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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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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

OLUMSUZULUKLARI BİR 
TARAFA BIRAKALIM 

YEŞİL-BEYAZ ÇOTANAK-
LARA SAHİP ÇIKALIM
(Yazısı Sayfa 4’te)

MÜFTÜ İSPİROĞLU 
BAŞKAN EMÜR’Ü 

ZİYARET ETTİ
SAYFA 2’DE

Sayı: 5859Sayfa: 1 Yıl: 18 Fiyatı: 75 Kuruş

Giresun  Trabzon Sahil Yolu
Dereli Kavşağı No: 1 

GİRESUN

EPosta: 
bereket.gubre@hotmail.com 

SANAYi TiCARET LiMiTE ŞiRKETi
BEREKET iNSAAT

GÜNDEM
GiRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

ERGÜNSA 
Orman Ürünleri İnşaat Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0454 222 0 444 - 222 0 355 Fax: 0454 222 0 328 Gsm: 0533 693 58 45
Aksu Mah. Pazar Cad. No: 74 GİRESUN

- MDF LAM    - MASİF PANEL   - OSB PLEYMUT   - VARİO PARKE
- AKRİLİK       - MARİN KONTRAPLAK ÇEŞİTLERİ

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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Sürücüler Dikkat 
EDS Devreye Giriyor

Gire-
sun 

Tirebolu’da 
Elektronik 
Denetleme 
Sistemi 
(EDS), 15 
Eylül 2022 
tarihi itibari 
ile devreye 
giriyor. 2’DE

Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu 
başkanlığında yapı-

lan toplantıda komisyonlardan 
gelen raporlar görüşülürken, 
bazı maddeler karara bağ-
landı, bazı maddeler için ise 
komisyonların ek süre talebi 
kabul edildi.

Toplantıda şehir içi dol-
muş kooperatifleri ve öğrenci 
servis kooperatiflerinin yolcu taşıma 
ücretlerine zam isteği ise belediye meclisi 
tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre 6,00 TL olan şehir içi dol-
muş ücreti 7,50 TL, 4,00 TL olan öğrenci 
ücreti ise 5,00 TL çıkarıldı. Mecliste alınan 
karar gereğince Samanlıkkıranı, Kayadibi, 
Camili dolmuş taşıma ücreti ise siviller 
için 8,00 TL, öğrenciler için ise 5,00 TL 
olarak karara bağlandı.

Diğer yandan, mecliste ser-
vis ücretleri de yeniden belir-
lendi. Şehir merkezine öğrenci 
taşıma ücretleri ilköğretim okul-
ları için 415,00 TL, liseler için 
425,00 TL, Bulancak Anadolu 
Lisesi ile Keşap Anadolu lisesi 
için 520,00 TL, İlköğretim kreş 
ve anaokuluna giden öğrenciler 
için yardımcı personellerin ise 
belirtilen ilköğretim tarifesine 

ek 50,00 TL olarak uygulanması ise oy 
birliğiyle kabul edildi.

Bin sonraki toplantının ise 6 Ekim 2022 
günü yapılması kararlaştırılarak oturum 
sonlandırıldı.

CİCİ:DOLMUŞÇU ESNAFINA AKAR-
YAKIT DESTEĞİ VERİLMELİ 

İyi Parti Giresun Belediye Meclis üyesi 
Harun Cici,Giresun’da dolmuşçu esnafını 
rahatlatacak adımlar atılmasını istedi.

Giresun Belediye Meclisi’nde konuşan 
Cici,dolmuşçu esnafının ekonomik olarak 
zor günler geçirdiğini ifade ederek”Es-
nafa akaryakıt desteği verilmesi lazım.
Dolmuşçu esnafı pandemiden bu yana 
çok ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor.
Bunu görmemiz lazım.Giresun Beledi-
yesi olarak dolmuşçu esnafına destek 
verilmesi gerekir.CHP ile bu konuda farklı 
fikirde olmamız ,O’nların “Hayır” bizlerin 
“EVET” oyu kullanması demokrasinin bir 
gereğidir.Bu ittifakı etkilemez”dedi.Batla-
ma Girişine yapılan atık tesisinin yerine 
itiraz eden Cici”Biz bu projenin batlama 
vadisi için yanlış olduğunu düşünüyoruz 
ve karşıyız”dedi.Cici ayrıca Belediyenin 
Mali olarak doğru yönetilmesini isteyerek 
borçlanma politikalarını eleştirdi.Cici ayrı-
ca Engellilerin sorunlarının çözülmesi için 
adım atılmasını istedi.

Haber:Hakan Çelebi

Giresun Belediye Meclisi dünkü toplantıda dolmuş fiyatlarını ,6 TL’den 7,5 TL’ye çıkardı...

DOLMUŞ 7,5 TL OLDU
Giresun Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi

İyi Parti’den Kılıçdaroğlu’na 
çiçekli karşılama

İyi Parti,Giresun ‘da Kılıçdaroğlu ‘nu tam kadro çiçek-
lerle karşıladı.

İl başkanı Abdülkadir Eroğlu ,iyi Parti il başkanları top-
lantısı için Ankara ‘da olduğu için Kılıçdaroğlu ‘nu teşkilat 
başkanı Arif Özbay , İl Başkan yardımcısı Levent Tosun ,İl 
Başkan yardımcısı Sema Özkan ,Belediye Meclis üyeleri 
Harun Cici , Arife usta , Merkez ilçe Teşkilat başkanı Tahir 
Cantürk ile parti kurmayları karşıladı

Batlama Vadisi İlçe Yapma 
Komitesi Sözcüsü Hakan Cen-
ger’den çalışmalar hakkında 
bilgi alan doktor Adil Emecan,-
Batlama’nın ilçe olması için 
imza verdi.

GİRESUN İÇİN CİDDİ 
ADIMLAR ATMIŞTI…

Zeytinburbu Belediye Baş-
kanlığı döneminde Giresun’a 
ciddi hizmetler yapan Emecan,-
Giresunspor’un ayakta kalması 
için ciddi adımlar atıp ,destek 
sağlamıştı..

Kılıçdaroğlu’nun mitingi 

sonrası gazetecilerle sohbet 
eden CHP İstanbul Milletvekili 
Emine Emecan’da Batlama için 
imza verdi.Emecan”Bu konuda 
partimiz zaten ka-
nun teklifi verdi.
Çalışmaları daha 
önce duymuştum.
Ben de şahsım 
olarak ,26 köyü 
olan bu yöremizin 
ilçe olması konu-
sunda elimden 
geleni yapaca-
ğım”dedi.İmzalar 
sonrası teşekkür 

eden Cenger ise “Sayın Adil 
Emecan’ın Giresun’a geçmişte 
yaptığı hizmetler ortada.Bize 
imzasıyla verdiği desteği ol-

dukça önemli buluyoruz.Ayrıca 
Milletvekilimiz sayın Emine 
Emecan’a zaten ulaşmayı ve 
imzasını almayı planlıyorduk.

Giresun’a gelmesi 
bizler için de fırsat 
oldu.Şehrimize 
gelen CHPli çok 
sayıda üst düzey 
idareci de batlama 
için imza verdiler.
Hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyo-
rum”dedi.

Haber: Mustafa 
Cici

Zeytinburburnu Belediye eski Başkanı,Giresunlu hemşehrimiz Adil Emecan ve eşi CHP Milletvekili Emine Emecan ilimize geldi ve Batlama’nın ilçe olması için imza verdi

Milletvekili Emecan’dan Batlama İçin İmza
Zeytinburnu Bele-
diye eski Başkanı 

Giresunlu hemşeh-
rimiz Adil Emecan,-
Batlama Vadisi’nin 

ilçe olmasını destek-
lediğini söyledi

CHP İstanbul Millet-
vekili ve eşi Emine 

Emecan ile Giresun’a 
gelen Emecan,Gi-
resun’da halktan 

büyük ilgi gördü..

Tatlı’dan 3 Önemli Ziyaret
3’TE
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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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8 Eylül 
2022 Perşembe

SAYI:
6394

8 eylul basin ilan 2

Özellikleri : Giresun ili, Merkez ilçesi, Alınca köyü, 108 Ada, 195 parsel; deniz seviyesinden 
yüksekliği 100 metre olan fındık bahçesi vasfında, Ordu-Giresun karayoluna 3 km, kapalı spor 
salonuna 1,5 km mesafede, Batlama grup yolu kenarından bulunmaktadır.
Yüzölçümü: 5.582,14 m2
Arsa Payı : 9/56
İmar Durumu : Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma 
şartlarına tabi
Kıymeti : 254.345,00 TL
(Kısıtlı Nimet Durmuş hissesi 9/56 Değeri)
KDV Oranı: %8
1. Satış Günü : 10/10/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Giresun 2 Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün 
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada mahkemece kısıtlı Nimet Durmuş’un 9/56 hisse olarak 
tespit edilen kıymet bedeli olan 254.345,00 TL ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa 
iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak 
isteyenlerin 2022/5 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C. GİRESUN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 
2022/5 VESAYET SATIŞ TMK 444’E GÖREVESAYET AÇIK 
ARTIRMA TAŞINMAZ SATIŞ İLANI (KISITLI HİSSE SATIŞI)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01687584)
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Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesi, 
636 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ait 
arazi ve arsa düzenlemesine ait tüm belgeler 
Belediye Encümeninin 31/08/2022 tarih ve 
531 sayılı kararı ile onaylanarak 06/09/2022-
06/10/2022 tarihleri arasında Belediye İlan  
panosunda,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
ilan panosunda ve Teyyaredüzü  Mahallesi 
Muhtarlığında  askıya çıkarılmıştır.
İlgililere duyurulur.

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01687548)

Sürücüler Dikkat EDS Devreye Giriyor
Giresun Emniyet Müdürlüğü 

tarafından yapılan açıklamada;
“2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu’nun Ek-16. maddesinin 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar gereği; Giresun İli Tirebolu 
İlçesi D 010-19 Devlet Karayolu 
(Karadeniz Sahil Yolu) üzerinde 
sekiz noktada her iki istikamette 
8+800 kilometrelik mesafede hız 
koridoru ile Tirebolu İlçe Merkezi 
Doğankent Kavşağında bir (1) nok-
tada kırmızı ışık ihlal tespit sistemi 
kurulumu yapılmış olup, 15.09.2022 
tarihi itibari ile Elektronik Denetle-
me Sistemi faaliyete başlayacaktır.” 

ifadelerine yer verildi.
Elektronik Denetleme Sistemi 

Nedir?
Elektronik Denetleme Sistemi 

artık hepimizin bildiği gibi yüksek 
çözünürlüğe sahip kameralarla 
trafiği denetleyen ve ihlal yapan 
sürücülere cezalarını elektronik 

olarak kesen bir sistem. Bugüne 
kadar emniyet şeridi kullanımı ve 
hız takip gibi detayları kullanabilen 
EDS artık çok daha kapsamlı bir 
şekilde çalışmaya başladı.

Elektronik Denetleme Sistemi 
(EDS) toplam 455 adet ihlali tespit 
etmek üzere çalışmaya başlarken 
bunlar arasında en çok dikkat çe-
kenler şunlar: 

Kırmızı ışık, ortalama hız, park, 
emniyet şeridi, tramvay yolu, ters 
yön, yaya yolu, ofset taralı alan, 
dönüş yasağı, girilmezlere giriş….

Haber: Fatma 
BULDUK UĞURLU

MÜFTÜ İSPİROĞLU 
BAŞKAN EMÜR’Ü 

ZİYARET ETTİ
Keşap İlçe Müftülüğüne atanan Hüseyin 

İspiroğlu, Keşap Belediye Başkanı Mehmet 
Emür’ü ziyaret etti.

Hüseyin İspiroğlu ile bir süre sohbet eden 
Başkan Emür, yeni görevinde başarılar diledi.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziya-
retin sonunda Başkan Emür’’ Kısa bir süre 
önce ilçe müftümüz olarak göreve başlayan 
Hüseyin İspiroğlu bizleri makamımızda ziya-
ret ettiler. Nazik ziyaretleri için teşekkür eder 
yeni görevinde başarılar dilerim.’’ dedi.

LÖSEV, “iyilikler Tırı” projesi 
kapsamında Türkiye’nin dört bir 
yanındaki ihtiyaç sahibi hasta ve 
ailelerine yardımlar ulaştırmaya 
devam ediyor. LÖSEV 8 Eylül‘de 
Giresun ailelerine yardımlarını 
elden ulaştıracak.

LÖSEV, lösemi ve kanser 
tedavisinde ilaçlar kadar iyi ve 
doğal beslenmenin değerli oldu-
ğunu belirterek, ailelerinin 
% 82’sinin asgari ücret ve 
altında gelire sahip olduğu-
nu açıkladı. Bu nedenle dar 
gelirli ailelerin iyi beslenmek 
ve sağlıklı koşulları sağ-
lamak için desteğe ihtiyaç 
duyduklarının altını çizdi. 
Hastaların ve ailelerinin tüm 
temel ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla ülkemizin 
pek çok şehrini dolaşan 
LÖSEV’in İyilikler Tırı 8 Ey-
lül günü Giresun’da Botanik 
parkta ve Türkiye’nin tüm 
bölgelerine giyim, tekstil, 
gıda, et, kırtasiye, oyuncak, 
kuru gıda, temizlik malze-
meleri gibi, bir lösemi ve 
kanser hastasının iyileş-
mesi için gerekli olan temel 
ihtiyaçları içeren yardımları 
götüren LÖSEV İyilikler Tırı 
koli koli mutluluk dağıta-
cak. Lösemili ve kanserli 
çocuklar aileleriyle birlikte 

organizasyona katılacak.
Ankara’dan yola çıkan LÖ-

SEV İyilikler Tırı, Anadolu’nun en 
uzak şehirlerinden en ücra köyle-
rine ulaşmanın, buradaki lösemili 
ve kanserli çocukları güldür-
menin mutluluğunu yaşatmaya 
devam edecek. LÖSEV İyilikler 
TIR’ının bundan sonraki durakla-
rında da hazır bulunacak; gıda, 

giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, 
bilgisayar, mobilya, temizlik mal-
zemesi ve bunun gibi yüzlerce 
yardımı LÖSEV’e kayıtlı aileler 
ihtiyaçlarına göre, gönüllerince 
seçebilecek. Özellikle LÖSEV’e 
kayıtlı çocuklar oyuncaktan 
bisiklete, kırtasiyeden çalışma 
masasına istedikleri şeyleri seç-
me fırsatını yakalayacaklar.

LÖSEV Aileleri Bugün 
Giresun’da Buluşuyor

Giresunlu hemşehrimiz 
Enver Yücel’in sahibi ol-
duğu Ordu Giresun Enver 
Yücel Kampüsü Fen 
ve Fen Teknoloji Lisesi 
öğrencileri, 30 Ağustos - 4 
Eylül tarihlerinde Sam-
sun’da gerçekleştirilen 
TEKNOFEST Karadeniz’e 
tam anlamıyla damgasını 
vurdu. 

Ordu Giresun Enver 
Yücel Kampüsü Fen 
ve Fen Teknoloji Lisesi 
öğrencileri, TEKNOFEST 
Karadeniz’de üç ödül 
birden aldı. 

Ordu Giresun Enver 
Yücel Kampüsü Fen ve 
Fen Teknoloji Lisesi öğ-
rencileri, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da katıldığı ve 900 bin 
kişinin ziyaret ettiği TEK-
NOFEST Karadeniz’de, 
İklim Değişikliği Araştırma 
Projeleri Yarışmasında 
Çevre ve Su Araştırma-
ları Kategorisinde Türkiye 
İkincisi, aynı projede En İyi 
Sunum ödülünün ve İnsan-
lık Yararına Teknoloji Ka-
tegorisinde En İyi Sunum 
ödülünün sahibi oldu.

TEKNOFEST KARADENİZ’E 
BAHÇEŞEHİR DAMGASI



Bilgi Evleri, öğrencilerin 
bilgi ve beceri kazanmaları-
na yönelik verdiği eğitimlerin 
yanı sıra sosyal faaliyetlere 
de büyük önem veriyor.

Bu kapsamda, Bilgi Evleri 
tarafından düzenlenen yaz 
etkinlikleri sona erdi. Dolu 
dolu geçen yaz etkinlikle-
rinde öğrenciler, katıldıkları 
kurslarda hem eğlendi hem de 
birçok alanda bilgi ve becerile-
rini geliştirdi.

Aksu ve Hacısiyam (Kum-
yalı) mahallesinde faaliyet 
gösteren Bilgi Evlerine kayıtlı 
400 çocuk yaz etkinlikleri 
kapsamında; bilgi yarışmaları, 
satranç, masa tenisi ve müna-
zara yarışmaları, geleneksel 
oyun yarışmaları, akıl zeka 
oyunları turnuvası, çocuk si-
neması, sokak oyunları, resim, 
seramik, eva tasarım, ebru 
kağıt sanatları ve taş boyama 
etkinlikleri gerçekleşirken, 
Mavi göl, Bulancak at çiftliği, 

Kulakkaya Karaca Mağarası, 
Gümüşhane Torul Cam Teras 
ve Tamzara Hayvan Barınağı 
gezileri düzenlendi. Ayrıca, 
Teknofest ve Solotürk gösteri-
sine katılım sağlandı. 

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu yaptığı 
açıklamada: “Şehrimizin en 
kıymetlileri ile birlikte çok 
verimli bir yaz okulu sürecini 
geride bıraktık. Bilgi 
Evlerimiz tarafından 
hazırlanan etkinliklerde 
çocukların bolca güzel 
etkili vakit geçirmelerini 
sağlamaya ve bunu 
yaparken de kendilerini 

yeni yolculuklara hazırlama-
ya öncülük edildi. Bilgi Ev-
lerinin güvenli ortamlarında; 
öğrencilerin pratik deneyim 
kazanmaları, becerilerini 
geliştirmeleri, farklı insan 
gruplarıyla nasıl etkileşim 
kurma yetenekleri geliştirildi. 
Uzun bir maratonun ardın-
dan ders yoğunluğuna ara 
verilerek kendi özgüvenlerini 
geliştirici kulüp faaliyetleri 
yürütüldü” dedi.

Şenlikoğlu, ayrıca Bilgi 
evlerinin Ekim ayı ile birlikte 
etkinliklerine yeniden başlaya-
cağını belirterek, şehirde Bilgi 
Evi sayısını artıracaklarını da 
sözlerine ekledi.

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

38 Eylül 
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Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi Bayramköy Köyü Foseptik İnşaat yapım işi 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/876060
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 28200 GİRESUN 
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi Bayramköy Köyü Foseptik İnşaat
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet foseptik inşaatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi Bayramköy Köyü
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.09.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü 
Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Zemin Kat (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez/GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A) Alt Yapı İşlerinden IV. Grup  
“İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri” 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Mimarlık veya Çevre Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

GİRESUN İLİ ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ 
BAYRAMKÖY KÖYÜ FOSEPTİK İNŞAAT

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PLAN 
VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01686154)

Şenlikoğlu Yaz Okullarının 
Performansından Memnun
Giresun Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla 

şehrimize kazandırılan Bilgi Evleri eğitimlerini sürdürüyor.

8 eylul 2022 basin ilan 4

Giresun Merkez Seldeğirmeni Mahallesi, 
299 ada 12,36,37,40,41,44,45,141,173 nolu 
parsellerde kayıtlı taşınmaza ait arazi ve arsa 
düzenlemesine ait tüm belgeler Belediye 
Encümeninin 23/08/2022 tarih ve 519 sayılı 
kararı ile onaylanarak 06/09/2022-06/10/2022 
tarihleri arasında Belediye İlan  panosunda,  
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve 
Seldeğirmeni  Mahallesi Muhtarlığında  askıya 
çıkarılmıştır.
İlgililere duyurulur.

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01687556)

TEBRİK
Müşire & İsa DEMİRBAĞ 

ailesinin kızları Elif ile Pervin & 
Ahmet NEFESOĞLU ailesinin 
oğulları İbrahim düzenlenen 
görkemli bir düğün töreni ile 
evlendiler.Genç çifti tebrik eder, 
mutluluklar dileriz.

GİRESUN GÜNDEM 
GAZETESİ

AK Parti Giresun İl Başka-
nı Kenan Tatlı, beraberindeki 
heyet ile birlikte kısa bir süre 
önce Giresun Jandarma 
Bölge Komutanı olarak 
atanan Tümgeneral Selçuk 
Yıldırım’ı, Giresun Jandarma 
Alay Komutanı olarak atanan 
Kıdemli Albay Özgür Özer’i, 
Giresun Vali Yardımcısı ola-
rak atanan Muhammet Çiftçi 
ile Giresun Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü’ne atanan İsmail 
Çalgan’a “hayırlı olsun” ziya-
retlerinde bulundu.

Gerçekleştirdikleri ziya-
retlerin çok verimli geçtiğini 
kaydeden Tatlı, yaptığı açık-
lamada, “Devlette devamlılık 
esastır. İlimiz, bölgemiz 
ve ülkemiz için hep birlikte 
çalışmaya, mesai harcama-
ya devam edeceğiz. Yapılan 
atamaların hayırlı uğurlu 

olmasını temenni ediyor, 
Giresun Jandarma Bölge 
Komutanımız Tümgeneral 
Selçuk Yıldırım’a, Giresun 
Jandarma Alay Komutanlı-
ğımız Kıdemli Albay Özgür 
Özer’e, Giresun Vali Yardım-
cımız Muhammet Çiftçi’ye, 
Giresun Gençlik ve Spor İl 
Müdürümüz İsmail Çalgan’a 
yeni görevlerinde başarılar 
diliyorum” dedi.

Tatlı’dan 3 Önemli Ziyaret

Giresun İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ta-

rafından açılan fotoğraf sergisi 
büyük ilgi görüyor..

 “Tarım Orman ve İnsan 
Fotoğraf Yarışması”nda dere-
ceye giren ve sergilenmeye 
değer bulunan fotoğraflar; 6 
Eylül’de Giresun Can Akengin 
Sanat Galerisi’nde, açılışı-
nı Vali Yardımcısı M. Fikret 
Çavuş, Vali Yardımcısı Davut 
Sinanoğlu ve Vali Yardımcısı 
Muhammet Çiftçi’nin yaptığı 
sergide halkla buluştu.

Denizbank sponsorluğunda 
“Genel”, “Çiftçi”, “Öğrenci”, 
“Tarım ve Orman Bakanlığı 
Çalışanları”, “DenizBank Çalı-

şanları” ve “Çiftçi Varsa Hayat 
Var” olmak üzere 6 farklı 
kategoride gerçekleştirilen ya-
rışmaya, toplam 606 katılımcı 
3 bin 997 eserle katıldı. Seçici 
kurul tarafından 19 eserin ödül 
alması uygun görülürken, 83 
eser de sergileme ve albüm 
çalışması için belirlendi.” 6 
farklı kategoride düzenlenen, 
yarışmada dereceye giren ve 
sergileme/albüm fotoğrafları 
hediye çekleri ile ödüllendirildi.

İl Tarım ve Orman Mü-
dürü Dr. Muhammet Angın 
sergiyi değerlendirerek 
“Geleneksel hale getirilen, 
Anadolu’nun her bölgesinin 
izleri olan “Tarım Orman ve 

İnsan Fotoğraf Yarışması’’ 
fotoğraflarında Anadolu’yu 
turlayacağız. Anadolu’nun 
güzelliğini, Anadolu coğ-
rafyasının muhteşemliğini 
yarışmacılarımızın emeğiyle, 
çabasıyla içindeki sevgiyle 
Anadolu’daki doğanın sevgi-
sini birleştirerek sanatçıların 
fotoğraflarına yansıttıklarını 
göreceğiz.” Şeklinde konuş-
tu.Angın Ayrıca 13. Tarım, 
Orman ve İnsan Fotoğraf 
Yarışması temasının da “Sen 
Üret Yeter” olarak belirlendi-
ğini ve tüm fotoğraf severleri 
önümüzdeki yılın yarışması-
na katılmaya davet etti.

Haber: Osman Yılmaz

Göz Kamaştıran Sergi...



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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Tıpkı; 
Kuruluş yılı olan 1967 

yılında nasıl tek-vücut olup, 
sahip çıktığımız gibi tekrar 
sahip çıkalım... 
Tıpkı; 
Doğu Karadeniz Bölgesi-

nin -kıyı şeridinde- futbolda 
‘ilk şampiyon’ olduğumuz 
yıllardaki gibi ‘birliktelik’ ve 
‘bütünlüğümüzü’ yeniden 
sağlayalım... 
Bilenler biliyor da... 
Belki bilmeyenler için 

söyleyecek olursak; 
Bir üst paragrafta da 

ifade ettiğim gibi Doğu 
Karadeniz Bölgesinin 
kıyı şeridinde -komşuları 
arasında- futbolda 2. ligde 
‘şampiyon’ olup ve 1. lige 
çıkan ilk takım unvanı Gire-
sunspor’un elindedir... 
Sözünü ettiğimiz; 
Komşu illerin futbol 

kulüpleri de 1967 yılında 
profesyonel olmuştur... 
Ve yarışmaya 2. lig statü-

sünden başlamıştır... 
Üstelik komşularımızın; 
Birbirinden zengin 

işadamları ve sermaye 
babaları vardı... 
Fabrikalarında yüzlerce, 

binlerce insan çalışırdı... 
Kısacası, ekonomik 

olarak Giresun’dan kat-kat 
rahatlardı... 
Komşularımızdan daha 

küçük nüfusa sahip Gire-
sun’un ise; 
Bir SEKA Kağıt fabrikası 

vardı... 
Bir Fiskobirlik Entegre 

Tesisleri vardı... 
Bir de yarım-yamalak 

çalışan Sunta Fabrikası... 
Peki, o zaman nasıl 

oluyor da; 
Ekonomik profili kom-

şu illerden daha az olan 
Giresunspor Futbol Takımı 
onlardan önce 1. lige çıkma 
başarısı gösteriyor? 
Hemen söyleyelim; 
Çamoluk-Eynesil-Piraziz 

üçgeni içinde yaşayanların 
tamamı yeşil-beyaz renkle-
re sevdalıydı... 
İster gurbette yaşasın, is-

terse Giresun mülki sınırları 
içinde; 
Giresun doğumlu ve 

kökenli olanların bilumumu 
‘yeşil-beyaz’ formanın üze-
rinde olan ‘çotanak’ arması-
na delicesine aşıktı... 
Kısacası; 
Komşularımız kadar pa-

rasal gücü yoktu ama... 
Yediden-yetmişe herkes 

‘Giresunspor Sevdasını’ 
sermaye yapardı! 
Ve bu sevdayı sermaye 

yaptığı içindir ki; 
Doğu Karadeniz Bölgesi 

-kıyı şeridinde- kuruluşun-
dan 3 yıl sonra ‘ilk şampi-

yon’ olma ‘unvanının’ altına 
imza attı... 
Ve 1970-71 sezonunda 

şampiyon oldu; 
1976-77 yılına kadar 6 yıl 

1. ligde futbol oynadı... 
Sonda küme düştü ve 44 

yıl 1. ligden uzak kaldı... 
Bundan iki yıl önce; 
Yani 44 yıl sonda tekrar 

1. lige ‘merhaba’ diyen 
Giresunspor... 
Zaman zaman istikrarlı 

futbol oynuyor... 
Ekonomik gücü sınırlı ol-

duğu içinde zaman zaman 
bocalıyor... 
Peki, 44 yıl sonra tekrar 

1. lige çıkan Giresunspor’u-
muzu yalnız mı bırakmalı-
yız? 
Yoksa yaşanan olum-

suzlukları bir tarafa bırakıp 
sahip mi çıkmalıyız? 
Benim yanıtım; 
Bence sahip çıkmalıyız... 
Hem de hiç vakit geçir-

meden... 
Hatta Giresunspor’un yö-

netimine hakim olan erkler; 
Dinlesinler-dinlemesin-

ler... 
Önemsesinler-Önemse-

mesinler... 
Bir Giresunspor taraftarı 

olarak yakın ve geleceğe 
yönelik aklıma gelen şu 
önerileri sunmak istiyo-
rum... 
Ve diyorum ki; 
Giresunspor, siyaset-üs-

tü tutulup, kısır çekişmelere 
yer verilmesin... 
Yer verilmesin ki; 
İçeride ve dışarıda 

bulunan tüm Giresunlular 
tekrar yeşil-beyaz renklerin 
altında birleşsin... 
Tıpkı eskiden olduğu 

gibi; 
Giresun kökenli işadam-

ları bir araya gelsin... 
Gücünün yettiği yere 

kadar ekonomik olarak 
desteklesin... 
Ve bu destekler yapılır-

ken de; 
Tüm Giresunlular adına 

yönetimin başında bulunan 
yöneticilerde, demokratik 
teamüllere uyup, sporsever 
kamuoyuna hesap versin... 
Ve burada bir önerim 

daha var; 
Giresunspor yönetimi-

ne katkı sağlaman için, 
Giresunspor’da futbol 
oynamış eski profesyonel 
futbolculardan oluşan bir 
GİRESUNSPOR FUTBOL 
MECLİSİ oluşturulsun... 
Ve bu futbol meclisi; 
Giresunspor yönetimi-

nin ‘danışma kurulu’ gibi 
çalışsın... 
Giresunspor adına 

ARGE çalışmaları yapsın... 
Sürdürülebilir ekonomik 

kaynaklar araştırsın... 
Futbolcu transferlerinde 

‘Futbol Meclisinin’ görüş-
leri de alınsın... 
Giresunspor’un kurul-

duğu yıllardaki ‘birlikteliği’ 
tekrar sağlayıp ve sürdü-
rülebilir başarı sağlamak 
için; 
Kulüp bünyesinde veya 

önerdiğimiz ‘Futbol Mec-
lisi’ bünyesinde ‘Taraftar-
larla Koordinasyon Kurma 
Birimi’ kurulsun... 
Kurulsun ki; 
Çamoluk-Eynesil ve Pi-

raziz üçgeni içinde bulunan 
tüm ilçelerin futbolseverleri 
Giresunspor’u izlemek için 
tribünleri doldursun... 
Yine önerdiğimiz ‘Futbol 

Meclisi’ çatısının altında; 
‘Giresunspor’la Ekono-

mik Dayanışma ve Kaynak 
Sağlama Birimi’ kurulsun... 
Örneğin aklıma gelenleri 

söylüyorum; 
Her fındık mevsimi 

-fındık üreten-ilçe yerel 
yönetimleriyle iletişim 
kurarak ‘GÖNLÜNDEN NE 
KOPARSA’ Fındık bağışı 
kampanyası yapabilir... 
Aksu ve Yayla Şenlikle-

rinde... 
Giresunspor’un kuruluş 

yılı ve şampiyon olduğu 
yıldönümlerinde; 
Eşya Piyangosu gibi 

piyangolar düzenleyebilir... 
Stadyumda biletli büyük 

konserler düşünebilir... 
Örneğin, yine aklıma 

gelen; 
Giresun Ada’sına dü-

zenlenen ‘Mavi Tur Gezisi’ 
Giresunspor’a gelir sağla-
mak için yapılabilir... 
Örneğin; 
Dereli ilçesinde büyük ilgi 

toplayan ‘Mavi Göl’ ve ‘Kra-
terleri’ geziye gelenlere ke-
silen ‘biletler’ Giresunspor’a 
katkı için kesilebilir... 
Yine Dereli ilçesi-Pınar-

lar Köyünde atıl vaziyette 
duran; 
Maden Suyu İmalatha-

nesi, Giresunspor’a tahsis 
edilerek, tekrar üretime 
geçirilebilir... 
Ve profesyonel bir orga-

nizasyon olursa; 
Bu da Giresunspor’a 

küçümsenmeyecek bir gelir 
getirebilir... 
Vesaire, vesaire... 
Yeter ki çobanın gönlü 

olsun; 
Ve yeter ki biraz öncede 

söylediğimiz gibi yaptığımız 
yolculuk, herkesin katıla-
bileceği ‘siyaset-üstü’ bir 
yolculuk olsun... 
Biliyorum; 
Sohbetimiz, her zaman 

olduğu gibi yine uzun 
oldu... 
Ama taktir edersiniz ki; 
55 yıllık bir Gire-

sunspor’u da fıkra biçimin-
de anlatamayız ki... 
İşin doğrusu; anlatacak-

larımın hepsini de anlata-
madım.,. 
Onun için; 
Ben aradan çekiliyorum.. 
Ve eksiklerimi tamamla-

ma işini de sizlere bırakıyo-
rum...

OLUMSUZULUKLARI BİR TARAFA BIRAKALIM 
YEŞİL-BEYAZ ÇOTANAKLARA SAHİP ÇIKALIM
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Bulancak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşümü yapım 
işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek 
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/896110
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 28200 GİRESUN 
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Bulancak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşümü
b) Niteliği, türü ve miktarı : İnşaat İmalatları %6,0543 Mekanik Tesisat %89,5003 Elektrik Tesisatı 
%4,4454
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İli Bulancak İlçesi Jandarma Özel Harekat Tabur 
Komutanlığı Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.09.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü 
Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Zemin Kat (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez/GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan (C) Sıhhi 
Tesisat ve Mekanik Tesisat İşlerinden II. Grup ve IV. Gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

BULANCAK JANDARMA ÖZEL HAREKAT 
TABUR KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI 

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ GİRESUN İL ÖZEL 
İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01686027)

Giresun İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü,fındık tesislerinde gıda 
denetimi yaptı..Çanakçı’da kurulan 
tesis denetimlerde başarılı oldu.

Giresun İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, yaptığı açıklamada”Ça-
nakçı İlçemizin Yeşilköy Köyünde, 
fındık ve çay tarımı, seracılık, 
hayvancılık farklı alanlarda tarım-

sal faaliyette bulunan İsmail AÇAR 
isimli çiftçimiz; KOSGEB desteği 
ile aldığı ekipmanlarla ilçenin ilk 
‘Fındık Kırma, Kavurma ve Paket-
leme Tesisini’ açtı. Böylelikle hem 
kendi ürettiği hem de çevresindeki 
üreticilerden aldığı kabuklu fındığı, 
katma değeri yüksek ürünlere 
çevirme başarısını yakaladı.

Kurulum aşamasında İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğümüz teknik 
elemanları tarafından düzenli ziya-
ret edilen ve teknik bilgi desteği ve-
rilen tesiste üretime başlanmasıyla 
birlikte; 5996 sayılı kanun kapsa-
mında gıda denetim ve kontrolleri 
de gerçekleştirildi.”İfadelerine yer 
verdi. Haber: Osman Yılmaz

ÇANAKÇI’DAKİ TESİS SINIFI GEÇTİ



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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Tıpkı; 
Kuruluş yılı olan 1967 

yılında nasıl tek-vücut olup, 
sahip çıktığımız gibi tekrar 
sahip çıkalım... 
Tıpkı; 
Doğu Karadeniz Bölgesi-

nin -kıyı şeridinde- futbolda 
‘ilk şampiyon’ olduğumuz 
yıllardaki gibi ‘birliktelik’ ve 
‘bütünlüğümüzü’ yeniden 
sağlayalım... 
Bilenler biliyor da... 
Belki bilmeyenler için 

söyleyecek olursak; 
Bir üst paragrafta da 

ifade ettiğim gibi Doğu 
Karadeniz Bölgesinin 
kıyı şeridinde -komşuları 
arasında- futbolda 2. ligde 
‘şampiyon’ olup ve 1. lige 
çıkan ilk takım unvanı Gire-
sunspor’un elindedir... 
Sözünü ettiğimiz; 
Komşu illerin futbol 

kulüpleri de 1967 yılında 
profesyonel olmuştur... 
Ve yarışmaya 2. lig statü-

sünden başlamıştır... 
Üstelik komşularımızın; 
Birbirinden zengin 

işadamları ve sermaye 
babaları vardı... 
Fabrikalarında yüzlerce, 

binlerce insan çalışırdı... 
Kısacası, ekonomik 

olarak Giresun’dan kat-kat 
rahatlardı... 
Komşularımızdan daha 

küçük nüfusa sahip Gire-
sun’un ise; 
Bir SEKA Kağıt fabrikası 

vardı... 
Bir Fiskobirlik Entegre 

Tesisleri vardı... 
Bir de yarım-yamalak 

çalışan Sunta Fabrikası... 
Peki, o zaman nasıl 

oluyor da; 
Ekonomik profili kom-

şu illerden daha az olan 
Giresunspor Futbol Takımı 
onlardan önce 1. lige çıkma 
başarısı gösteriyor? 
Hemen söyleyelim; 
Çamoluk-Eynesil-Piraziz 

üçgeni içinde yaşayanların 
tamamı yeşil-beyaz renkle-
re sevdalıydı... 
İster gurbette yaşasın, is-

terse Giresun mülki sınırları 
içinde; 
Giresun doğumlu ve 

kökenli olanların bilumumu 
‘yeşil-beyaz’ formanın üze-
rinde olan ‘çotanak’ arması-
na delicesine aşıktı... 
Kısacası; 
Komşularımız kadar pa-

rasal gücü yoktu ama... 
Yediden-yetmişe herkes 

‘Giresunspor Sevdasını’ 
sermaye yapardı! 
Ve bu sevdayı sermaye 

yaptığı içindir ki; 
Doğu Karadeniz Bölgesi 

-kıyı şeridinde- kuruluşun-
dan 3 yıl sonra ‘ilk şampi-

yon’ olma ‘unvanının’ altına 
imza attı... 
Ve 1970-71 sezonunda 

şampiyon oldu; 
1976-77 yılına kadar 6 yıl 

1. ligde futbol oynadı... 
Sonda küme düştü ve 44 

yıl 1. ligden uzak kaldı... 
Bundan iki yıl önce; 
Yani 44 yıl sonda tekrar 

1. lige ‘merhaba’ diyen 
Giresunspor... 
Zaman zaman istikrarlı 

futbol oynuyor... 
Ekonomik gücü sınırlı ol-

duğu içinde zaman zaman 
bocalıyor... 
Peki, 44 yıl sonra tekrar 

1. lige çıkan Giresunspor’u-
muzu yalnız mı bırakmalı-
yız? 
Yoksa yaşanan olum-

suzlukları bir tarafa bırakıp 
sahip mi çıkmalıyız? 
Benim yanıtım; 
Bence sahip çıkmalıyız... 
Hem de hiç vakit geçir-

meden... 
Hatta Giresunspor’un yö-

netimine hakim olan erkler; 
Dinlesinler-dinlemesin-

ler... 
Önemsesinler-Önemse-

mesinler... 
Bir Giresunspor taraftarı 

olarak yakın ve geleceğe 
yönelik aklıma gelen şu 
önerileri sunmak istiyo-
rum... 
Ve diyorum ki; 
Giresunspor, siyaset-üs-

tü tutulup, kısır çekişmelere 
yer verilmesin... 
Yer verilmesin ki; 
İçeride ve dışarıda 

bulunan tüm Giresunlular 
tekrar yeşil-beyaz renklerin 
altında birleşsin... 
Tıpkı eskiden olduğu 

gibi; 
Giresun kökenli işadam-

ları bir araya gelsin... 
Gücünün yettiği yere 

kadar ekonomik olarak 
desteklesin... 
Ve bu destekler yapılır-

ken de; 
Tüm Giresunlular adına 

yönetimin başında bulunan 
yöneticilerde, demokratik 
teamüllere uyup, sporsever 
kamuoyuna hesap versin... 
Ve burada bir önerim 

daha var; 
Giresunspor yönetimi-

ne katkı sağlaman için, 
Giresunspor’da futbol 
oynamış eski profesyonel 
futbolculardan oluşan bir 
GİRESUNSPOR FUTBOL 
MECLİSİ oluşturulsun... 
Ve bu futbol meclisi; 
Giresunspor yönetimi-

nin ‘danışma kurulu’ gibi 
çalışsın... 
Giresunspor adına 

ARGE çalışmaları yapsın... 
Sürdürülebilir ekonomik 

kaynaklar araştırsın... 
Futbolcu transferlerinde 

‘Futbol Meclisinin’ görüş-
leri de alınsın... 
Giresunspor’un kurul-

duğu yıllardaki ‘birlikteliği’ 
tekrar sağlayıp ve sürdü-
rülebilir başarı sağlamak 
için; 
Kulüp bünyesinde veya 

önerdiğimiz ‘Futbol Mec-
lisi’ bünyesinde ‘Taraftar-
larla Koordinasyon Kurma 
Birimi’ kurulsun... 
Kurulsun ki; 
Çamoluk-Eynesil ve Pi-

raziz üçgeni içinde bulunan 
tüm ilçelerin futbolseverleri 
Giresunspor’u izlemek için 
tribünleri doldursun... 
Yine önerdiğimiz ‘Futbol 

Meclisi’ çatısının altında; 
‘Giresunspor’la Ekono-

mik Dayanışma ve Kaynak 
Sağlama Birimi’ kurulsun... 
Örneğin aklıma gelenleri 

söylüyorum; 
Her fındık mevsimi 

-fındık üreten-ilçe yerel 
yönetimleriyle iletişim 
kurarak ‘GÖNLÜNDEN NE 
KOPARSA’ Fındık bağışı 
kampanyası yapabilir... 
Aksu ve Yayla Şenlikle-

rinde... 
Giresunspor’un kuruluş 

yılı ve şampiyon olduğu 
yıldönümlerinde; 
Eşya Piyangosu gibi 

piyangolar düzenleyebilir... 
Stadyumda biletli büyük 

konserler düşünebilir... 
Örneğin, yine aklıma 

gelen; 
Giresun Ada’sına dü-

zenlenen ‘Mavi Tur Gezisi’ 
Giresunspor’a gelir sağla-
mak için yapılabilir... 
Örneğin; 
Dereli ilçesinde büyük ilgi 

toplayan ‘Mavi Göl’ ve ‘Kra-
terleri’ geziye gelenlere ke-
silen ‘biletler’ Giresunspor’a 
katkı için kesilebilir... 
Yine Dereli ilçesi-Pınar-

lar Köyünde atıl vaziyette 
duran; 
Maden Suyu İmalatha-

nesi, Giresunspor’a tahsis 
edilerek, tekrar üretime 
geçirilebilir... 
Ve profesyonel bir orga-

nizasyon olursa; 
Bu da Giresunspor’a 

küçümsenmeyecek bir gelir 
getirebilir... 
Vesaire, vesaire... 
Yeter ki çobanın gönlü 

olsun; 
Ve yeter ki biraz öncede 

söylediğimiz gibi yaptığımız 
yolculuk, herkesin katıla-
bileceği ‘siyaset-üstü’ bir 
yolculuk olsun... 
Biliyorum; 
Sohbetimiz, her zaman 

olduğu gibi yine uzun 
oldu... 
Ama taktir edersiniz ki; 
55 yıllık bir Gire-

sunspor’u da fıkra biçimin-
de anlatamayız ki... 
İşin doğrusu; anlatacak-

larımın hepsini de anlata-
madım.,. 
Onun için; 
Ben aradan çekiliyorum.. 
Ve eksiklerimi tamamla-

ma işini de sizlere bırakıyo-
rum...

OLUMSUZULUKLARI BİR TARAFA BIRAKALIM 
YEŞİL-BEYAZ ÇOTANAKLARA SAHİP ÇIKALIM

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

8 eylul basin ilan

Bulancak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşümü yapım 
işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek 
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/896110
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 28200 GİRESUN 
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Bulancak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşümü
b) Niteliği, türü ve miktarı : İnşaat İmalatları %6,0543 Mekanik Tesisat %89,5003 Elektrik Tesisatı 
%4,4454
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İli Bulancak İlçesi Jandarma Özel Harekat Tabur 
Komutanlığı Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.09.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü 
Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Zemin Kat (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez/GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan (C) Sıhhi 
Tesisat ve Mekanik Tesisat İşlerinden II. Grup ve IV. Gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

BULANCAK JANDARMA ÖZEL HAREKAT 
TABUR KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI 

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ GİRESUN İL ÖZEL 
İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01686027)

Giresun İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü,fındık tesislerinde gıda 
denetimi yaptı..Çanakçı’da kurulan 
tesis denetimlerde başarılı oldu.

Giresun İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, yaptığı açıklamada”Ça-
nakçı İlçemizin Yeşilköy Köyünde, 
fındık ve çay tarımı, seracılık, 
hayvancılık farklı alanlarda tarım-

sal faaliyette bulunan İsmail AÇAR 
isimli çiftçimiz; KOSGEB desteği 
ile aldığı ekipmanlarla ilçenin ilk 
‘Fındık Kırma, Kavurma ve Paket-
leme Tesisini’ açtı. Böylelikle hem 
kendi ürettiği hem de çevresindeki 
üreticilerden aldığı kabuklu fındığı, 
katma değeri yüksek ürünlere 
çevirme başarısını yakaladı.

Kurulum aşamasında İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğümüz teknik 
elemanları tarafından düzenli ziya-
ret edilen ve teknik bilgi desteği ve-
rilen tesiste üretime başlanmasıyla 
birlikte; 5996 sayılı kanun kapsa-
mında gıda denetim ve kontrolleri 
de gerçekleştirildi.”İfadelerine yer 
verdi. Haber: Osman Yılmaz

ÇANAKÇI’DAKİ TESİS SINIFI GEÇTİ

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

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

7. HAFTA

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

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

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

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

11. HAFTA

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

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

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

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

15. HAFTA

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

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

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

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

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto 
Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

Görele’nin Sultanları 
Farka Koştu

Yeni sezon hazırlıklarını 
sürdüren Görele Belediyesi 
Spor Kulübü, 1.lig takımı 
Trabzon Ortahisar Belediye 
ile 3 Eylül’de Trabzon’da 
oynanan hazırlık maçında 
35-17 ve 6 Eylül’de Görele’de 
oynadığı maçta 38-17 yenerek 
11 Eylül’de başlayacak olan 
2022-2023 Hentbol Sezonu 
için hazır olduğunu gösterdi.

Maçta takımı görebilmek 
adına tüm kadroya süre 
verdiğini söyleyen temsilcimiz 
Görele’nin Sultanları Görele 
Belediyesi Spor Kulübü, Baş 
Antrenörü Mehmet Ali Binen“ 
11 Eylül’de Görele’ de yapaca-
ğımız Tekirdağ Süleymanpaşa 
maçına hazır olacağız. İlk dört 
hafta bizim için ligin seyrini 
değiştirecek maç trafiği var. 
Hedefimiz 4 maçtan 6 puan 
çıkarmak. Bunu başarmak için 
çalışmaya devam ediyoruz. 
Geçen seneye göre daha 
tempolu oynayan bir oyuncu 
grubu yaptık. Tüm çalışmaları-
mızı buna göre planlıyoruz. 11 

Eylül’de Tekirdağ Süleyman-
paşa maçına tüm taraftarları-
mızı maça bekliyoruz.” dedi. 

9 HAFTALIK PROGRAM
1.Hafta: Görele Belediye-

si -Tekirdağ Süleymanpaşa 
Sportif A.Ş 2.Hafta: İzmir 
Büyükşehir Belediyesi- Görele 
Belediyesi 3. Hafta:Görele 
Belediyesi -Yenimahalle 
Belediyesi 4. Hafta: Üsküdar 
Belediyesi- Görele Belediyesi 
5.Hafta: Görele Belediye-
si- Yalıkavak Spor Kulübü 6. 
Hafta: Kastamonu Belediyesi 
-Görele Belediyesi 7. Hafta: 
Görele Belediyesi- Konyaaltı 
Belediyesi 8. Hafta: Adasokağı 
Spor Kulübü- Görele Belediye-
si 9. Hafta: Görele Belediyesi- 
Anadolu Üniversitesi

TFF’den yapılan 
duyuruda; “BITE-
XEN GİRESUNS-

POR Kulübü’nün 03.09.2022 
tarihinde oynanan BITEXEN 
GİRESUNSPORARABAM.
COM KONYASPOR müsa-
bakasındaki “çirkin ve kötü 
tezahüratı” nedeniyle Futbol 
Disiplin Talimatı’nın 53. mad-
desi uyarınca ve “saha olay-
ları” nedeniyle Futbol Disiplin 
Talimatı’nın 52. maddesi uya-
rınca PFDK’ya sevkine karar 
verilmiştir” denildi. 

MADDE 52 – SAHA OLAY-
LARI (1) Stadyumlarda düzen 
veya disiplinin ya da müsaba-
kanın olağan akışı içinde oy-
nanmasının veya güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin kuralları 
bireysel veya toplu bir biçimde 
ihlal eden kişiler, bir aydan iki 
yıla kadar müsabakalardan 

men veya süreli hak mahru-
miyeti cezası ile cezalandırılır. 
(2) Disiplin Kurulu; seyircisi, 
mensupları, futbolcuları nedeni 
ile olaylardan sorumlu kulüp-
lere olayın ağırlığına göre, 
para cezası, saha kapatma 
ve seyircisiz oynama cezasını 
birlikte uygulayabileceği gibi 
sorumlu kulüp hakkında, bu 
cezalardan herhangi birini 
vermekle de yetinebilir. 15 (3) 
Yukarıda ikinci fıkrada belir-
tilen yaptırımlara ek olarak; 
elektronik bilet uygulamasının 
yapıldığı Süper Lig ve 1. Lig 
müsabakalarında, olayların 
ağırlığına ve oluşuna göre 
saha olaylarına karışan taraf-
tarların bulunduğu blok veya 
bloklara giriş yapan seyircilerin 
elektronik bilet kapsamında-
ki kartlarının bloke edilmesi 
suretiyle müsabakaya girişleri 

engellenebilir. Bu fıkra kapsa-
mında ev sahibi olarak oyna-
nan müsabakada verilen ceza, 
ilgili kulübün ev sahibi olarak 
oynayacağı müsabakalarda; 
misafir kulüp olarak oynanan 
müsabakada alınan ceza, ilgili 
kulübün misafir kulüp olarak 
oynayacağı müsabakalarda in-
faz edilir. Lig müsabakalarında 
alınan cezalar lig müsabakala-
rında, kupa müsabakalarında 
alınan cezalar kupa müsaba-
kalarında infaz edilir. Saha 
olaylarında bulunamayacak 
engelli seyirciler hakkında kart 
blokajı cezası uygulanmaz. (4) 
Meydana gelen maddi zarar 
sorumlulara tazmin ettirilir. 

MADDE 53 – ÇİRKİN 
ve KÖTÜ TEZAHÜRAT (1) 
Stadyumlarda topluluk halinde 
söz veya hareketlerle ya da 
benzeri araçlar ile aşağılayıcı, 

tahrik veya taciz edici nitelik-
te tezahüratta bulunulması, 
devamlılık kıstası uygulanmak-
sızın yasaktır. (2) Profesyonel 
lig müsabakalarında çirkin ve 
kötü tezahüratta bulunulma-
sı halinde kulüplere Ek-1 ve 
Ek-2, Türkiye Kupası müsaba-
kalarında ise Ek-3’te yer alan 
tablolara göre ceza verilir. (3) 
Elektronik bilet uygulamasının 
yapıldığı Süper Lig ve 1. Lig 
müsabakalarında çirkin ve 
kötü tezahüratta bulunulma-
sı halinde; toplu halde çirkin 
ve kötü tezahüratta bulunan 
blok veya bloklara giriş yapan 
seyircilerin elektronik bilet 
kapsamındaki kartlarının bloke 
edilmesi suretiyle müsabakaya 
girişleri engellenir. Çirkin ve 
kötü tezahüratta bulunamaya-
cak engelli seyirciler hakkında 
kart blokajı cezası uygulanmaz

GiRESUNSPOR’A CEZA KAPIDA!
Giresunspor, Arabam.Com Konyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat 

ile saha olaylarından ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi

TFF 3.Lig 2’nci Grupta 
mücadele eden ve sezo-

nun ilk maçına Ergene Veli-
meşespor konuk olan Eynesil 
Belediyespor rakibini kendi sa-
hasında 2-1 yenmeyi başardı. 
Maçın ardından değer-
lendirmelerde bulunan 
Eynesil Belediyespor 
Teknik Dirketörü Hasan 
Uğur Kardal, sezonu 
galibiyetle başladıkları 
için mutlu olduklarını 
söyledi. 

Kardal, şu açıklama-
yı yaptı: “Sezonun ilk 
müsabakası olması ve 

rakibimizin tecrübeli oyuncular-
dan kurulu olması sebebiyle ilk 
15 dakikaya rakibimizi tartarak 
ve oyunumuzu geliştirerek baş-
ladık. Maçın başından itibaren 
iyi bir tempo yakaladık. Nitekim 

topun kontrolü bize geçtikten 
sonra etkili bir oyun ortaya koy-
duk. Çalıştığımız bir organizas-
yonla kornerden ilk golü bul-
duk. İkinci yarı rakibimizin risk 
almak isteyeceğini biliyorduk. 

Yine aynı bilinçle mücadele et-
tik. Bir geçiş hücumunda ikinci 
golü bulduk. Son dakikalarda 
penaltıdan bir gol yesek de tatlı 
bir telaş oldu. Ligde çıktığımız 
ilk maçta 3 puan aldığımız için 

çok mutluyuz. Oyun-
cularımı üstün müca-
delelerinden ve güzel 
oyunlarından dolayı 
kutluyorum. Şimdi 
Vakfıkebir’de oynaya-
cağımız  maçımızın 
hazırlıklarını sürdü-
rüyoruz. Tüm taraf-
tarlarımızı maçımıza 
bekliyoruz.”

İlk kez profesyonel liglerde mücadele eden Amber Çay Eynesil Belediyespor’da, ilk hafta maçında aldıkları 3 puanın sevinci yaşanıyor

‘OYUNCULARIMI KUTLUYORUM’BiR KiRALIK DAHA!
Transfer çalışmalarını 

sürdüren Giresunspor, Ar-
jantin ekibi Boca Juniors’tan 
Jorman Campuzano ile an-
laştığını duyurdu. Yeşil-be-
yazlı kulüpten yapılan açık-
lamada, “Giresunspor’umuz 
26 yaşındaki orta saha 
oyuncusu Jorman Campu-
zano ile anlaşma sağlamış-
tır. Jorman Campuzano’ya 
Giresunspor’umuza hoş 
geldin diyor, Çotanak arma 
altında başarılı bir sezon 
diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. 

Öte yandan oyun-

cunun kiralık olarak 
Giresunspor’un kadrosunda 
yer alacağının bilgisine 
ulaşıldı.



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: 68 Eylül 2022 Perşembe

 

 

 

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 5 ..........4 ........ 1 ....... 0 ........ 14 ....... 7 .........7 ...........13
2.ARABAM.COM KONYASPOR ... 5 ..........3 ........ 2 ....... 0 ........ 6 ......... 0 .........6 ........... 11
3.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 5 ..........3 ........ 1 ....... 1 ........ 15 ....... 6 .........9 ...........10
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 4 ..........3 ........ 1 ....... 0 ........ 8 ......... 0 .........8 ...........10
5.GAZİANTEP F. KULÜBÜ A.Ş. .... 5 ..........3 ........ 1 ....... 1 ........ 10 ....... 6 .........4 ...........10
6.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 5 ..........3 ........ 1 ....... 1 ........ 10 ....... 7 .........3 ...........10
7.GALATASARAY A.Ş..................... 5 ..........3 ........ 1 ....... 1 ........ 4 ......... 2 .........2 ...........10
8.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 5 ..........3 ........ 1 ....... 1 ........ 6 ......... 5 .........1 ...........10
9.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 5 ..........2 ........ 0 ....... 3 ........ 4 ......... 5 .........-1 ...........6
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 5 ..........2 ........ 0 ....... 3 ........ 8 ......... 10 .......-2 ...........6
11.BITEXEN GİRESUNSPOR ......... 5 ..........2 ........ 0 ....... 3 ........ 4 ......... 7 .........-3 ...........6
12.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 5 ..........2 ........ 0 ....... 3 ........ 3 ......... 11 .......-8 ...........6
13.CORENDON ALANYASPOR .... 5 ..........1 ........ 2 ....... 2 ........ 8 ......... 9 .........-1 ...........5
14.V.  FATİH KARAGÜMRÜK ....... 4 ..........1 ........ 1 ....... 2 ........ 7 ......... 9 .........-2 ...........4
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 5 ..........0 ........ 3 ....... 2 ........ 3 ......... 8 .........-5 ...........3
16.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 4 ..........1 ........ 0 ....... 3 ........ 1 ......... 7 .........-6 ...........3
17.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 4 ..........0 ........ 1 ....... 3 ........ 2 ......... 5 .........-3 ...........1
18.H. ÜMRANİYESPOR .................. 5 ..........0 ........ 1 ....... 4 ........ 3 ......... 7 .........-4 ...........1
19.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 4 ..........0 ........ 1 ....... 3 ........ 3 ......... 8 .........-5 ...........1

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

5. HAFTANIN SONUÇLARI
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR ............0 - 1 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................0 - 0 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
BITEXEN GİRESUNSPOR ........................0 - 1 .................ARABAM.COM KONYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................2 - 0 ....................CORENDON ALANYASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................2 - 0 .......................YUKATEL KAYSERİSPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ...............0 - 2 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................1 - 1 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ ...............................2 - 3 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. .................................2 - 1 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

Geçtiğimiz sezonun devre 
arasında transfer edilen Jean 
Evrard Kouassi, bordo-mavili 
ekipte bekleneni veremedi. 
Trabzonspor’un kadroda dü-
şünmediği tecrübeli oyuncu, 
Süper Lig ekiplerinden Fatih 
Karagümrük ile anlaşmaya 
vardı.

Transfer çalışmalarına 
devam eden Trabzonspor, bir 
yandan da yabancı kontenja-
nını azaltmaya çalışıyor.

Bordo-mavililer, yabancı 
kontenjanında yer açmak için 

takımdan ayrılması gündeme 
gelen Jean Evrard Kouassi’ye 
transfer görüşmesi yapması 
için izin verdi.

27 yaşındaki futbolcu, 
Fatih Karagümrük ile anlaşma 
sağladı. Oyuncu yarın sabah 
sözleşme imzalamak için 
İstanbul’a gidecek.

Geçen sezonun devre 
arasında Trabzonspor’a 
imza atan Fildişili futbolcu, 
bordo-mavili forma altında 
çıktığı 22 maçta 1 kez fileleri 
havalandırdı.

Giresunspor’u Değil 
Karagümrük’ü Seçti

Spor Toto Süper Lig’in 
5. haftasında oyna-
nan 9 karşılaşmada 

toplam 18 gol atıldı. 4 dep-
lasman takımının kazandığı 
haftada, 3 ev sahibi sahadan 

3 puanla 
ayrılırken, 
2 mücadele 
de berabere 
sonuçlandı. 
13 puanla li-
gin zirvesin-
de yer alan 
Beşiktaş, 
haftanın en 
gollü karşı-
laşmasında 
MKE Anka-
ragücü’nü 
3-2 mağlup 
ederken, dış 
sahada da 
ilk galibiye-
tine ulaştı. 
Siyah-be-
yazlılar ligde 
üst üste 
3. maçını 
kazanırken, 
yeni transfer 
Dele Alli, ilk 
kez golle 
tanıştı.

Fener-
bahçe, 

taraftarı önünde 
kazandı

Geçtiğimiz hafta Kon-
yaspor’a 1-0 mağlup olan 
Fenerbahçe, sahasında 
Kayserispor ile karşılaştı. Mü-
cadelenin büyük bölümünde 
üstün bir oyun sergileyen sa-
rı-lacivertliler sahadan 2-0’lık 
sonuçla galip ayrılırken, goller 
yeni transferler Joao Pedro ve 
Joshua King’in ayağından gel-
di. Kanarya, 5 hafta sonunda 
hanesine 10 puan yazdırırken, 
attığı 15 golle ligin en golcü 
takımı konumunda yer alıyor. 
Fenerbahçe, sezonun 6. hafta-
sını BAY geçecek.

Galatasaray, 
uzatmada güldü

Bu sezon gol yollarında sı-
kıntı çeken Galatasaray, konuk 
ettiği Gaziantep FK karşısında 
10 kişi kalmasına rağmen 
1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 
kazandı. Karşılaşmada eşitlik 
golünü atan Gomis, sarı-kır-
mızılılar adına bu sezon 3 
gole imza atarken, galibiyet 
golü de uzatma dakikalarında 
Seferovic’in şutunda Kitsiou’ya 
çarparak filelere giden golle 

geldi. Cimbom’da Abdülkerim 
Bardakcı 45. dakikada kırmızı 
kart gördü.

Konyaspor ve 
Başakşehir kalesine 
duvar ördü

Yeni sezona golsüz be-
raberliklerle başlayan Kon-
yaspor, ligin 5. haftasında 
Giresun’da oynadığı karşılaş-
mayı 1-0 kazanarak üst üste 3. 
zaferini elde etti. Bu 5 maçta 
da kalesinde gol görmeyen 
yeşil-beyazlılar önemli bir 
seriye imza attı. İlhan Palut’un 
öğrencileri 11 puanla ligde 2. 
sırada yer alıyor. Geçtiğimiz 
haftayı BAY geçen Medipol 
Başakşehir ise Corendon 
Alanyaspor’u konuk ederken, 
sahadan 2-0’lık sonuçla galip 
ayrıldı ve puanını 10’a yükselt-
ti. Turuncu-lacivertlilerin yeni 
transferi Philippe Keny ilk kez 
forma giyerken, takımının 2. 
golüne imza attı. Başakşehir 4 
haftada 8 gol atarken, kalesini 
ise gole kapadı.

Trabzonspor, 
İstanbul’dan 
3 puanla döndü

Trabzonspor, ligin yeni takı-
mı Ümraniyespor ile Kasımpa-
şa’da karşılaştı. Mücadelede 
tek gol yeni transfer Treze-
guet’in ayağından gelirken, 
bordo-mavililer 2 hafta sonra 3 
puana ulaştı. Sezonun ilk ma-
çında İstanbulspor’u 2-0 yenen 
Trabzon ekibi, İstanbul’da 
oynadığı son 2 maçta 6 puanı 
hanesine yazdırmış olurken, 
5 hafta sonunda 10 puanla 8. 
sırada yer aldı.

4 takım 
galibiyetle 
tanışamadı!

Bu sezon evinde oynadığı 3 
maçtan da sahadan 1’er puan-
la ayrılan Sivasspor, galibiyet 
hasretini 5 haftaya çıkardı. 
Adana Demirspor’u konuk 
ettiği karşılaşmada galibiyeti 
90+9’da kaçıran Hatayspor, 
ilk puanını elde etti. 1 puanla 
ligin dibine demir atan Ümra-
niyespor ve Ankaragücü de bu 
sezon galibiyetle tanışamadı, 
2 ekip de haftayı mağlubiyetle 
kapattı. Öte yandan Ümrani-
yespor, son 4 lig müsabakasını 
da aynı skorla (1-0) kaybetti.

Böyle Oynarsak İşimiz Zor
Spor Toto Süper Lig’de 5. hafta geride kalırken, büyük takımlar sahadan 3 puanla ayrıldı. Giresunspor ise 
evinde Konyaspor’a mağlup olurken ortaya konulan futbol gelecek haftalar için hiç iyi sinyaller vermedi.


