafa Kıran
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Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Ve hangi kurumda olursa 
olsun; 

Hizmet sunması gereken 
insanlara iletişim ve diya-
log sanatını köprü yaparak 
hizmet veren nitelikli değerle-
rimiz de var... 

Ve birde bunun tam tersi-
ne; 

Hizmet almaya gelenlere 
tepeden bakan... 

Aklınca hava basan... 
Bellek altında biriktirdiği 

egolarını bastıramayıp otorite 
pazarlamaya çalışan perso-
nellerimiz de var... 

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Gördüğünüz gibi yine soh-

betimize selamsız-sabahsız 
başladım... 

Ve sohbet başlığını belir-
ler-belirlemez de; 

Yapacağım ‘sayfa sohbeti-
ne’ bodoslama daldım... 

Her neyse... 
Hoşgörünüze sığınarak 

şimdi asıl anlatmak istedikle-
rime geçiyorum. 

Bundan on gün önce gribal 
bir enfeksiyon geçirdim... 

Ve yaşlılığımızın da öne 
çıkardığı bazı arızaların tespit 
ve tetkikini yaptırmak için 
Giresun Üniversitesinin Aksu 
Mahallesinde bulunan Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Dahi-
liye Doktoru Ali Türeli’den bir 
randevu aldım... 

Randevu günü gelince; 

Yanıma Ömer Hacıah-
metoğlu’nu alarak dahiliye 
Polikliniğine gittik..

Kapıda asılı duran ‘yazılı 
tabelanın’ çağrısıyla içeri 
girdik... 

İlk defa gördüğüm doktor 
Ali Türeli bizi yüzüne dü-
şürdüğü tatlı tebessümle ve 
öylesine güzel bir diyalog ku-
rarak karşıladı ki; inanın bana 
bedenimdeki bütün hastalık-
ları unutuverdim... 

Biraz daha absürt bir ifa-
deyle söyleyecek olursam; 

Sanki hastaneye rahat-
sızlıklarımı tespit ettirmek 
için gelmedim de, kırk yıllık 
arkadaşımla sohbet etmeye 
geldim... 

Uzatmayalım... 
Yapılması gereken ön tes-

pitleri yaptırmak için; 
Doktorum Ali Türeli’nin 

yönlendirdiği Ünitelere gittik... 
(Burada yine de nezaketli 

davranıp, gittiğimiz yerlerin 
adını saklı tutacağım) 

Ne yazık ki, az önce Dr. Ali 
Türedi’ye yaptığım övgülere 
bu rütbesi küçük personellere 
yapmıyorum... 

Çünkü; 
Olumluyla-olumsuzu aynı 

terazide tartmak istemiyo-
rum... 

Üstelik hak etmedikleri 
övgüleri nasıl yapabilirim ki? 

Kendisinden hizmet al-
maya gelenlerle -kurulması 

gereken-nezaket kurallarının 
dışına çıkan... 

Karşısındaki insana tepe-
den bakan;

Zar-zor birinin politik refe-
ransıyla bulduğu ‘işi’ fırsata 
dönüştürmek istercesine 
karşısındaki hasta üzerinde 
otorite kurarak, caka satan 
birisine hangi övgüleri layık 
göreceksin? 

Hele-hele ‘kayıt alma’ 
masalarının birisinde görev-
lendirilen bir başka personele 
rastladık ki, evlere şenlik... 

Bu hizmet vermesi gereken 
personelin önünde uzun bir 
masa... 

Masaya (her niye öyle 
yapıyorsa) uzak bir şekilde 
oturmuş... 

Yüz hattında ne kadar 
mimik varsa hepsi donmuş bir 
şekilde şöyle diyalog kuru-
yor hizmet vermesi gereken 
hastalarıyla; 

“Masaya fazla yaklaşma!” 

“Masadan uzak dur!” 
“Söyleyeceklerini uzaktan 

söyle!” 
“Elindeki evrakları masa-

nın üzerine bırak” gibi buna 
benzer soğuk diyalog kuran 
personellere de rastladık ne 
yazık ki ‘bilim yuvası’ olarak 
bildiğimiz Giresun Üniver-
sitesi-Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi bünyesinde... 

Kısaca özetleyecek olur-
sak; 

Ülkemizin bütün kurum ve 
kuruluşlarında olduğu gibi ne 
yazık ki, Hastanelerimizde de 
‘otorite kurma ve baskı kültü-
rü’ hizmet satma yerine ‘hava 
atma’ kültürü sürgit devam 
edip gidiyor... 

Yani; 
İnsana ‘insanca’ davranan 

ve örnek gösterilmesi gere-
kenlerin sayısı o kadar çok 
az, o kadar çok az ki... 

İstatiksel olarak bir genel-
leme yapacak olursak; 

Yapılması gereken ‘tatlı dil’ 
ve ‘diyalog sanatını’ kurarak 
hizmet veren personel sayı-
mız (tahmin yaparak söylü-
yorum) yüzde-30, bilemedin 
yüzde-40 dolayında ya vardır, 
yada yoktur... 

Ancak ben yine de bu 
‘insana-insanca’ diyalog ku-
ranların sayısının çoğalması 
düşüncesinden hareketle ‘tet-
kiklerim sırasında’ salt bana 
değil, bütün ‘hastalarına’ aynı 

değerde hizmet veren G.Ü. 
Araştırma ve Eğitim Hastane-
si doktorlarından; 

Sayın, Dahiliye Mütehassı-
sı Dr. Ali Türedi’ye... 

Uzman Dr. Osman Gü-
ven’e... 

Dr. Merve Nur Taşde-
mir’e... 

G.Ü. Öğretim Görevlisi Dr. 
Hasan Mücahit Özbaş’a... 

Hemşire Saynur Ermiş’e... 
Hemşire Ülkü Sezer’e.. 
Hemşire Zübeyde Ay-

dın’a... 
Rotken Teknisyeni Fatih 

Şahin’e.. 
Nükleer Tıp personeli Ol-

gun Dizdar’a... 
Ve stajyer öğrenci Yasemin 

Çelebi’ye... 
Kendi ‘köşemden’ hak 

ettikleri TEŞEKKÜRLERİMİ 
bildirirken; 

Yaptığı mesleği ‘meslek 
sevgisiyle, aşkıyla’ yapanla-
rın sayısının da bir an önce 
çoğalmasını diliyorum... 

Ayrıca; 
Hastaneye gidiş-gelişle-

rimde ve hastane birimlerinde 
bana yardım ve rehberlik 
yapan (Organik) Ömer Ha-
cıahmetoğlu’na da sonsuz 
teşekkürlerimi bildirmeyi ken-
dime bir borç yayıyorum.. 

Kalın sağlıcakla.. 
Bir başka sohbette görüş-

mek üzere...

MESLEĞİNİ SEVEREK YAPANLAR 
EGOLARINI BASTIRAMAYANLAR

Ramazanın bereketini ve 
huzurunu Cinahmet Paza-
rı’nda satış yapan pazarcı 

esnafıyla paylaşan Başkan Şenlikoğ-
lu, pazarcıların isteklerini ve talepleri-
ni dinleyerek, yeni pazar yeri projeleri 
hakkında bilgi verdi. 

Pazarcıların isteklerini her koşulda 
yerine getirdiklerini ifade eden Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: “Pazarcı 
kardeşlerimizin kar, yağmur, çamur 

demeden özveriyle çalıştıklarına şahit 
oluyoruz. Gerek lezzet, gerek tazelik ko-
nusunda, bu emekler bizlerin sofralarına 
en güzel şekilde yansıyor. En iyi şartlar-
da satışlarını yapabilmeleri için onların 
her zaman yanındayız. Pazar yerimizde 
ki eksik ve sorunları biliyoruz. Çalışma-
lara hemen başlayıp sorunların çözümü 
sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Pazarcı esnafı da Başkan Şenlikoğ-
lu’na bu organizasyon için teşekkür etti.

BASKAN SENLiKOGLU PAZARCI
ESNAFIYLA iFTARDA BULUSTU
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu iftar sofrasını bu kez pazarcılar için kurdu

Dokuzgöz Görele 
Belediyesi’ne kiralandı

Görele Belediyesi 
ile Orman Genel 

Müdürlüğü arasında 
ilçenin en gözde yeri 
olan Dokuzgöz’ün A 
tipi mesire alanı olarak 
turizme kazandırılması 
için kiralama protokolü 
imzalandı. 

Belediye Başkanı 
Tolga Erener ve Tire-
bolu Orman İşletme 
Müdürü Ethem Kara 
arasında imzalanan 
protokolle Dokuzgöz 
20 yıllığına Görele 
Belediyesine kiralandı. 
Belediye Başkanı Tolga 
Erener, yıllardır emek 
ve mesai harcadıkları 
Dokuzgöz’ün mesire 
alanı olarak tekrar halkın 
hizmetine sunacakları 
günlerin yakın olduğu-
nu söyledi.

Dokuzgöz’ü turizm 
alanlarından biri haline 
gitmeye kararlı olduk-
larını belirten Erener, 

“Tam altı yıldır verdiği-
miz meşakkatli yolda, 
var olan hukuk davaları-
nı, mera ilan edilen ala-
nın A tipi mesire alanına 
çevrilmesi, Bakanlıklar 
arası kullanım hakkı 
meselelerini, projelerin 
Cumhurbaşkanlığınca 
onaylanması gibi birçok 
meseleyi hallederek 
fiilen işleme geçmenin 
yolunu açtık. Dokuz-
göz’ü Yap-İşlet-Devret 
modeli ile yapmayı hayal 
ettiğimiz konaklama 
alanları, restuarant, 
macera parkı, piknik 
yerleri ile bölgenin göz-
de turizm alanlarından 
birisi yapmaya kararlı-
yız. Şimdiden hayırlı ve 
uğurlu olsun” dedi. Giresun Belediyesi tarafından 

şehir genelinde gerçekleşti-
rilen peyzaj ve çevre düzenleme 
uygulamaları şehri renklendirdi.

Her alanda yürüttüğü yatırım 
ve projelerinin yanı sıra park, 
bahçe, refüj ve yeşil alanları 
bahara hazırlayan Giresun 
Belediyesi, şehri adeta çiçek 

bahçesine çeviriyor. Şehrimizin 
sembol kavşakları da dâhil olmak 
üzere onlarca noktada toprakla 
buluşturulan mevsimlik çiçekler 
baharın gelmesiyle birlikte gün 
yüzüne çıktı. Belediyenin mega 
projeleri arasında yer alan ve 
yaklaşık bir yıl önce hizmete 
giren Bulancak Durağı şehir girişi 

projesi kapsamında refüjlere 
dikilen ağaçlar da baharı yaşa-
dığımız şu günlerde çok güzel 
görüntülere sahne oldu. Şehir 
girişinden Malpazarı mevkiine gi-
den yolun orta refüjünde bulunan 
Giresun’un sembol meyveleri ki-
raz ve taflan ağaçların yer aldığı 
güzergah rengarenk oldu.

Giresun’da sokaklar çiçek açtı!..

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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2022 Perşembe www.giresungundem.com

35.HAFTA
ADANA D. (İ)
36.HAFTA
ALTAY (D)

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

Giresunspor’un kalan maçları

Antrenör 
eğitim 

programları
devam ediyor

Türkiye Futbol 
Federasyonu 

Futbol Gelişim Direktör-
lüğü tarafından 12-25 
Nisan tarihleri arasında 
1 UEFA A ve 4 adet 
UEFA B Antrenör Eğitim 
Programı düzenlendi. 
Antalya’da gerçekleşti-
rilen eğitimlere toplam 
120 aday antrenör 
katıldı.

“Gerçek Temelli”, 
“Akıcı Oyun İçinde” ve 
“Aday Antrenör Odaklı” 
olarak oluşturulan yeni 
metodoloji çerçevesinde 
düzenlenen program-
larda aday antrenörler 
yenilenen müfredat ile 
eğitim alırken, farklı 
kriterlere göre değer-
lendirme süreçlerinden 
geçti.

Programların bizzat 
başında bulunan TFF 
Futbol Gelişim Direktö-
rü Oğuz Çetin, yaptığı 
değerlendirmede antre-
nör eğitiminde yüksek 
bir standart yakaladık-
larını belirtti. Kısa süre 
önce Türkiye Futbol 

Federasyonu’nun daveti 
üzerine İstanbul’a gelen 
UEFA Futbol Gelişim 
Direktörü Maxwell 
Scherrer ve UEFA 
Futbol Gelişim Müdürü 
Frank Ludolph ile yapı-
lan toplantıda TFF’nin 
antrenör eğitimindeki 
yenilikleri ve geleceğe 
yönelik projelerini anlat-
tıklarını hatırlatan Çetin, 
UEFA yetkililerinin yapı-
lan çalışmaları takdirle 
karşıladığını, bundan 
da büyük mutluluk duy-
duğunu söyledi.

TFF Futbol Gelişim 
Direktörü Oğuz Çetin, 
yeni dönemde de hız 
kesmeden yollarına de-
vam edeceklerini, hem 
yeni programlar hem 
de mevcut programların 
geliştirilmesiyle antrenör 
eğitimindeki ilerlemenin 
süreceğini  bildirdi.

Antrenör eğitim 
programları mayıs ayı 
içerisinde açılacak olan 
UEFA B ve UEFA A 
programları ile devam 
edecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
UEFA Konferans Ligi Ön Eleme
Alt Lig
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ADANA DEMİRSPOR A.Ş................... 1 - 3 ............................TRABZONSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK . 2 - 1 .............................GZT GİRESUNSPOR
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Büyük bir heyecan, he-
ves ve hedeflerle yola 
çıktığı 1926 Bulan-

cakspor yönetimine resmen son 
verdiklerini ifade eden Karataş, 
“Hafta sonu oynanacak Playout 
maçında takımımızın ve yöne-
timin başında As Başkanımız 
Gürdal Bodur olacaktır” dedi.

Sezon başında futbol şubesi-
nin transferler, taktik, oyun planı 
ve benzeri hiçbir işine karışmaya-
cağını, futbolu futboldan anlayan 
ekibi yöneteceğini, kendi işinin 
maddi kaynaklar ve Futbol Okulu 
gibi olgularla vizyonu geliştirme-
ye çalışmak olduğunu belirten 
Karataş,“Şahsen tüm bunları 
yaptım. Vermeyi taahhüt ettiğim 
paranın ötesine geçtim, halen de 
ödemeye devam ettiğim borçla-
rım var ve ödeyeceğim. Esnaf, iş 
adamı ve kendi futbolcularımız 
dahil kimseye borcumuz yoktur. 
Bulancaksporumuzu borçsuz 
bırakıyorum. Kayıtlara geçmesi 
için; Belediye Başkanımız Recep 
Yakar tüm sezonun en büyük 
maddi yükünü karşılamıştır, en 
son bugüne kadar elimizde ki ra-
kamlar 1 milyon liradan fazladır. 
Şahsım 200 bini direkt hesaba, 

geri kalan ödemeleri de verdiğim-
de 340 bin liralık sadece futbol 
giderleri harcamalarım olmuştur. 
Bunun yanında Eski Kaymakamı-
mız iki defa  yardım etmiş, Millet-
vekili Hemşehrimiz Sn. Kadir Ay-
dın bir maçta  Bahçeşehir Koleji 
sahibi Enver Yücel bir maçta prim 
vermiş, tek forma sponsorumuz 
Mukon Asansör Murat Konuralp 
olmuş, saha içi reklamlarda da 
isimlerini görebileceğiniz firma 
sahibi beş kişiden para girişi ol-
muştur. Gelinen süreçte aldığımız 
sonuçlar en azından bugün için 
ligde kalmamıza yetmemiştir ve 
başarısızlığı tek başıma üzerime 
alıyorum. Yanımda olan olmayan, 

destek veren vermeyen yöne-
tim kurulu arkadaşlarıma; tenkit 
eden, küfür eden, kızan, kimse-
den ne şikayetçiyim ne de küs. 
Hakkımı da helal ediyorum.” dedi.

Biz dünyaya gelirken sonradan 
değiştiremeyeceğimiz şeylerden 
birisidir memleket. Ben Bulancak-
lıyım. Bu mecrada memleketime 
hizmet edemedim. Tüm halkım-
dan özür diliyorum. Sivil Toplum 
Örgütüm daima gurbette ki hem-
şehrilerim ve çocuklarımız başta 
olmak üzere memleketime çalış-
maya devam edecek. Allahtan 
dileğimiz hafta sonu oynanacak 
baraj maçını kazanıp çocukları-
mız bu zor süreçte bize bir veda 

hediyesi vermeleridir. Çocuk-
larımızın motivasyonları içinde 
gereken yapılmıştır. Açtığımız 
instagram ve Facebook hesapları 
seçilecek yeni başkanımıza dev-
redilecektir. Başta Recep Yakar 
olmak üzere, Milletvekilimiz Kadir 
Aydın, İstanbul Büyükçekmece 
Kaymakamımız Ali İkram Tuna, 
Belediye Başkan yardımcımız 
Emrullah Guguk, Giresunspor 
Başkanı Hakan Karaahmet, Ku-
lüp çalışanlarımız, Forma Spon-
sorumuz Murat Konuralp, Taraftar 
kart alarak bize destek veren 90 
kişi, forma alarak destek veren 5 
kişi, kupa alarak destek veren 39 
kişi, tribünlerde takımımızı des-
tekleyen onlarca taraftarımız ve 
hemşehrimize herkesin huzurun-
da teşekkür ediyorum. Müm-
künse helallik diliyorum. Değilse 
Allah’ın takdirine bırakıyorum. En 
sonunda da ayrı bir parantez hak 
eden, benden kat be kat mesai 
harcayan, kendi parasından eme-
ğinden veren, dertlenen, birlikte 
ağladığımız gerçek Başkan 
Gürdal Bodur’a herkesin önünde 
teşekkür ediyorum. Benden yana 
hakkım helal olsun. Tüm memle-
ketime helal olsun” diye konuştu.

HAFTA SONUNU BEKLEYEMEDi
1926 Bulancakspor Kulüp Başkanı Sezgin Karataş, görevini 

bırakırken yaptığı açıklamada kimseye borçlarının olmadığını söyledi

Spor Toto Süper Lig ekiple-
rinden Çaykur Rizespor, 

VavaCars Fatih Karagümrük, GZT 
Giresunspor, Adana Demirspor, 
Altay ve Beşiktaş, Profesyonel 
Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) 
sevk edildi. Ayrıca Çaykur Ri-
zespor forması giyen Fabricio 
Baiano ile VavaCars Fatih 
Karagümrük forması giyen 
Jimmy Durmaz’ın da PFDK’ya 
sevkine karar verildi.Türkiye 
Futbol Federasyonu (TFF) 
Hukuk Müşavirliği, 26 Nisan 

2022 tarihli Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini 
açıkladı.TFF’nin resmi internet 
sitesinden yapılan açıklamada şu 
sevkler yer aldı:

VAVACARS FATİH KARA-

GÜMRÜK Kulübü’nün 23.04.2022 
tarihinde oynanan VAVACARS 
FATİH KARAGÜMRÜK-GZT 
GİRESUNSPOR Spor Toto Süper 
Lig Ahmet Çalık Sezonu müsaba-
kasındaki “saha olayları” nedeniy-

le Futbol Disiplin Talimatı’nın 
52. maddesi uyarınca 
PFDK’ya sevkine,VAVACARS 
FATİH KARAGÜMRÜK Kulü-
bü futbolcusu JAKUP JİMMY 
DURMAZ’ın aynı müsaba-
kadaki “hakareti” nedeniyle 
Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. 

maddesi uyarınca 24.04.2022 
tarihinden itibaren tedbirli olarak 
PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

 GZT GİRESUNSPOR 
Kulübü’nün 23.04.2022 tari-
hinde oynanan VAVACARS 
FATİH KARAGÜMRÜK-GZT 
GİRESUNSPOR Spor Toto 
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 
müsabakasındaki “saha olay-
ları” nedeniyle Futbol Disiplin 
Talimatı’nın 52. maddesi uya-
rınca PFDK’ya sevkine karar 
verilmiştir.

YiNE SEVK EDiLDiK!

KUPAYA UZANDILAR!

2021-2022 sezonu U19 Bölgesel Ge-
lişim Ligi Finali’nde Karşıyaka’yı pe-

naltılarla 4-1 mağlup eden Bodrumspor 
A.Ş. şampiyonluğa ulaştı. Antalya’nın 
Manavgat İlçesi’nde yer alan Arslan 
Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde 
oynanan final maçında 90 dakika 
Karşıyaka’dan Efekan Kıran, Mustafa 
Durgun; Bodrumspor A.Ş.’den Emre 
Özsarı (kk.) ve Kadir Arslan’ın golleriy-
le 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Üçüncülük maçında Bursa Yıldırım 
Spor ile Yomra Spor, 2 Nolu Saha’da 
karşı karşıya geldi. Yomra Spor’u 
Mustafa Arda Mutlu ve Eren Kara’nın 
golleriyle 2-0 mağlup eden Bursa Yıl-

dırım Spor, U19 Bölgesel Gelişim Ligi 
Üçüncüsü oldu.

Şampiyon Bodrumspor A.Ş.’ye 
kupa ve madalyalarını TFF Genç Milli 
Takımlar Sorumlu Yardımcısı Şenol 
Ustaömer, ikinci olan Karşıyaka’ya 
kupa ve madalyalarını Bölgeler Koor-
dinatörü Nevruz Şerif, üçüncü Bursa 
Yıldırım Spor’a kupa ve madalyalarını 
Plaj Futbolu Milli Takımı İdari Koor-
dinatörü Cem Pamiroğlu, dördüncü 
Yomra Spor’a plaketini Futbol Gelişim 
Direktörlüğü İdari Koordinatörü Sertan 
Kıragası verdi. Şampiyon Bodrumspor 
A.Ş., Başkan Ali Şafak Öztürk’le birlik-
te tören sonunda fotoğraf çektirdi.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Nisan 2022 Perşembe
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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

Demir maçının 
biletleri satışta

GZT Gire-
sunspor’un Süper 

Lig’in 34.Haftasında 
evinde oynayacağı Ada-
na Demirspor maçının 
bilet satışı devam ediyor.

Giresunspor’un 
resmi internet sitesin-
den yapılan paylaşıma 
göre;” 29 Nisan cuma 
günü evimizde oynaya-
cağımız Adana De-
mirspor karşılaşmasının 
biletlerini passo.com.
tr adresinden veya Ço-

tanak Spor Kompleksi 
yanında yer alan gişe-
den satın alabilirsiniz” 
ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları şu 
şekilde:1. Kategori (Batı 
Alt A-B-C-G-H-I) : 100 
₺, 2. Kategori (Doğu Alt 
A-B-CD-E-F-G-H-I) : 
50 ₺, 3. Kategori (Batı 
Üst J-K-L-M-O-P-R-S) : 
30 ₺, 4. Kategori (Doğu 
Üst J-KL-M-N-O-P-R-S) 
: 30 ₺, 5. Kategori (Kale 
Arkaları) : 20 ₺

Süper Lig’de ilk 4 sıra-
da yer alan takımlar 
haftayı galibiyetle 

kapatırken, küme düşme 
hattındaki ekipler ise yine puan 
kayıpları yaşadı. Süper Lig’de 
ilk 4 sırada yer alan takımlar 
haftayı galibiyetle kapatırken, 
küme düşme hattındaki ekipler 
ise yine puan kayıpları yaşadı. 
Lider Trabzonspor, şampiyon-

luğa sadece 1 puan uzak-
tayken, Giresunspor’un 

küme düşme hattıyla 
arasındaki 10 puan-
lık fark devam etti. 

Süper Lig’de 34. 
haftada oynanan 10 

maçta toplam 30 gol atıldı. 
5 deplasman takımının galip 

geldiği haftada, 3 ev sahibi 
ekip kazanırken, 2 maç da be-
rabere sonuçlandı. Adana’dan 
3 puanla dönerek 4 hafta 
sonra galibiyet alan lider Trab-
zonspor, 35. haftada oynana-

cak Antalyaspor maçından 
1 puanla ayrılması 

halinde şampi-
yonluğunu ilan 
edecek.

       FENER-
BAH- ÇE’DE ÜST 
ÜSTE 6. GALİBİYET

Ligde son yenilgisini 5 
Şubat’ta Başakşehir’e karşı 
alan Fenerbahçe, sonrasında 
oynadığı 10 karşılaşmadan 9 
galibiyet, 1 beraberlik çıkardı. 
İsmail Kartal yönetiminde-
ki sarı-lacivertliler, Çaykur 
Rizespor’u deplasmanda 6-0 
yenerken, bu sezon ilk kez üst 
üste 6 defa kazandı. 65 puana 

ulaşan Fenerbahçe, son 3 dış 
saha müsabakasında toplam 
15 gol atarken, son 4 lig ma-
çında ise kalesini gole kapattı.

FARK AÇILDI !
Ligde Fenerbahçe ile ikinci-

lik yarışını kıyasıya sürdüren 
Konyaspor, konuk olduğu Yeni 
Malatyaspor’u 3-2 yenerken, 
Başakşehir ise Hatayspor’u 
3-0 ile geçti. Adana Demirspor, 
Alanyaspor ve Beşiktaş’ın 
haftayı mağlubiyetle kapat-
ması ile puan farkı 5’e çıktı. 
Siyah-beyazlılar, evinde 
Kasımpaşa’ya 3-0 yenildi ve 
Avrupa kupalarına katılımda 
yara aldı. Ligde üst üste 5 kez 
üç puan alarak hızla yukarılara 
tırmanan Antalyaspor, evinde 
Kayserispor ile 1-1 berabere 
kalarak, yenilmezlik serisini 12 
maça çıkardı.

MULEKA’DAN 10 
MAÇTA 11 GOL

Beşiktaş karşılaşmasında 
bulduğu 2 golle takımının 3 
puan almasında önemli rol 
oynayan Jackson Muleka, 
10 maçta 11. golünü attı. 47 
puana ulaşarak ligde rahat 
konuma gelen lacivert-beyaz-
lılar, son 7 maçta 6 galibiyet 
elde etti.

ALTAY KAYIPLARDA
Yeni Malatyaspor galibiyeti-

nin ardından bu hafta da Altay 
deplasmanında gol yemeden 
kazanan Galatasaray, üst üste 
2. kez kazanırken, puanını da 
47’ye yükseltti. Sarı-kırmızılı-
lar, son deplasman galibiyetini 
yine İzmir’de Göztepe’ye karşı 
almıştı. (3-2)

BU HAFTA iSi BiTiRELiM

Ligde 16. sırada yer 
alan Giresunspor, 

Fatih Karagümrük’e 
2-1 mağlup olurken, 40 
puanla son 4 haftaya 10 
puanlık avantajla giriyor. 

Küme düşme 
hattında yer 
alan Altay, 

Çaykur Ri-
zespor ve Yeni 

Malatyaspor haftayı 
puansız kapatırken, 
Göztepe ise Gazian-
tep’ten 1 puanla döndü. 
Sarı-kırmızılılar 10 maç 
sonra puanla tanıştı. 
17. Altay ve 18. Çaykur 
Rizespor’un önümüz-
deki hafta puan kaybı 
yaşaması halinde küme 
düşmeleri kesinleşecek.

SON 4 HAFTA 
PUAN FARKI 10


