
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!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

(Yazısı Sayfa 2’de)

ŞEKER TUZ 
GİBİDİR 
HAYAT

Giresun Belediyesi Çözüm 
Birimi ekipleri çalışmalarını 
aralıksız olarak sürdürüyor.

Ekipler tarafından, geride 
bırakılan yaklaşık bir aylık sü-
reçte şehrin mahallelerinde; 
parke çalışması, kaldırım ve 
yol onarımı, merdiven yapımı 
ve onarımı gibi çalışmalar 
yürütüldü. Çalışmalar kapsa-
mında cadde ve sokakların 
daha konforlu ve sorunsuz bir 
hale getirilmesi hedefleniyor.

SAYFA 3’TE

Çözüm Birimi Her Yerde
BELEDİYE ÇÖZÜM BİRİMİ GİRESUN İÇİN ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Çıtlakkale Mahallesi hizmet 
sınırları içinde yer alan Giresun İl 
Müftülüğü ile koordineli gerçekle-
şen etkinliğe 83 üniversite öğren-
cisi katıldı. Öğrencilere, Giresun 
İl Müftü Yarıdımcısı Özlem Gülbe,  
Gençlik İl Koordinatörü Kemal 
Yıldız ve il müftülüğünde görev-
li manevi danışmanlar refakat 
etti. Espiye İlçe Müftüsü Osman 
Gülbe’nin de katıldığı etkinlikte 
Çıtlakkale Mahalle Muhtarı Mesut 
Aydın bütün davetlileri gül hediye 
ederek karşıladı. 

SAYFA 3’TE

Sınırları Aşan Muhtar
Çıtlakkale Mahalle Muhtarı Mesut Aydın üniversite öğrencilerini misafir etti

Rahmi Tozlu’dan Sağlık Tebriği
Batlama Vadisi’nin sevilen isimlerinden 

işadamı Rahmi Tozlu, Erdoğan’a hayran-
lığı ile dikkat çekiyor.Erdoğan’a şiirler yazan ve 
partisini her ortamda anlatan Tozlu sanal alem-
de de kendini hissettirmeye başladı.Batlama 
Vadisi’nin ilçe olması için dönemin Valisi Hasan 
Karahan’dan söz aldığını anlatan Tozlu ,yörede 
Kapalı spor salonuna imza atarak 26 muhtar ve 
çoğu siyasetçiyi geride bıraktı. 4’TE

Vali Ünlü, Eğrice Kamp ve 
Karavan Parkı Projesi 
İmza Törenine Katıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 
DOKAP projeleri kapsamında 
Eğrice Kamp ve Karavan Parkı 
Projesi İmza Töreni’ne katıldı.

Valilik Hizmet Binası’nda ki  
törene; Vali  Ünlü, DOKAP Baş-
kanı Hakan Gültekin, Piraziz 
Kaymakamı Kezban Yerlikaya 
ve İl Özel İdaresi Genel Sekre-
teri İbrahim Karaca katıldı.

Vali Ünlü, imza töreninde 
yapmış olduğu konuşmada; 
“Giresun’umuz çok önemli 
bir turizm şehri olmaya aday 
büyük potansiyel…Birun’umuz, 
Kulakkaya’mız, Mavi Göl’ümüz, 
Kuzalan Şelale’miz, DOKAP’ın 

desteğiyle büyük mesafe kat 
ettiğimiz Göksu Travertenle-
ri’miz, yine ajansın çalıştığı 4 
tane turizm merkezi uygulama 
planlarımızla beraber inşallah 

biz de turizmde Giresun’umuzu 
hak ettiği yere taşımayı he-
defliyoruz… “dedi.Ünlü şöyle 
konuştu.  

SAYFA 2’DE

DOKAP VE VALiLiK ARASINDA
iMZALAR ATILDI
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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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yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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ŞEKER TUZ GİBİDİR HAYAT
Huzurlu bir hayatın 

olabilmesi için neler 
yaptınız?  Hayatınıza yeni 
şeylerin yeni düşüncelerin 
yeni bakışların yeni sözlerin 
yeni dokunuşların hangisini 
yaptınız?  Yeni şeyler  Elbette 
olmazsa olmazımız olmalıdır. 

Büyüklerimizden öğrendi-
ğimiz hayatımızdaki akışımızı 
kolaylaştırma Geleceğe dair 
güzel bir akış sağlayabilme 
planımız mutlaka olması için 
ne yaptınız? Bizi sıkıntıya so-
kan  her ne kadar yaşantımız 
içerisindeki mevzular varsa?  
istişare, müzakere, ve konu ile 
ilgili, bütün detayları, masaya 
yatırıp güzelleştirmek için ha-
yatımızın yeniliklerini oluştur-
dunuz mu. Düzensiz hayat bizi 
yorar. Plansız hayat bizi üzer. 
Elbette Hayat akışımızda yeni-
likler olmalıdır. Dolmuş sayfa-
larımıza yeni Satırlar yazmak 
yazmaya çalışmak” o” sayfayı 
daha çok imkansızlığa doğru 
götürmek anlamına gelir. Her 
ne olursa olsun insan hayatını 
ufak dokunuşlarla değişebilen 
değişkenlik özelliği olan bir 
hikayenin başlıklarını atmalıyız 
ki bizden sonraki nesilde iyi 
bir düzene iyi bir hayata doğru 
başlamış olsun. 

Bizim babamızdan anne-
mizden Almış olduğumuz, 
Hayat akışımızı onların mutlu 
oldukları şeylerle alıp daha da 
güzelleştirme mutlu olabilecek 

şeyleri yaşama yaşatma ile 
ilgili planlarımızı, programları-
mızı, olgunlaştırmalıyız. Kendi 
çekirdek ailemizin huzurunu 
mutluluğunun organizasyo-
nunu yapamaz isek başkala-
rının ailelerine söz söylemek 
hadsizlik olur” biz” kesinlikle 
ailemizin eşimizin dostumuzun 
iyi olabilmesi için yeni sayfa-
lara yeniliklere ihtiyacımızın 
olduğunu bilmeyiz. 

Tabii ki aile düzenimizde 
kırmızı çizgilerimiz baş tacıdır.  
Olgunlaştırmaya çalıştığımız 
yeni sayfalarda mutlaka daha 
akıllı daha verimli daha geniş 
bir dünyada huzur getirecek 
işler olmalı, evet yeni sayfalar  
açmak için büyük sabır ve 
hoşgörü ile, Geçmişe dair Bü-
tün başlıkları güncellemek, le, 
birlikte düşünce dönüşümü fikir 
dönüşümü gibi hayat kılavuzu-
muzu sil baştan güncellemek 
gerekir. 

Eğer bütün iyi adımları 
karşı taraftan beklenirse o 
vakit şöyle bir söz söylemek 
gerek tek taştan duvar olmaz.  
Günümüzün en büyük  soru-
nudur ben ruhu evet bencil 
bir ruhu olgunlaştırmak kolay 
olmaz. Bu gibi durumun en 
iyi yol arkadaşı sabırdır. Ve 
hoşgörü. Çünkü senin sına-
vın tamda bu gibi durumlarda 
beli olacak.  Şeker tuz gibidir 
hayat yerine göre lezzet verir 
ve alır. 

Müjganın kilit olduğu iki oda
nazar, bakış,
safi iki çukur
Ama binlerce hayat 

Misal
Dört yaşındaki bir çocuğun bakışıyım
sanıyorum ki her şey benim 

Hayatını idame ettirmeye çalışan bir kadının bakışıyım
dilimden çıkmayanlardan bile sorumlu, atamadığım adımlar-

dan hükümlü 
İkinci evliliğini yapan bir dedenin bakışıyım
görüyorum ki gelen gideni elbet aratıyor
Bir mum değil düzine ile 

Emekçi bir adamın bakışıyım
ay sonunu değil günü geçirmeye çalışan 

Ruhu arafta olan bir bedenin bakışıyım
dünyaya olan özlemiyle
hâlâ kapanmamak için direnen

nazar işte
farklı odalar
farklı çukurlar
farklı desenler
kilitlerin odası
bakışlar

Ayhan Yüksel
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Gülçin Kalafat

DOKAP VE VALiLiK ARASINDA
iMZALAR ATILDI
Eğrice Kamp ve Karavan Parkı için ilk adım

“Öncelikle kamuoyunu bu 
projelerin gerekliliğine hazırlamak 
lazım. Giresunlu hemşehrileri-
mizle beraber bu projeyi hayata 
geçirmemiz lazım. Burada yap-
tığımız çalışma son aşamasına 
geldi; Eğrice Kamp ve Karavan 
Parkı Projesi. Yine DOKAP 
tarafından desteklenen Görele 
Çavuşlu bölgesindeki karavan 
park, Doğu Karadeniz’imizin en 
büyük karavan park alanı…

İçinde yaşadığımız yüzyıl, 
hakikaten insanlar için zor, stresli. 
Şehirleşme ve kentleşmeyle 
beraber insanların yalnızlaşması, 
kalabalıklar içerisinde kendini 
yalnız hissetmesi, belki de böyle 
kendilerini tabiata biraz daha 
yakın hissetmelerini sağlıyor. 

Özellikle Karadeniz bölgesi 
doğa turizmi, eko turizmi an-
lamında çok büyük potansiyel 
barındırıyor. Bu çalışmalar 
kapsamında inşallah bu kamp ve 
karavan parkı projesi ile başta Pi-
raziz ilçemiz olmak üzere ki orası 
biliyorsunuz Batı Karadeniz’de 

bizim giriş kapımız. Havalimanın-
dan inen turistler; misafirlerimiz 
ilk Piraziz ilçemizi geçiyorlar. 
Piraziz ilçemiz bizim bu anlam-
da bir hoş geldiniz merkezi gibi 
olmak durumunda.

DOKAP Başkanımızın ve 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Baka-
nımızın desteğiyle bu projede bu 
imzalarla birlikte inşallah önemli 
bir mesafeyi almış olacağız. Ben 
başta Sayın DOKAP Başkanımı-
za, Genel Sekreterimize, Piraziz 
Kaymakamımıza, İl Özel İdaresi 
çalışanlarımıza, emeği geçen 
bütün uzman arkadaşlara hu-
zurlarınızda teşekkür ediyorum. 
İlimiz turizminin kalkındırılması 
ve geliştirilmesi adına çok önemli 
bir proje. Herkese teşekkür 
ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu 
olsun.” cümlelerine yer verdi.

Eğrice Kamp ve Karavan Park 
Projesi, Piraziz ilçemizde hayata 
geçirilecek olup bölgemizde 
alternatif turizm faaliyetlerinin çe-
şitlendirilmesi, ilimizin turizmden 
elde ettiği geliri artırmak, istihda-

ma katkı sağlamak, yerel halkın 
da bireysel veya ailesiyle vakit 
geçirebileceği sosyal bir alan 
oluşturmak amacıyla hazırlandı.

Projenin toplam maliyeti 
958.757,90 TL olup proje kap-
samında; 1 adet büfe konteyner 
(2,40 m x 6,00 m boyutlarında 
dış cephesi ahşap görünümlü 
kompozit kaplamalı), 2 adet 
büfe konteyner (2,40 m x 2,40 m 
boyutlarında dış cephesi ahşap 
görünümlü kompozit kaplamalı), 
5 adet WC + Duş konteyner, 200 
adet şezlong, 100 adet plaj şem-
siyesi, zemin düzenlemesi, 15 
adet tek kişilik balıkçı kanosu, 7 
adet güvenlik kamerası ve 1 adet 
kayıt cihazı ile 10 adet karavan 
alanı yapılması planlanmaktadır.

Karavan endüstrisi, Kovid-19 
salgını sürecinde son derece 
tercih edilir bir turizm aracına 
dönüşmüş olup nitelikli kara-
van park alanlarının olmadığı 
durumlarda seyahat eden 
karavan kullanıcıları kentleri 
ziyaret etmekte fakat gerek 

konfor gerek güvenlik kaygıları 
nedeniyle ziyaretler son de-
rece kısa tutulmaktadır. Proje 
neticesinde bölgemize gelecek 
karavan kullanıcılarının bu 
endişeleri ortadan kalkacak; 
ziyaretçiler, karavan parkta 
konaklarken bölgede nitelik ve 
nicelik yönünden potansiyeli 
yüksek turizm destinasyon-
larının her birini ziyaret etme 
fırsatına sahip olacaklardır. Bu 
durum yalnızca karavan park 
alanlarının kullanımını değil 
bölgemizdeki soyut ve somut 
tüm değerlerin de deneyimlen-
me fırsatını artıracaktır. 

Çavuşlu Karavan Park Pro-
jesi dahil Giresun’da başlatılan 
karavan park çalışmalarıyla 
yüksek turizm potansiyeline sa-
hip Doğu Karadeniz Bölgesinde 
güvenli ve nitelikli karavan park 
alanı eksikliğinin giderilmesi, 
bölgenin alternatif turizm türleri-
ne de uyumlu hale getirilmesi ve 
artan taleplerin karşılanabilmesi 
hedeflenmektedir.”

iMZALAR BASKAN TATLI’YA
TESLiM EDiLDi ÇALDAĞ’a ilave TOKİ konutları yapılması 

için toplanan imzalar, AK Parti Giresun 
il başkanı Kenan Tatlı’ya teslim edildi

Genç ve Cenger ilgi ve 
desteği nedeniyle Baş-

kan Tatlı ‘ya teşekkür ettiler 
Cenger “ ÇALDAĞ ‘a ilave 

konut önerisini sayın Tatlı bize 
önermiş ve imza toplamamızı 
teşvik etmişti .Biz de sayın 
Başkanımız Tatlı ‘nın yönlen-
dirmesi ile imzaları toplayıp 
kendisine teslim ettik “ dedi 

Muhtar Genç ise Tatlı ‘ya 
teşekkür ederek “ Burada 62 
imza var ama istanbul ‘dan 
beni arayıp daire alacağını 
isteyen onlarca kişi var .İlave 
konutları yöre halkı 4 gözle 
bekliyor .Yeter ki ilave 200 
konut daha yapılsın “ şeklinde 
konuştu.

Haber: Mustafa Cici

Başer’den Sonra 
Altıyaprak da imza verdi
Komite sözcüsü Hakan 

Cenger, “Sayın Altıyap-
rak ‘ın bu imzası yöremiz için 
büyük önem taşımaktadır. 
Sayın Mehmet Başer başkanı-
mızdan sonra sayın Altıyaprak 
da ,Çaldağ’dan 
Toki konutu al-
mak için kararlı 
duruş gösterdi-
ler.Yörede en 
az 200 ilave 
konut talebi var.
Halkımız sürekli 
bizleri arıyor.
Gurbette bin-
lerce insan var 
ve yörede ev 
yapılırsa hepsi 
alacak.İlave 

konutlar ilana çıksın 3 günde  
hepsi biter.“ dedi.

Bayraktar ise ilin ve ülkenin 
yararına olan her konuda so-
rumluluk almaya hazır olduğunu 
söyledi. Haber: Mustafa Cici

NAZAR



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

39 Kasım 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

12 ekim 2022 basin ilan

5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık  ihale usulü  ile  ihale edilecek olup,  teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1166377
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b)  Adresi  :  Osmaniye  Mah.  Yüzbaşısuyu  Cad.  Hastane  Sok.  No:11  Merkez/GİRESUN  28100 
GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 4542602055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerine montajı yapılarak çalışır 
vaziyette teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacak olup, işe başlama 
tarihi baz alınarak alıma konu cihazlar yüklenici tarafından ilgili sağlık tesislerine 45 (Kırkbeş) takvim 
günü içerisinde çalışır vaziyette kurulumu tamamlanmış olarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.11.2022 - 10:30
b)  İhale  komisyonunun  toplantı  yeri  (e-tekliflerin  açılacağı  adres)  :  Giresun  İl  Sağlık Müdürlüğü 
Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1.Tıbbi  Cihaz  Yönetmeliği  uyarınca,  isteklilerin  T.C.İlaç  ve  Tıbbi  Cihaz  Ulusal  Bilgi  Bankası”na 
(TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)  kayıt bildirimi olacaktır ve bu belgeyi yeterlilik bilgileri 
tablosunda beyan etmek zorundadırlar. ( Bu kriter  ihalenin tüm kalemlerinde geçerlidir.)
2- İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´da tanımlanmış 
olduğunu gösteren  veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı olduğun dair belgeleri yeterlilik bilgileri 
tablosunda beyan etmek zorundadırlar.( Bu kriter  ihalenin tüm kalemlerinde geçerlidir.)
Ayrıca,  teklif  edilen  ürünlerin  de TİTUBB´da  veya Ürün Takip  Sistemine  (ÜTS)’de  onaylı  olması 
gerekmektedir  ve  bu  belgeyi  yeterlilik  bilgileri  tablosunda  beyan  etmek  zorundadırlar.(  Bu  kriter  
ihalenin tüm kalemlerinde geçerlidir.)
3- Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda 
buna  ilişkin,  istekliler  ürünün UBB’ye  veya ÜTS’ye  tabi  olmadığına  dair  belgeyi  yeterlilik  bilgileri 
tablosunda beyan etmek zorundadırlar.( Bu kriter  ihalenin tüm kalemlerinde geçerlidir.)
4-  İstekliler  tarafından    “Tıbbi  Cihaz  Satış,  Reklam  ve  Tanıtım  Yönetmeliği”  kapsamında  “Satış 
Merkezi Yetki Belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadırlar.( Bu kriter  ihalenin 
tüm kalemlerinde geçerlidir.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.  Tüzel  kişilerde;  isteklilerin  yönetimindeki  görevliler  ile  ilgisine  göre,  ortaklar  ve  ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına  ilişkin bilgiler  idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
1- Firmalar teklif edecekleri cihaz/cihazlar için garanti süresi dahil en az 10 yıl süreyle geçerli, Türk 
Lirası  bazında yedek parça fiyat listesi, ömürlü parça fiyat listesini ve aksesuar fiyat listesini ayrı ayrı 
ve cihaz başına (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) olmak üzere  yeterlilik 
bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadırlar.  (yedek parça fiyat listeleri, aksesuar fiyat listeleri, 
ömürlü parça fiyat listeleri ayrı ayrı belirtilecektir). ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.)
2-  İstekliler  teklif  ettikleri  cihazın  yedek  parçası  olmaması  halinde  bu 

duruma  ilişkin  belgeyi  yeterlilik  bilgileri  tablosunda  beyan  etmek 
zorundadırlar. ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.)
İstekli  tarafından bu  listede sehven veya kasten belirtilmeyen yedek ve/
veya ömürlü parçalar ücretsiz değiştirilecektir. ( Bu kriter tüm kalemler için 
geçerlidir.)
3- Cihaz başına olmak üzere yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar 
(sarf malzeme gibi fiyatlar da dahil)  için teklif edilen toplam fiyatlar rayiç 
fiyatlara  uygun  olacak  ve  bu  bedeller  (Yedek  parça,  aksesuar,  ömürlü 
parçalar,  tüp-sarf  malzeme  fiyatları  dahil)  toplamı  cihaz/demirbaş 
bedelinin  %200  ünü  geçmeyecektir.  Ayrıca  yedek  parça,  aksesuar  ve 
ömürlü  parçalar  için  teklif  edilen  fiyatların  cihaz  bedelinin  %  200’ünü 
geçmesi halinde teklif en avantajlı olsa dahi kabul edilmeyecek ve sırayla 
diğer teklifler değerlendirilecektir. ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına 
ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1.  İsteklilerden,  teklif  edecek  oldukları  ürünlerin    tanıtıcı  broşürleri, 
katalogları  vb.  Türkçe  olarak    vereceklerdir  ve  bu  duruma  ilişkin 
beyan yeterlilik bilgileri  tablosunda sunacaklardır veya ürünlerin   tanıtıcı 
broşürleri,  katalogların  Türkçeye  çevrilmiş  noter  onaylı  tercümesine 
ilişkin  belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaklardır. ( Bu kriter tüm 
kalemler için geçerlidir.)
CD  Kataloglar,  ürünün  orjinal  firmasınca  üretilmesi  durumunda  kabul 
edilecek  olup,  isteklilerce  kopya  edilen  CD  Kataloglar  kabul 
edilmeyecektir. Bu kataloglar teknik şartnamedeki özellikleri açıklayacak 
nitelikte ve özellikte olmalıdır. ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.)
2.Teklif  edilen  malzemelerin  “Teknik  Şartnameye  Uygunluk  Belgesi 
( Cevap)  ”  verilecektir.  “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi  ( Cevap) 
”  Teknik  şartnamedeki  sıraya  göre  verilecek  ve  isteklinin  yetkilisince 
imzalanacaktır.  İstekliler,  Teknik  Şartnameye  Uygunluk  (  Cevap) 
belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunmalıdır. ( Bu kriter tüm kalemler 
için geçerlidir.)
3-  Yerli  malı  teklif  edecek  olan  istekliler  ,  Yerli  Malı  Belgesi    yeterlilik 
bilgileri  tablosunda beyan etmek zorundadırlar. ( Bu kriter tüm kalemler 
için geçerlidir.)
Yerli malı  teklif eden  isteklilerin bu kriterlere uygun bir biçimde belgeleri 
sunmadıklarının  tespitinde,  söz  konusu  istekli  yerli  malı  teklif  ettiği 
kalemlerde  “yerli  malı  fiyat  avantajından”  yararlandırılmayacaktır.  (  Bu 
kriter tüm kalemler için geçerlidir.)
5.  Ekonomik  açıdan  en  avantajlı  teklif  sadece  fiyat  esasına  göre 
belirlenecektir.
6.  İhale  yerli  ve  yabancı  tüm  isteklilere  açık  olup  yerli  malı  teklif  eden 
istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır.
7.  İhale  dokümanı  EKAP  üzerinden  bedelsiz  olarak  görülebilir.  Ancak, 
ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale 
dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.  Teklifler,  EKAP  üzerinden  elektronik  ortamda  hazırlandıktan  sonra, 
e-imza  ile  imzalanarak,  teklife  ilişkin  e-anahtar  ile  birlikte  ihale  tarih  ve 
saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.  İstekliler  tekliflerini,  her  bir  iş  kaleminin  miktarı  ile  bu  iş  kalemleri 
için  teklif  edilen  birim  fiyatların  çarpımı  sonucu  bulunan  toplam  bedel 
üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine 
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
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:
Teklif  fiyatı  ihale  komisyonu  tarafından  aşırı  düşük  olarak  tespit  edilen 
isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01724539)

Çözüm Birimi Her Yerde
BELEDİYE ÇÖZÜM BİRİMİ GİRESUN İÇİN ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Muhtarlıklar ve vatandaşlardan 
gelen talepler ile saha tarama-

larında belirlenen sorunları anında 
programa alarak aciliyet sırasına 
göre çalışmalara başlayan ekipler 
diğer birimlerle de koordineli olarak 
çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 
olarak çalışmalarını sürdüren Çözüm 
Birimi Yetkilileri tarafından yapılan 
açıklamada: “Vatandaşlarımızın 
taleplerini alıyor, çözüme kavuşturu-
yoruz. Giresun’umuza hizmetlerin en 
güzelini sunmak için çalışmalarımızı 
aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. 
Ekiplerimiz mahalle ayrımı yapma-
dan 28 mahallemizde çalışmalarını 
sürdürüyor.” denildi.

Sınırları Aşan Muhtar
Çıtlakkale Mahalle Muhtarı Mesut Aydın üniversite öğrencilerini misafir etti

Gülün üzerindeki notta: 
‘kırmızı gülün sim-

gelediği başarı ve cesaretin 
ömrünüzden eksik olmaması 
temennisi ile...’ yazılıydı. 

 Mesut Aydın: ‘Ülkemizin 
farklı şehirlerinden Giresun’u-
muza yüksek tahsille-
rini tamamlamak için 
gelen genç kardeş-
lerimle bir arada 
olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. Malumu-
nuz il müftülüğü be-
nim hizmet mahallim-
de. Üniversiteli genç 
kardeşlerimiz için 
küçük bir jest yap-
mak istedik. Giresun 

Gençlik Koordinatörü Kemal 
Yıldız Bey’e bunu ilettik. Sağ 
olsunlar programı hazırlama-
mızda bizlere yardımcı oldular. 
Davetimize icabet edip gelen 
kıymetli öğrenci kardeşlerime, 
Giresun İl Müftü Yarıdımcısı 

Özlem Gülbe Hanımefen-
di’ye, Espiye İlçe Müftüsü 
Osman Gülbe Beyefendi’ye, 
il müftülüğümüzde vazifeli 
değerli manevi danışmanları-
mıza şükranlarımı sunuyorum. 
Osmanoğlu Menemen işletme 

sahibi Bekir Akçalı’ya ve 
ekibinede bu akşamın 
güzelliğine katkı sağladık-
ları için ayrıca teşekkür 
ediyorum. Yaşadığımız 
yeri imar edip güzelleşti-
rirken aynı zamanda nesli 
de ihmal etmiyor, onlara 
kendilerini özel hissetti-
recek programlar yapı-
yoruz, yapmaya devam 
edeceğiz’ dedi.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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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.
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"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 
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ŞEKER TUZ GİBİDİR HAYAT
Huzurlu bir hayatın 

olabilmesi için neler 
yaptınız?  Hayatınıza yeni 
şeylerin yeni düşüncelerin 
yeni bakışların yeni sözlerin 
yeni dokunuşların hangisini 
yaptınız?  Yeni şeyler  Elbette 
olmazsa olmazımız olmalıdır. 

Büyüklerimizden öğrendi-
ğimiz hayatımızdaki akışımızı 
kolaylaştırma Geleceğe dair 
güzel bir akış sağlayabilme 
planımız mutlaka olması için 
ne yaptınız? Bizi sıkıntıya so-
kan  her ne kadar yaşantımız 
içerisindeki mevzular varsa?  
istişare, müzakere, ve konu ile 
ilgili, bütün detayları, masaya 
yatırıp güzelleştirmek için ha-
yatımızın yeniliklerini oluştur-
dunuz mu. Düzensiz hayat bizi 
yorar. Plansız hayat bizi üzer. 
Elbette Hayat akışımızda yeni-
likler olmalıdır. Dolmuş sayfa-
larımıza yeni Satırlar yazmak 
yazmaya çalışmak” o” sayfayı 
daha çok imkansızlığa doğru 
götürmek anlamına gelir. Her 
ne olursa olsun insan hayatını 
ufak dokunuşlarla değişebilen 
değişkenlik özelliği olan bir 
hikayenin başlıklarını atmalıyız 
ki bizden sonraki nesilde iyi 
bir düzene iyi bir hayata doğru 
başlamış olsun. 

Bizim babamızdan anne-
mizden Almış olduğumuz, 
Hayat akışımızı onların mutlu 
oldukları şeylerle alıp daha da 
güzelleştirme mutlu olabilecek 

şeyleri yaşama yaşatma ile 
ilgili planlarımızı, programları-
mızı, olgunlaştırmalıyız. Kendi 
çekirdek ailemizin huzurunu 
mutluluğunun organizasyo-
nunu yapamaz isek başkala-
rının ailelerine söz söylemek 
hadsizlik olur” biz” kesinlikle 
ailemizin eşimizin dostumuzun 
iyi olabilmesi için yeni sayfa-
lara yeniliklere ihtiyacımızın 
olduğunu bilmeyiz. 

Tabii ki aile düzenimizde 
kırmızı çizgilerimiz baş tacıdır.  
Olgunlaştırmaya çalıştığımız 
yeni sayfalarda mutlaka daha 
akıllı daha verimli daha geniş 
bir dünyada huzur getirecek 
işler olmalı, evet yeni sayfalar  
açmak için büyük sabır ve 
hoşgörü ile, Geçmişe dair Bü-
tün başlıkları güncellemek, le, 
birlikte düşünce dönüşümü fikir 
dönüşümü gibi hayat kılavuzu-
muzu sil baştan güncellemek 
gerekir. 

Eğer bütün iyi adımları 
karşı taraftan beklenirse o 
vakit şöyle bir söz söylemek 
gerek tek taştan duvar olmaz.  
Günümüzün en büyük  soru-
nudur ben ruhu evet bencil 
bir ruhu olgunlaştırmak kolay 
olmaz. Bu gibi durumun en 
iyi yol arkadaşı sabırdır. Ve 
hoşgörü. Çünkü senin sına-
vın tamda bu gibi durumlarda 
beli olacak.  Şeker tuz gibidir 
hayat yerine göre lezzet verir 
ve alır. 

Müjganın kilit olduğu iki oda
nazar, bakış,
safi iki çukur
Ama binlerce hayat 

Misal
Dört yaşındaki bir çocuğun bakışıyım
sanıyorum ki her şey benim 

Hayatını idame ettirmeye çalışan bir kadının bakışıyım
dilimden çıkmayanlardan bile sorumlu, atamadığım adımlar-

dan hükümlü 
İkinci evliliğini yapan bir dedenin bakışıyım
görüyorum ki gelen gideni elbet aratıyor
Bir mum değil düzine ile 

Emekçi bir adamın bakışıyım
ay sonunu değil günü geçirmeye çalışan 

Ruhu arafta olan bir bedenin bakışıyım
dünyaya olan özlemiyle
hâlâ kapanmamak için direnen

nazar işte
farklı odalar
farklı çukurlar
farklı desenler
kilitlerin odası
bakışlar

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Gülçin Kalafat

DOKAP VE VALiLiK ARASINDA
iMZALAR ATILDI
Eğrice Kamp ve Karavan Parkı için ilk adım

“Öncelikle kamuoyunu bu 
projelerin gerekliliğine hazırlamak 
lazım. Giresunlu hemşehrileri-
mizle beraber bu projeyi hayata 
geçirmemiz lazım. Burada yap-
tığımız çalışma son aşamasına 
geldi; Eğrice Kamp ve Karavan 
Parkı Projesi. Yine DOKAP 
tarafından desteklenen Görele 
Çavuşlu bölgesindeki karavan 
park, Doğu Karadeniz’imizin en 
büyük karavan park alanı…

İçinde yaşadığımız yüzyıl, 
hakikaten insanlar için zor, stresli. 
Şehirleşme ve kentleşmeyle 
beraber insanların yalnızlaşması, 
kalabalıklar içerisinde kendini 
yalnız hissetmesi, belki de böyle 
kendilerini tabiata biraz daha 
yakın hissetmelerini sağlıyor. 

Özellikle Karadeniz bölgesi 
doğa turizmi, eko turizmi an-
lamında çok büyük potansiyel 
barındırıyor. Bu çalışmalar 
kapsamında inşallah bu kamp ve 
karavan parkı projesi ile başta Pi-
raziz ilçemiz olmak üzere ki orası 
biliyorsunuz Batı Karadeniz’de 

bizim giriş kapımız. Havalimanın-
dan inen turistler; misafirlerimiz 
ilk Piraziz ilçemizi geçiyorlar. 
Piraziz ilçemiz bizim bu anlam-
da bir hoş geldiniz merkezi gibi 
olmak durumunda.

DOKAP Başkanımızın ve 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Baka-
nımızın desteğiyle bu projede bu 
imzalarla birlikte inşallah önemli 
bir mesafeyi almış olacağız. Ben 
başta Sayın DOKAP Başkanımı-
za, Genel Sekreterimize, Piraziz 
Kaymakamımıza, İl Özel İdaresi 
çalışanlarımıza, emeği geçen 
bütün uzman arkadaşlara hu-
zurlarınızda teşekkür ediyorum. 
İlimiz turizminin kalkındırılması 
ve geliştirilmesi adına çok önemli 
bir proje. Herkese teşekkür 
ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu 
olsun.” cümlelerine yer verdi.

Eğrice Kamp ve Karavan Park 
Projesi, Piraziz ilçemizde hayata 
geçirilecek olup bölgemizde 
alternatif turizm faaliyetlerinin çe-
şitlendirilmesi, ilimizin turizmden 
elde ettiği geliri artırmak, istihda-

ma katkı sağlamak, yerel halkın 
da bireysel veya ailesiyle vakit 
geçirebileceği sosyal bir alan 
oluşturmak amacıyla hazırlandı.

Projenin toplam maliyeti 
958.757,90 TL olup proje kap-
samında; 1 adet büfe konteyner 
(2,40 m x 6,00 m boyutlarında 
dış cephesi ahşap görünümlü 
kompozit kaplamalı), 2 adet 
büfe konteyner (2,40 m x 2,40 m 
boyutlarında dış cephesi ahşap 
görünümlü kompozit kaplamalı), 
5 adet WC + Duş konteyner, 200 
adet şezlong, 100 adet plaj şem-
siyesi, zemin düzenlemesi, 15 
adet tek kişilik balıkçı kanosu, 7 
adet güvenlik kamerası ve 1 adet 
kayıt cihazı ile 10 adet karavan 
alanı yapılması planlanmaktadır.

Karavan endüstrisi, Kovid-19 
salgını sürecinde son derece 
tercih edilir bir turizm aracına 
dönüşmüş olup nitelikli kara-
van park alanlarının olmadığı 
durumlarda seyahat eden 
karavan kullanıcıları kentleri 
ziyaret etmekte fakat gerek 

konfor gerek güvenlik kaygıları 
nedeniyle ziyaretler son de-
rece kısa tutulmaktadır. Proje 
neticesinde bölgemize gelecek 
karavan kullanıcılarının bu 
endişeleri ortadan kalkacak; 
ziyaretçiler, karavan parkta 
konaklarken bölgede nitelik ve 
nicelik yönünden potansiyeli 
yüksek turizm destinasyon-
larının her birini ziyaret etme 
fırsatına sahip olacaklardır. Bu 
durum yalnızca karavan park 
alanlarının kullanımını değil 
bölgemizdeki soyut ve somut 
tüm değerlerin de deneyimlen-
me fırsatını artıracaktır. 

Çavuşlu Karavan Park Pro-
jesi dahil Giresun’da başlatılan 
karavan park çalışmalarıyla 
yüksek turizm potansiyeline sa-
hip Doğu Karadeniz Bölgesinde 
güvenli ve nitelikli karavan park 
alanı eksikliğinin giderilmesi, 
bölgenin alternatif turizm türleri-
ne de uyumlu hale getirilmesi ve 
artan taleplerin karşılanabilmesi 
hedeflenmektedir.”

iMZALAR BASKAN TATLI’YA
TESLiM EDiLDi ÇALDAĞ’a ilave TOKİ konutları yapılması 

için toplanan imzalar, AK Parti Giresun 
il başkanı Kenan Tatlı’ya teslim edildi

Genç ve Cenger ilgi ve 
desteği nedeniyle Baş-

kan Tatlı ‘ya teşekkür ettiler 
Cenger “ ÇALDAĞ ‘a ilave 

konut önerisini sayın Tatlı bize 
önermiş ve imza toplamamızı 
teşvik etmişti .Biz de sayın 
Başkanımız Tatlı ‘nın yönlen-
dirmesi ile imzaları toplayıp 
kendisine teslim ettik “ dedi 

Muhtar Genç ise Tatlı ‘ya 
teşekkür ederek “ Burada 62 
imza var ama istanbul ‘dan 
beni arayıp daire alacağını 
isteyen onlarca kişi var .İlave 
konutları yöre halkı 4 gözle 
bekliyor .Yeter ki ilave 200 
konut daha yapılsın “ şeklinde 
konuştu.

Haber: Mustafa Cici

Başer’den Sonra 
Altıyaprak da imza verdi
Komite sözcüsü Hakan 

Cenger, “Sayın Altıyap-
rak ‘ın bu imzası yöremiz için 
büyük önem taşımaktadır. 
Sayın Mehmet Başer başkanı-
mızdan sonra sayın Altıyaprak 
da ,Çaldağ’dan 
Toki konutu al-
mak için kararlı 
duruş gösterdi-
ler.Yörede en 
az 200 ilave 
konut talebi var.
Halkımız sürekli 
bizleri arıyor.
Gurbette bin-
lerce insan var 
ve yörede ev 
yapılırsa hepsi 
alacak.İlave 

konutlar ilana çıksın 3 günde  
hepsi biter.“ dedi.

Bayraktar ise ilin ve ülkenin 
yararına olan her konuda so-
rumluluk almaya hazır olduğunu 
söyledi. Haber: Mustafa Cici

NAZAR



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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İLKELERİNİZİ YERİNE 
GETİREMEDİK. BiZİ BAĞIŞ-
LAYIN NE OLURSUNUZ!

3 KASIM 1990 SEVGİLİ 
NUSRET HOCAMIZI SON-
SUZLUĞA UĞURLAMAMI-
ZIN TARİHİ. IŞIKLAR İÇİNDE 
UYUSUN SAYGIDEĞER HO-
CAM. DAHA ÖNCE SİZİNLE 
DERTLEŞMİŞTİM. 

MAALESEF OLUMLU 
ANLAMDA FAZLA DEĞİŞİM 
OLMADI SEVGİLİ HOCAM. 
NE OLURSUNUZ KIZMAYIN 
BİZE!..

*
“Türkiye’de Toplum Hekim-

liği  yani sonradan değiştirilen 
ismi ile Halk Sağlığı bölümü-
nün kurucusu ve toplumsal-
laştırılmış sağlık hizmetlerinin 
öncüsüdür. 1952’de dok-
torasını tamamlayan Fişek 
Hocamız,Tıp Bilimleri Felsefe 
Doktoru olan ilk Türk’tür. 224 
Sayılı Sağlığın Sosyalizasyo-
nu Yasasının mimarıdır.”

Sevgili Hocam;
Bu dertleşmeyi çoktandır 

düşündüğüm halde, bir türlü 
cesaret edemedim. Belki de 
mahcup olma endişesinden, 
ya da yanlış anlaşılma korku-
sundan. Bilemiyorum belki de 
başka nedenlerden olabilir. 
Sevgili Hocam mektubumu 
içimden geldiği gibi ve hiçbir 
oto sansür yapmadan yaz-
maya çalıştım. Umarım beni 
anlarsınız.

Canım Hocam, bu yıl 21 
Kasım´da sizin yüz beşinci 
doğum yıl dönümünüz ola-
cak. Maalesef sizi 3 Kasım 
1990´da sonsuzluğa uğurla-
dık. Sizi çok erken kaybet-

tiğimiz için üzüntümüz tarif 
edilemez. Çoğu ilkenizi ve 
öğütlerinizi yaşama geçire-
mediğimiz için sizi anmamız 
ne kadar çabalasak da buruk 
olmaktadır. Biliyoruz suçlu-
yuz. Yaşasaydınız bu günkü 
sağlık tablosunun akıl almaz 
durumuna, tıp fakültelerinin 
ödeneksizlikten ve kalitele-
rinin düşürülerek sayıları-
nın arttırılmasına, sağlıkta 
şiddete ve doktor kıyımları-
na,şiddete, sağlık çalışanların 
uğradığı haksızlıklara ve işsiz 
bırakılmalarına hayretler için-
de isyan eder, gür sesinizle 
?Ben sizlere böyle mi öğret-
tim, niçin dur demediniz, niçin 
bu kötü gidişe direnmediniz? 
?Diye bizlere kızardınız.

Sevgili Hocam, sizler-
le 1975 yılı Hacettepe Tıp 
Fakültesi Dönem- 1 (Hazırlık 
sonu 1. sınıf)´de “Toplum 
Hekimliğine Giriş ve Devrim 
Tarihi Ders Kurulunda” ta-
nışmıştık. Sınıfımızda Ana-
dolu´nun çeşitli liselerinden 
gelen başarılı, orta direk tabir 
edilen ekonomik gruptan olan 
öğrenciler çoğunluktaydı. Ge-
nellikle bunların tek amacı iyi 
bir Tıp Doktor’u olup yurduna 
hizmet etmekti. Yukarıda da 
belirttiğim gibi arkadaşlarımı-
zın birçoğu okulunu derece 
ile bitirmiş, üniversite yerleş-
tirme sınavında ilk bine girmiş 
öğrencilerdi. İlk dersimize 
girdiğinizde aklımızda kalan 
izlenimimiz neşeli, esprili aynı 
zamanda kararlı, fişek gibi bir 
hoca olmanızdı. Davasında 
dik duruşlu, cesur ve tutarlı 
olmanız bizleri adeta size 

hayran bırakmıştı. 
*
Anımsadığım kadarı ile 

sizin dersleriniz tıklım tıklım 
dolar, başka sınıflardan gelen 
öğrencilere yer kalmazdı. “Ko-
runma; Tedaviden her zaman 
üstün olup, daha ucuzdur 
bunu unutmayın! “Sözünüzü 
hiçbir zaman unutmadık ve 
unutmamız olanaksızdır.

“Sağlık doğuştan kazanıl-
mış bir haktır, alınıp satılan 
bir meta(mal) olamaz! “ Der-
diniz. Ama maalesef bugün 
bunun tam tersi oldu. Sağlık 
büyük çapta özelleştirilerek 
sermaye gruplarının eline 
geçti. Hekimler ve sağlık 
çalışanları bu grupların adeta 
kölesi oldu. Halkımız büyük 
bedeller ödeyerek özel sağlık 
gruplarına muhtaç edildi. Tıp 
Fakültelerinin Toplum He-
kimliği Bölümleri’nin isimleri 
değiştirilerek işlevleri azaltıl-
dı ya da yok edildi. Toplum 
Hekimliğine Giriş ve Devrim 
Tarihi Ders Kurulu Program 
Çizelgesinde isimlerinizin 
önünde sadece Dr. Ünvanı 
olup, diğer unvanları (Doçent, 
Profesör) yazmamanızın 
nedenini sorduğumuzda, bu 
ünvanlar sadece akademik 
yazışmalarda kullanılır, başka 
şekillerde kullanılması doğru 
ve etik değil demiştiniz. 

*
Derslere sadece tıp fa-

kültesi öğretim üyeleri değil, 
diğer alanlardan hocalar ge-
lirdi. Örneğin sosyolojide çok 
sevdiğimiz değerli bilim insanı 
Prof.Dr. Emre Kongar, Sosyal 
Antropolojide ise yine sevilen 
ve alanında çok yetkin olan 
Prof.Dr. Ali Rıza Balaman gibi 
çok değerli hocalarımız ders-
lerimize girerek, bizlere sağlık 
kavramının her yönü ile yani 
Toplumsal, Ruhsal, Fiziksel 
açılardan bilinmesi gerektiğini 
adeta beynimize sokmuşlardı. 
Bunları hiçbir zaman unutma-
dık ve asla unutmayacağız.

*

Sevgili Hocam, 1960 
sonrası sağlık bakanlığında 
müsteşar iken ünlü “224 Sayı-
lı Sağlık Hizmetlerinin Sosyal-
leştirilmesi Yasasınının” çıka-
rılmasına ön ayak olarak bu 
alanda örnek oldunuz. Birçok 
ülke bu yasayı benimseye-
rek, sağlık yapılanmalarında 
önemli atılımlar gerçekleştirdi-
ler. Sağlığın doğuştan kazanı-
lan bir hak olması ülkemizde 
ve dünyada önemli bir  yankı 
yaptı. Bu kavram 1978 yılında 
“Alma Ata” bildirgesinde Dün-
ya Sağlık Örgütü´nün (WHO) 
gündemine girerek, “Temel 
Sağlık Hizmetleri kavramı ile 
siyasi bir terminoloji oluştur-
du.

*
Sevgili Hocam, sizin Sos-

yalizasyon sözcüğünü bile sa-
kıncalı bularak, Sosyalleştir-
me sözcüğünü kullanmalarına 
bile aldırış etmeden, yolunuza 
devam ettiniz. Dönem-5 
Toplum Hekimliği Stajında ilk 
defa gruplar halinde köylere 
dağılarak, “Sağlık Ocağı ve 
Hekimliğinin“ ne kadar önemli 
bir sağlık devrimi olduğunu 
bizzat uygulayarak öğren-
dik. Bu uygulama koruyucu 
hekimliğin temeli olup, devam 
etseydi, tedavi hekimliği bu 
kadar pahalı ve cazip ol(a)
mazdı. Bu gün maalesef 
bu sistem kaldırılıp, birinci 
basamak koruyucu hekimlik 
özelleştirilerek ne yarar sağ-
ladığı tartışmalı Aile Hekimliği 
uygulamasına dönüştürül-
müş, böylece sağlık sermaye-
darlarının iştahı kesilmemiştir.

*
Eğer “224 Sayılı Yasa “ 

günümüz koşullarına uyarla-
narak uygulanabilseydi; Sağ-
lık Evleri ve Sağlık Ocakları 
(5-10 bin nüfusa bir sağlık 
ocağı düşecek şekilde) birinci 
basamak başvuru merkezleri, 
2. ve 3. basamak merkezler 
(hastaneler) olacak şekilde 
çalışmalarına devam edecek, 
böylece bu günkü hastaneler 

önündeki yığılmalar ve sağlık 
bunalımı azalacaktı. Sevgili 
Hocam bu örgütlenmeyi tam 
gün esasına göre ve ekip 
anlayışına (sağlık sadece 
doktorların işi değil diyordu-
nuz) göre olması gerektiğini 
üstüne basa basa bize öğret-
miştiniz. 

*
“Toplum Hekimliği olgu-

su ön planda olup, sağlıkta 
çağdaşlaşma sağlanacaktır” 
ilkenizi şu anda yazmamıza 
bile birçok hocamız gülüp, 
bırakın bu eski lafları, hasta-
ne gelirlerini nasıl arttırabiliriz 
onu araştırın diye bizi eleştir-
diklerini duyar gibiyim. 

*
İnsanı sadece fiziksel çev-

resi değil, sosyal ve biyolojik 
çevresi ile değerlendirip, önce 
hastalıklardan koruyun, bu ol-
maz ise sağaltın (tedavi edin), 
bu da olmaz ise onları reha-
bilte edin derdiniz de anla-
mazdık. Şimdi içimiz yanarak 
ne demek istediğinizi daha iyi 
anlıyoruz. Sevgili Hocam bir 
derste size ;Hangi hastalık-
lara öncelik vereceğiz, bunu 
bize söyler misiniz? Diye sor-
muş, siz de bize net bir ifade 
ile tabii ki “En çok öldüren, En 
çok sakat bırakan ve En sık 
görülen hastalıklara” öncelik 
vereceksiniz demiştiniz. Biz-
lere kızmayın ama şimdi en 
çok para getiren hastalıklara 
öncelik veriliyor. 

*
Sıtma, tüberküloz, KKKA 

(Keneden geçen kanama-
lı hastalık) gibi önlenebilir 
enfeksiyonlardan hastalar 
ölebiliyor. Meslek hastalık-
ları, iş kazaları ve işle ilgili 
hastalıklar giderek artmakta, 
yoksul işçiler çoğu önlenebilir 
bu sorunlar nedeni ile yaşam-
larını kaybetmekte, hastalar 
her birimde(Özel Hastaneler , 
Şehir Hastaneleri ve Eczane-
lerde) ezilmektedir. 

*
En ücra köşede oturan 

yurttaşın bile sağlık hizmetin-
den eşit pay alması sağlan-
malı, sağlık hizmeti ayağına 
götürülmeli, sağlık ocakları 
(şimdi adı bile unutuldu) birer 
kırsal kalkınma merkezleri 
olmalı sözünüz hala kulağı-
mızda yankılanmaktadır. Öze-
leştirimizi ne kadar yapsak ta 
bizi affetmeyeceksiniz. Bizlere 
devamlı hastaları küçümse-
meyip, onların “Yerel Değer-
lerine ve Kültürüne” saygılı 
olarak, hastalığı değil hastayı 
sağaltın derdiniz. İlk defa 
“Nüfus planlaması Kavramını” 
sağlıkta kullandığınız zaman 
çok eleştirildiğinizi söylemişti-
niz. Şimdi bu anlayışın ne ka-
dar önemli olduğunu anladık; 
ama iş işten geçti. Giderek 
çok doğum ve göç alarak 
çoğalıyoruz. Anneliğin ve en 
az 3 çocuk doğurmanın kari-
yer sahibi olmanın önemli bir 
nedeni olduğu, aynı zamanda 
babalığın da annelik kari-
yerinden geri olmadığı bize 
anlatılmakta, kadının yerinin 
evi olduğu dayatılmaktadır. 
Giderek artan “Hekimlere ve 
Sağlık Çalışanlarına, Meslek 
Örgütlerine” yapılan şiddeti? 
görüp yaşasaydınız, kıyameti 
kopartır bu anlayışı yerin 
dibine sokardınız. Suçlarımız 
çok!..Yazmak ile bitmez sev-
gili hocam! Ah sevgili Hocam 
kızmayın bize suçumuz çok!..

*
Ülkemizin yetiştirdiği 

çağdaş,aydın, yurtsever ve 
hocaların hocasını, değerini 
bilemeden, yaptıklarını ve 
yapacaklarını anlamadan, 
maalesef elim bir hastalıktan 
3 kasım 1990´da Ankara´da 
sonsuzluğa uğurladık. Işıklar 
içinde uyusun sevgili hoca-
mız.

“HASTALIKLARDAN KO-
RUNMA TEDAVİ ETMEKTEN 
ÜSTÜNDÜR sözünüzü hiçbir 
zaman unutmayacağız sevgili 
hocam.”

Sevgilerimle…

AH NUSRET HOCAM AH!

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Rahmi Tozlu’dan Sağlık Tebriği

Kızılay binası için ciddi çalış-
malar yapan Tozlu için Bat-

lama Vadisi’nin Gönüllü milletvekili 
gözüyle bakılıyor.Bazı Batlamalılar 
ise “Sayın Tozlu Milletvekili olsa 
,26 köyü olan Batlama ilçe olmak 
şöyle dursun il bile olurdu.Çünkü 
Batlama Vadisi’nin arazisi Bayburt 
ve Gümüşhane gibi illere yakın 
büyüklükte”diye görüş belirtiyor…
Sağlıkta ki Ambulans helikopter 

için Erdoğan’a teşekkür eden 
Tozlu”Hasta olan çocuğumuz Trab-
zon’da bulunan fakülteden Sağlık 
Bakanlığımızın Uçak helikopteri ile 
Giresun Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine getirildi. 2002’den 
önce sağlık alanında bazı durumu 
olmayan hastalar rehin kalıyordu. 
Şimdi böyle devasa hizmetler var” 
dedi. Haber: Hakan Çelebi

Giresun Eğitim Araştırma 
Hastanesi, organ bağışı 

için stand açtı.
Başhekim  Doç. Dr. Fazıl Ku-

laklı tüm vatandaşlardan organ 
bağışı için duyarlılık istedi.

Kulaklı , etkinlik için Nakil 
Koordinasyon Birimimize ve Gi-
resun Tabip Odası Yetkililerine 
teşekkür ederek “ Organ nakli 
konusunda halkımızı bilinçlen-
dirmek ve farkındalığın arttırıl-
ması açısından bu tür etkinlikler 
önemlidir ve çalışmalarımız 
devam edecektir.” dedi

Konu ile ilgili Hastane  
Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. 
Ayşegül Torun GÖKTAŞ ve 
Giresun Tabip Odası Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Demirelli 
ise ortak bir açıklama yaptı.
Açıklamada 

“Ülkemizde 3-9 Kasım 
tarihleri arası organ ve doku 

bağışının önemine farkındalık 
yaratmak açısından Organ ve 
Doku Bağışı Haftası olarak 
kutlanmaktadır.  Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de doku 
ve organ fonksiyon bozukluk-
ları önemli bir sağlık sorununu 
oluşturmaktadır ve bu hastaların 
tedavileri ancak yetersiz doku 
ve organların normal fonksiyon 
gösterenleri ile değiştirilmesi 
yani organ nakil ile mümkündür.

Ülkemizde nakil yapılan 
organlar böbrek, karaciğer, kalp, 
akciğer, pankreas ve ince ba-
ğırsaktır. Nakil yapılan dokular 
ise; kalp kapağı, kornea, kemik, 
kemik iliği, deri, yüz, ektremite, 
paratiroid ve menisküstür. Hatta 
Giresun Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Türkiye’de kendi 
bağışcılarından menisküs nakli 
yapan iki merkezden biridir.

Kan, Organ ve Doku Nakli 

Hizmetleri Daire Başkanlığı 
verilerine göre Türkiye’de 2022 
yılı içinde 17594 böbrek, 1167 
karaciğer, 704 kalp, 253 pankre-
as, 21 ise akciğer nakli bek-
leyenler hastalar olmak üzere 
yaklaşık 20000 kişi organ nakli 
beklemektedir.

Buna rağmen 2022 yılı içe-
risinde bu zamana kadar 2985 
böbrek nakli 1307 karaciğer, 20 
kalp, 9 akciğer ve bir de ince 
bağırsak nakli olmak üzere sa-
dece 4322 nakil yapılabilmiştir. 
Bu kadar nakil bekleyen has-
taya rağmen bu kadar az nakil 
yapılmasının ana nedeni yeteri 
kadar organ bağışçısının olma-
masıdır. Organ bağışçılarının 
sayısı şu ana kadar 500000’nin 
üzerindedir. Organ bağışlayan 
her hastadan organ nakli yapıl-
ması mümkün olmamaktadır. 
Bağışçıların kadavra dönorü 

olabilmesi için yani organlarının 
nakil için kullanılabilmesi için 
bu kişilere anestezi, nöroloji, 
beyin cerrahi ve kalp hastalıkları 
uzmanlarından oluşan bir ekip 
tarafından Beyin Ölümü tanısı-
nın konması gerekmektedir. Kişi 
organ bağışçısı olsa bile birinci 
derece yakınlarının yazılı izni ol-
madan organları nakil için alına-
mıyor. Bu izin dahilinde organlar 
Beyin Ölümünden sonra ilk 72 
saat içinde alınması gerekiyor. 
Tüm bu sebeplerden ötürü ül-
kemizde de organ nakilleri nakil 
bekleyen hastaların çok azına 
yapılabilmektedir. Fakat şu bir 
gerçektir ki organlarını bağış-
layan ne kadar fazla kişi olursa 
organ bekleyen o kadar fazla 
kişiye ikinci bir şans olacak, o 
kadar fazla kişi sağlığına kavu-
şacaktır” ifadelerine yer verdiler:  
Haber: Fatma Uğurlu

“Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye’de kendi bağışcılarından menisküs nakli yapan iki merkezden biridir.”

Araştırma Hastanesi Organ 
Bağışının Mucizelerini Anlattı
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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

59 Kasım 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

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

13. Haftanın 
Perdesi Kapandı

Spor Toto Süper Lig’de 
13. hafta, oynanan 

2 maçla sona erdi.Ligde 
haftanın kapanış gününde 
lider Fenerbahçe, Demir Grup 
Sivasspor’u 1-0 mağlup etti.
Atakaş Hatayspor ile Medi-
pol Başakşehir arasındaki 
mücadele ise 3-3 sona erdi.
Fenerbahçe, liderlik koltuğunu 
korudu

Teknik direktör Jorge Jesus 
yönetiminde haftaya lider 
giren Fenerbahçe, tek gollü 
Sivasspor galibiyetiyle liderli-
ğini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Sivasspor 
galibiyetiyle 12 maç sonunda 
puanını 29’a, attığı gol sayı-
sını da 35’e çıkardı.Fener-
bahçe, atılan gol bakımından 
en yakın takipçisi Beşiktaş’ın 
9 farkla önünde bulunuyor.
Ligde 24 puanlı iki takımdan 
Medipol Başakşehir ikinci, 
Galatasaray ise üçüncü sıra-
da yer aldı.

Süper ligde kalıcı olmak 
isteyen Giresunspor ise kendi 
evinde İstanbulspor’u 3-2 
mağlup ederek 8 hafta sonra 
galibiyetle tanıştı.

Yeni sezonun ilk 
maçını Giresun’da 

renktaşı Akınspor ile 
yapan Tirebolu temsil-
cisi Altunsu, 1-0 geriye 
düştüğü mücadeleyi ikinci 
yarıda bulduğu gollerle 
2-1 kazandı.

Giresun Birinci 
Amatör Küme Futbol 
Liginde 2022-2023 sezonu 
hafta sonu oynanan maçlar-
la başlarken; Sarı-Lacivertli  
Altunsu, Giresun’da Akınspor 
ile oynadığı maçtan 3 puan 
çıkardı.  Giresun 15 Temmuz 
Stadı’nda oynanan maçta 1-0 
öne geçen ev sahibi ekipte, 
30’ncu dakikada bir oyuncunun 
kırmızı kart görmesi, dengeyi 
değiştiren sebep olurken; ko-
nuk ekip Altunsu, ikinci yarının 
son bölümlerinde  bulduğu 
gollerle sahadan galip ayrılan 
taraf oldu: 2-1.

Tirebolu temsilcisi Altunsu 
karşısında maça iyi başlayan 
ve daha 5’nci dakikada Emre 
Aksu’nun golüyle 1-0 öne 
geçen Akınspor’da, 30’ncu 
dakikada Mehmet Kurt gördü-
ğü kırmızı kartla takımını 10 
kişi bıraktı. Rakibinin sahada 
bir kişi eksik kalmasını fırsat 

bilen Tirebolu temsilcisi Al-
tunsu, 77’nci dakikada Samet 
Emre’nin golüyle önce bera-
berliği sağladı: 1-1. Ardından 
ataklarını daha da sıklaştıran 
ilçe temsilcisi, 90’ncı dakikada 
İbrahim Yılmaz’dan gelen gol 
maçın kazanılmasını sağladı 
ve böylece Altunsu, sezona 
galibiyetle başlamış oldu. 

Altunsu, 2. haftada Tire-
bolu İlçe Stadı’nda Bulancak 
temsilcisi Bahçelievlerspor ile 
oynayacak.Bu karşılaşma 13 
Kasım Pazar günü saat 13’de 
başlayacak. Öte yandan, Altun-
su sezonun ilk maçında Akıns-
por karşısında şu kadrosuyla 
oynadı: Tahir Demiral – Murat 
Özdil, Erkan Saka, Erdi Kıbık, 
Mesut Yılmaz – İbrahim Yılmaz 
(Bilal Cebecioğlu), Ömürcan 
Tok, Berzan Baş, Hüseyin Ta-
kır, Samet Emre Özlü – Recep 
Yakup Özlü (Enes Özlü). 

KELES, ‘FENERBAHCE KARSISINDA
ZORU BASARMAYA CALISACAGIZ’

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe’ye konuk olacak Bitexen 
Giresunspor’da  teknik direktör Hakan Keleş, zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Hakan Keleş,  yaptığı 
açıklamada, Ziraat 
Türkiye Kupası 4. 

eleme turunda 9 Kasım Çar-
şamba günü sahalarında konuk 
edecekleri Ankaraspor maçı 
hazırlıklarını tamamladıklarını 
söyledi.Hedeflerinin turu geçe-
rek, kupada başarılı sonuçlar 
elde etmek olduğunu ifade eden 
Keleş, “Kupada oynatamadığı-
mız, az süre alan oyunculara 
şans veriyoruz. Çünkü çok 
yoğun bir periyod oluyor. Zaten 
kadromuz çok kısıtlı. Sakatlık 
riskleri var. Bu turda rakibimiz 
Ankaraspor. İyi gidiyorlar, güçlü 
bir takım. Turu geçerek, kupa 
gidebildiğimiz yere kadar gitmek 
istiyoruz.” diye konuştu.

Ligin 14. haftasında 12 Kasım 
Cumartesi günü deplasmanda 
Fenerbahçe’ye konuk olacakla-
rını dile getiren Keleş, kendileri-
ni çok zor bir maçın beklediğine 
vurgu yaptı. Bu maçın kendileri 
için önemli olduğunu dile getiren 
Hakan Keleş, “ İstanbul’da Be-
şiktaş ve Galatasaray karşı gali-
biyetlerimiz var. Fenerbahçe’den 
ise geçen sezon puan alamadık. 
Hedefimiz tabii ki puan veya 

puanlar alabilmek. Bu sene Fe-
nerbahçe çok daha güçlü kadro 
kurdu. İçeride inanılmaz seyirci 
baskısıyla oynuyorlar. Bizim için 
çok zor bir maç olacak. Ancak 
kazanmak için elimizden geleni 
yapacağız. Zor ama bizim böyle 
bir galibiyete ihtiyacımız var.” 
ifadelerini kullandı.

Geride kalan 13 haftalık 
süreci değerlendiren Keleş, 
“Geçen seneye nazaran biraz 
daha genç bir kadro kurduk. 

Onun sıkıntılarını yaşadık 
tabii. 12 maç oynadık ve 12 
puan aldık. İç sahada biraz sı-
kıntı çektik. Kazanabileceğimiz 
maçlar vardı. Onlardan puan 
çıkarabilseydik, biraz daha 
rahat olabilirdik. Hedeflerimizin 
biraz gerisinde kaldık. Ancak 
lig uzun bir maraton. Bunu 
telafi edecek gücümüz var. 
Fenerbahçe maçının ardından 
ara var. Aradan sonra telafi 
ederiz diye düşünüyorum.” 

şeklinde konuştu.
Keleş, sezonun ilk yarısını 

20 puanın üzerine tamamla-
mayı planladıklarını söyleye-
rek, “6 maçımız daha var. 4’ü 
deplasmanda, 2’si iç sahada. 
İç saha maçlarımızdan galip 
gelip, dışarıdan da puanlar 
almak istiyoruz. 20 puan 
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kendi saha ve seyircisi önünde 
Şebinkarahisarspor’a şans 
tanımadı ve bir hayli gergin 
geçen mücadeleyi 3-2’lik skor-
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Tirebolu İlçe Stadı’nda 
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Kenan Melemez’in sürüklediği 
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(Mahmut BORA/Tirebolu 
Ekspres-TİREBOLU)    

TiREBOLUSPOR, KAZANMAYI HATIRLADI
Geride kalan sezonu şampiyonlukla bitiren Tireboluspor, 2022-2023 sezonundaki ilk galibiyetini 4’ncü maçında aldı 

ve kendi evinde  oynadığı heyecan dolu mücadelede Şebinkarahisarspor’u 3-2 yenerek, ligdeki kötü gidişine son verdi

HAKEMLER: Murat Başar Aslan 2, M. Can Onuk 2, Onur Tomak 2.
TİREBOLUSPOR: Onur 3 – Kemal 2, İsmail 3, Temel Özdemir 2, Altan 3 

– Serkan 1 (Temel Bekçi 2), Semih 3, Mert 1 (Yiğit 2), Yunus Emre 3 – Umut 
2, Kenan Melemez 3.

Ş. KARAHİSAR: Kamil Hakan 1 – Hasan 2, Rıdvan 1, Seçkin 2, Oğuz 1 
– Bekir 2, M. Akif 3, Burak 1 (Süha 2), Uğur 1 (Eren 1), Murat 2 – B. Emre 2.

SARI KARTLAR: Uğur, Murat ve M. Akif (Ş. Karahisar); Semih, Temel 
Bekçi (Tirebolu).

KIRMIZI KARTLAR: Yunus Emre Zengin (Tirebolu), Kamil Hakan Çelebi 
(Ş. Karahisar).

GOLLER: Dk. 22 M. Akif, dk. 30 Kenan Melemez, dk. 50 Yunus Emre, dk. 
75 Rıdvan (KK), dk. 88 Altan (KK).

Altunsu, Galibiyetle 
Başladı: 2-1



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: 69 Kasım 2022 Çarşamba
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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.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 12 ........9 ........ 2 ....... 1 ........ 35 ....... 12 .......23 .........29
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 12 ........7 ........ 3 ....... 2 ........ 19 ....... 8 .........11 .........24
3.GALATASARAY A.Ş..................... 12 ........7 ........ 3 ....... 2 ........ 16 ....... 10 .......6 ...........24
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 12 ........6 ........ 5 ....... 1 ........ 24 ....... 14 .......10 .........23
5.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 13 ........7 ........ 2 ....... 4 ........ 19 ....... 13 .......6 ...........23
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 13 ........6 ........ 4 ....... 3 ........ 26 ....... 18 .......8 ...........22
7.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 12 ........6 ........ 4 ....... 2 ........ 18 ....... 15 .......3 ...........22
8.ARABAM.COM KONYASPOR ... 13 ........5 ........ 6 ....... 2 ........ 14 ....... 8 .........6 ...........21
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR . 12 ........5 ........ 1 ....... 6 ........ 19 ....... 21 .......-2 .........16
10.CORENDON ALANYASPOR .... 13 ........4 ........ 4 ....... 5 ........ 19 ....... 24 .......-5 .........16
11.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ............... 12 ........4 ........ 3 ....... 5 ........ 16 ....... 16 .......0 ...........15
12.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 13 ........4 ........ 3 ....... 6 ........ 11 ....... 22 .......-11 .......15
13.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 12 ........3 ........ 3 ....... 6 ........ 21 ....... 24 .......-3 .........12
14.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 12 ........3 ........ 3 ....... 6 ........ 15 ....... 20 .......-5 .........12
15.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 12 ........3 ........ 3 ....... 6 ........ 11 ....... 19 .......-8 .........12
16.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 12 ........3 ........ 2 ....... 7 ........ 11 ....... 22 .......-11 ....... 11
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 13 ........2 ........ 4 ....... 7 ........ 11 ....... 17 .......-6 .........10
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 12 ........2 ........ 2 ....... 8 ........ 12 ....... 25 .......-13 .........8
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 12 ........1 ........ 3 ....... 8 ........ 13 ....... 22 .......-9 ...........6

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

13. HAFTANIN SONUÇLARI
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR ............3 - 1 ....................CORENDON ALANYASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. .......................................1 - 1 ............................... MKE ANKARAGÜCÜ
GALATASARAY A.Ş. .................................2 - 1 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.
BITEXEN GİRESUNSPOR ........................3 - 2 ................................İSTANBULSPOR A.Ş.
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. .....1 - 2 .......................YUKATEL KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. .................................2 - 2 .................ARABAM.COM KONYASPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ...............4 - 2 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................3 - 3 ................... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................1 - 0 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR

Giresun Sanayispor 
Kadın Futbol Kulübü 
Başkan Yardımcısı 

Uğur Ali Tekbaş, Türkiye’de 
bayan futbolunun yeni yeni 
gündeme gelmeye başladığını 
belirterek, “Bizde bu büyük 
bir özveriyle kurulan takımın 
kapanmaması adına elimizden 
geleni yapmaya çalışıyoruz. 
Kadın futbol takımımıza şehri-
mizin sahip çıkmasını istiyo-
ruz. Çünkü biz Giresun’u en iyi 
şekilde temsil etmenin gayreti 
içindeyiz” dedi.

NİJERYA VE BAZI 
İLLERDEN TAKVİYE 
YAPTILAR

Bu yıl 9 transfer yaptıklarını 
bunlardan bir tanesinin Nijer-
ya’lı oyuncu olduğunu ifade 
eden Tekbaş, “ Çevre illerden 
oyuncularımız var, alt yapıdan 
yetişen oyuncularımız var.
Geçen seneki kadroyu oluştur-

maya çalıştık. Ortalama yaş 
sınırımız 20. Ancak 18-20 ve 
23 yaşları arasında değişen 
gençlerimiz. Yaşı büyük 
olmasına rağmen çok kez 
Milli olmuş oyuncumuz da 
var. Bu sene bizim renklere 
dahil oldu.Kendisi Gazian-
tepli. Bir tane Orduspor’dan 
bir kızımız var. Sivasspor’da 
oynuyordu,Sivasspor ligden 
çekilince bize geldi. Ada-
na’dan iki oyuncumuz var. Bu 
yıl karma bir takım oluşturduk 
ama takım yeni tabi. Son 
üç maçımızda kötü sonuçlar 
aldık. Bunun da gerekçesini 
takımın tam oturmadığına bağ-
lıyoruz” ifadelerini kullandı.

UĞUR ALİ TEKBAŞ 
HAKEMLERDEN 
DERT YANDI

Ulusal oyun oynadıkları 
için ulusal oyunlarında yerel 
hakem istemediklerini bu 

konuda ciddi 
sıkıntılar 
yaşandığına 
dikkati çe-
ken Giresun 
Sanayispor 
Kadın Fut-
bol Kulübü 
Başkan 
Yardımcısı 
Uğur Ali 
Tekbaş bu 
konuda ta-

lepleri olduğunu da söyledi. 
Tekbaş dert yandığı konuya 
ilişkin şöyle devam etti:

“Bu talebimizi dile getir-
dik. Denizli’ye gidiyorsunuz 
Denizli bölgesi hakemi ile 
oynuyorsunuz, Giresun’da 
kendi bölgenizin hakemi ile 
oynuyorsunuz.Bu durum 
artı ve eksi yansımalar ya-
pabiliyor. Giresun yöresinin 
hakemi karar verirken lehine 
mi düdük çaldık düşüncesiyle 
kararsızlık yaşayabiliyor. Biz 
bunu defalarca dile getirdik. 
Bu ligde, birinci ligde,kadınlar 
ligi ve Süper Lig’de bölgesel 
hakem gelmesi taraftarıyız ki 
etki altında kalmasın. Biz ken-
di ilk maçımızda çok etkisini 
gördük,tam bir facia yaşadık. 
Üçüncü maçımız daha önce  
Samsun’da maç yönetmiş 
bir hakemle maça çıktık ama 
net verilmeyen fauller,kırmı-

zı kartlar ve pozisyonlarla 
karşılaştık.

“BÖLGESEL 
HAKEM İSTİYORUZ”

 En azından bölgesel 
bir hakem olursa bizde o 
kadar çok müdahil olma-
yız,sorun yaşamayız. Biz 
1.ligdeyiz,bunun üstü Süper 
Lig. Bunun  ikinci, üçüncü 
ligi de olabilir. Üst ligi de 
var bunun. Bölgesel hakem 
olması çok çok iyi olacak. 
Yaşanan bu durum dolayı-
sıyla çocukların modu düşü-

yor. Verilmesi gereken ancak 
verilmeyen kararlar dolayısıyla 
futbolun zevki kaçıyor.Bu her 
iki rakip için de geçerli. Böylesi 
bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. 
Buna federasyon karar verir.
Biz tempomuzu yüksek tutarak 
oyunumuza devam ediyoruz. 
Giresun’un tek bayan futbol 
takımı olmaktan da gurur 
duyuyoruz. Giresun lisesi ve 
üniversitesinde eğitim alan öğ-
rencilerimizle yolumuza ödün 
vermeden devam ediyoruz.
Bu ligde kalıcı olmak istiyo-
ruz,zevk almaya çalışıyoruz. 
Hem kızlarımız için de aktivite 
oluyor. 4. karşılaşmamızda 
galibiyeti kaçıran taraf olduk. 
İyi oynadık ancak 90 dakika 
sonunda sahadan beraber-
likle ayrılmak zorunda kaldık. 
Gelecek haftalara bakacağız 
“şeklinde konuştu.

‘LiGDE KALICI 
OLMAK iSTiYORUZ’

Giresun Sanayispor Kadın Futbol 

Kulübü Başkan Yardımcısı Uğur Ali 

Tekbaş, büyük özveri gösterdiklerini, 

şehrin takımı sahiplenmesi 

gerektiğini söyledi.

Giresun 1. Lig kategorisinde yoluna devam eden Giresun’un tek kadın futbol 
takımı olan Sanayispor Kadın Futbol Kulübü oyuncuları harıl harıl çalışıyor.

Bitexen Giresunspor’un Ziraat 
Türkiye Kupası 4. turunda, 9 

Kasım Çarşamba günü oynayacağı 
Ankaraspor karşılaş-
masının biletleri satışı 
devam ediyor.

 Kulüpten  yapılan 
açıklamada“Ziraat Tür-
kiye Kupası 4. turunda, 
9 Kasım Çarşamba 
günü saat 13.00’da 
oynayacağımız Anka-
raspor karşılaşmasının 
biletleri satışta! Anka-

raspor karşılaşmasının biletlerini www.
passo.com.tr adresinden veya Atatürk 
Meydanı’nda yer alan gişeden satın 

alabilirsiniz. Çotanak 
Spor Kompleksi önünde 
bulunan Passolig gişe-
miz maç günleri dışında 
hizmet vermeyecek 
olup, taraftarlarımız 
Passolig işlemlerini maç 
günleri dışında Atatürk 
Meydanı’nda bulunan 
gişemizden işlemlerini 
yapabilirler” denildi.

Kupa İçin Bilet Şatışları Sürüyor


