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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)
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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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İkramına Devam
SAYFA 3’TE

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

(Yazısı Sayfa 4'te)
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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)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

DOĞRUYA 
ALKIŞ 

YANLIŞA YANLIŞ

(Yazısı Sayfa 4’te)

Eğitim Bir Sen Giresun Şube-
si 6. Olağan Genel Kurulu 

yapıldı. Tek liste halinde gidilen 
Genel Kurulda mevcut Başkan Mu-
hammet SARI tekrar Şube Başkan-
lığına seçilerek güven tazeledi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile açılan 
kongrede, Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından Divan seçimi 
yapıldı. SAYFA 2’DE

Başkan Sarı güven tazeledi ve tabanın vazgeçilmezi oldu...

Muhammet Sarı 
Vazgeçilmez Oldu...

Eğitim İş Giresun Şube 
Başkanı Hüseyin 

Yılmaz,17’inci kuruluş yıldö-
nümünü kutladı. Yılmaz, sen-
dikacılığın demokratikleşmesi 
için ciddi emek verdiklerini 
ifade ederek”17 Ekim 2005’te 
aydınlık bir Türkiye kavgası-
na katkı sağlayacağı umu-
duyla can suyu verdiğimiz 

fidanımız Eğitim-İŞ, bugün 
serpildi; eğitim emekçilerinin 
ve ülkede kalbi Cumhuri-
yet’ten, demokrasiden yana 
atan her kesimin tepesinde 
koca bir çınara dönüştü. 
Sendikamız Eğitim-İŞ 17. 
Yaş gününü kutlarken mutlu 
olduğumuz kadar gururluyuz.  

SAYFA 2’DE

EĞİTİM İŞ, 17.yılını kutluyor
Yılmaz: Köy Enstitüleri 

Hayalimiz Sürüyor

Ünlü’den Bakan Kurum’a Teşekkür

Giresun Valisi Enver Ün-
lü,Ankara ziyaretinin oldukça 

verimli geçtiğini açıkladı.Ko-
nuyla ilgili resmi siteden yazılı 

bir açıklama yapan Ünlü,te-
maslar hakkında bilgi verdi.

2’DE

AK Parti Giresun 
Milletvekili Cemal 
Öztürk’ü,TBMM’deki 

makamında ziyaret 
eden Aydın,verdiği 
desteklerden dolayı 
Öztürk’e teşekkür 
etti. Aydın ayrıca Bat-
lama Yolu konusunda 
da son durumu anlat-
tı.Öztürk’e teşekkür 
eden Aydın”Bugün 
Gazi Meclisimizde 
Milletvekilimiz Sayın 
Cemal ÖZTÜRK’ün 
misafiri olmaktan 

onur duyduk. Çıtlakkale 
Mahallemizde bazı mevkiler-
de henüz başlamamış olan 

doğalgaz çalışmaları hususun-
da yardım istedik ve şehrimiz 
ile ilgili güncel konular üzerine 

istişarelerde bu-
lunduk. Göstermiş 
olduğu misafirper-
verliklerinden dolayı 
Sayın Vekilimize ve 
Danışman ekibine, 
Emrullah Hızarcıoğ-
lu kardeşimize ayrı 
ayrı canı gönülden 
teşekkür ediyoruz.”-
dedi.

Haber: 
Hakan Çelebi

Aydın’dan  Ankara’da Öztürk 
ile Doğalgaz Görüşmesi

Muhtar Aydın, Milletvekili Öztürk’e plaket verdi

Çıtlakkale Mahallesi Muhtarı Mesut Aydın
doğalgaz sorununu görüşmek için Ankara’ya gitti. Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğ-
lu’nun talimatıyla 

2,5 yıl önce uygulamaya 
konulan Jeoradar Sistemi ile 
şu ana kadar 
şehir merkezi-
nin yüzde 60’ı 
tarandı. 

Bu sistem 
ile birlikte yer 
altında bulu-
nan yağmursu-
yu, kanalizas-
yon ve içme 
suyu hatları ile 
diğer kurumla-
rın hatlarının 

(elektrik, doğalgaz, telekom) 
tespiti yapılıp, kayıp rögar 
ve kayıp vanalara da ulaşılı-
yor, tüm hatların konumları, 
çapları, cinsi ve uzunlukları 

belirlenerek, şehrin mevcut 
altyapısı sisteme işleniyor. 

Çoğu jeofizik arama yön-
temleri gibi yeraltını kazısız 
olarak radar dalgaları ile ha-

ritalamaya yarayan 
bir jeofizik metot 
olan bu çalışmayla 
birlikte şehrimiz-
de son 2,5 yıllık 
süreçte; Organize 
Sanayi Bölgesi dâ-
hil toplam 285,541 
metrekare alan 
sayısallaştırıldı. 
109 kez su kanal 
ekipleri ile hat tespit 
çalışması yapıldı.

Giresun Belediyesi, Karadeniz’de tek olan ‘Jeoradar Sistemi’ 
ile şehrin altyapısının röntgenini çekmeye devam ediyor.

‘Şehrimizin Yer Altı 
Haritasını Çıkarıyoruz’

4’TE

‘BATLAMA VADiSi’NE LiSE iSTiYORUZ’
Batlama Vadisini İlçe Yapma 

Komitesi kurucularından 
işadamı Fatih Çelebi,26 köyü ve 
çoğu ilçeden fazla arazisi 
olan Batlama Vadisi’ne bir 
Lise istediklerini söyledi

10-12 köyü ile ilçelere 
lise ve fakülte yapıldığını 
anlatan Çelebi”Yakalışık 
30 bin nüfus potansiyeli 
olan Batlama’da şayet 80 
yılda bir düz lise açılsa ,yörede 
bu kadar göç olmazdı.Köylerde 
ilkokullar bile kapatıldı.Şu an 

kış yaklaşıyor.Yörede Lise ve 
fakülte olmadığı için köyler adeta 
virane gibi terk ediliyor.Bu geniş 

coğrafya yahudilerin elinde 
olsa oralarda yaz kış tarım 
,sanayi ve hayvancılıkta 
ciddi ticaret yaparlardı.Kışın 
seracılık niye hiç düşünül-
mez.Her köye 80 yılda bir 
fabrika ve Vadinin ortasına 
bir lise kurulsa bu kadar 

göç olur muydu?.Biz komite ola-
rak Batlama için TOKİ’den konut 
istedik. 3’TE
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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“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 
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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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Çünkü; - Başöğret-
men Mustafa Kemal 

Atatürk’ün eğitim neferlerinin 
çatısı olan Eğitim-İŞ 17 yıl bo-
yunca Cumhuriyet’e, kurucu-
larına ve değerlerine yönelik 
hiçbir saldırıya 
sessiz kalmadı. 
Kuruluş ilkelerinin 
hakkını verdi. “dedi

Yılmaz şöyle 
konuştu, “Cumhu-
riyet’e düzenlenen 
sistematik saldırı-
lara karşı hem top-
lumsal muhalefet 
alanında hem yargı alanında 
direngen bir tavır sergileyerek 
Cumhuriyet alerjisi olanların 
öfkesini, aydınlık bir Türkiye 
isteyenlerin ise sevgisini 
kazandı. - Eğitim-İŞ 17 yıl 
önce kurulsa da kendisini 
var eden mirasın hakkını her 
zaman verdi. 17 yıl boyunca 
hem eğitimde hem toplumsal 
alandaki duruşu ve faaliyetiy-
le, TÖS’ün, TÖB-DER’in, Köy 
Enstitüleri’nin öğretilerinin 
tarihte yok olmadığını ve yok 
olamayacağını gösterdi. - 
Eğitimin ülkenin başta sorunu 
olduğu tespitiyle kurulan 
sendikamız, 17 yıl boyunca 
sadece eğitim alanına sıkışıp 
kalan bir demokratik kitle 
örgütü olmadı. Sınıf mücade-
lesini demokrasi kavgasından 
ayırmadan, ülkeyi ilgilendi-
ren her toplumsal olay ve 
gelişmede; emekten, demok-
rasiden, halktan, adaletten, 
Cumhuriyet’in ilkelerinden 
yana net ve kararlı bir duruş 
sergiledi. - Sendikamız, 
eşitlikçi bakıĢ açısını kendi 
alanında da gösteren bir 
vizyonla ilerledi. Ağır sömürü 
çarkları arasına sıkıştırılan 
öğretmenlerimizin sesi ve 
umudu olmakla yetinmedi, 
eğitimin tüm paydaşlarının 
hakkını savundu. Tüm eğitim 
emekçilerinin mesleki hakla-
rının sözcüsü olup, insanlık 
onuruna yaraşır ücretler 
alması için mücadele etti. 
Sendikamız 17 yıl boyunca 
öğrencilerin de sesi oldu. Ba-
şöğretmen’in biz öğretmenle-
re emanet ettiği yeni nesilleri, 
adaletsiz eğitim sisteminin ve 
onu daha da adaletsizleştir-
meye çalışanların karşısında 
yalnız bırakmadı. - Bugün 
mutlu ve gururluyuz çünkü 
kimilerinin ütopik bulduğu 
bir düş ile kurulan Eğitim-İŞ, 
bugün ülkede Cumhuriyet’in 
kazanımlarını geri alma, 
demokrasiyi ülkede yeniden 
tesis etme, kimsesizlerin 
kimsesi olsun diye kurulmuş 
bu Cumhuriyet’te eğitimde 
hiçbir yavrumuzu kimsesiz 
bırakmama düşünü ören ve 
örgütleyen bir özne haline 
geldi. Bu kıymetli çatıya omuz 
vererek onu güçlendiren, 
sendikanın bir parçası olma-
sa da dostluğunu esirgeme-
yen herkese ve her kesime 

Şükranlarımızı sunuyor, 17 
yılın kıvancını onlarla payla-
şıyoruz. Bu yeni yaşımızda 
sizlerin de desteğiyle daha da 
güçlü, daha da etkin ve daha 
da kararlı bir demokratik kitle 

örgütü olacağımıza 
tüm yüreğimizle 
inanıyoruz! Sendi-
kamız Eğitim-İŞ’in, 
çağrısı üzerine 14 
Ekim Cuma günü, 
Öğretmenlik Meslek 
Kanunu ve eğitimde 
yaşanan sorunlara 
karşı, 14 eğitim 

sendikasının genel başka-
nı ve yöneticileri, Başkent 
Öğretmenevi’nde bir araya 
geldi. Toplantı sonunda, 
sendika genel başkanlarınca 
imzalanan karar tutağı ile 
aldıkları kararlar; - 19 Kasım 
2022 tarihinde yapılacak 
kariyer basamakları sınavının 
derhal iptal edilmesi, - Öğret-
menlik Meslek Kanunu’nun, 
TBMM’inde ivedilikle ele alı-
narak yeni bir meslek kanu-
nun tüm eğitim sendikalarının 
ve öğretmenlerinin görüşleri 
alınarak düzenlenmesi acil 
talebimizdir. - Eğitim-Öğretim 
yılına hazırlık ödeneğinin 
ayrım gözetmeksizin tüm 
eğitim çalışanlarına bir maaş 
tutarın da ödenmesi sağlan-
malıdır. - Tüm eğitim çalı-
şanlarının yoksulluk sınırının 
üzerinde bir ücret artışına 
ilişkin düzenlemeler yapılmalı 
ve 1. dereceye gelmiş tüm 
kamu çalışanlarına 3600 ek 
gösterge verilmelidir. - Eşit 
işe eşit ücret ilkesine uygun 
olarak farklı ücret ve istih-
dam şekillerine son verilmeli, 
kadrolu güvenceli istihdam 
sağlanmalıdır. - Kamuda 
mülakat uygulamasına son 
verilmelidir. - Tüm eğitim 
çalışanlarına sosyal devlet 
ilkesi gereği ayrım yapılmak-
sızın; giyim, ulaşım, barınma, 
beslenme, yakıt, kira yardı-
mı yapılmalı ve aile çocuk 
yardımı tutarları iyileştirilmeli, 
vergi dilimi adaletsizliğine son 
verilmelidir. - Öğrencilerimizin 
en temel hakkı olan eğitim, 
barınma ve beslenme hakları, 
sosyal devlet anlayışıyla dev-
let güvencesine alınmalı ve 
kamusal eğitim sağlanmalıdır. 

Bu taleplere ilişkin dü-
zenlemelerin yapılmaması 
halinde: 1- 26, 27, 28 Ekim 
2022 tarihlerinde iş yerlerinde 
kokart takılması, 2- 26 Ekim 
2022 tarihinde, ilk teneffüs 
saatinde, öğretmenler oda-
sında ortak bildiri metninin 
okunması, 3- Bu talep ve 
uyarılara rağmen bir düzen-
leme yapılmaması halinde; 
2 Kasım 2022 tarihinde tüm 
eğitim çalışanlarının katılımı 
ile bir günlük iş bırakma eyle-
mi yapılması kararları sendika 
genel başkanlarınca imza 
altına alınmıştır.“ 

Haber: Osman Yılmaz

Başkan Sarı güven tazeledi ve tabanın vazgeçilmezi oldu...

Muhammet Sarı 
Vazgeçilmez Oldu...
Divan Başkanlığına 

Trabzon Memur Sen 
İl Başkanı Mehmet 

KARA seçildi. Yardımcılıklarını 
Ordu Memur Sen İl Başkanı 
İsmail ÇELENK ve Samsun 
Memur Sen İl Başkanı Hamdi 
YILDIZ yaptı. Şube Başkanı 
SARI’nın açılış konuşması ile 
başlayan Genel Kurul, protokol 
konuşmaları ile devam etti. 
Protokol konuşmaları kapsa-
mında,  Giresun Milletvekili Ka-
dir AYDIN, Ak Parti Giresun İl 
Başkanı Kenan TATLI, Orman 
Bölge Müdürü Ahmet GÜNEŞ 
ve İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğ-
rul TOSUNOĞLU selamlama 
konuşmalarını gerçekleştirdi. 
Faaliyet ve Denetim Raporları-
nın okunmasının ardından oy-
lama yapıldı, akabinde seçime 
geçildi.

Şeçim sonuçlarına göre yö-
netim kurulu şu şekilde oluştu;

Şube Başkanı  : 
Muhammet SARI 

Başkan Yardımcısı : Ali YIL-
MAZ (Başkan Vekili)

Başkan Yardımcısı : İhsan 
Erdoğan ŞİMŞEK (Teşkilat)

Başkan Yardımcısı : Zeki 
SOYLU (Mali İşler)

Başkan Yardımcısı : Muham-
met AYKIT (Basın ve İletişim)

Başkan Yardımcısı : Fazlı 
YILDIZ (Mevzuat)

Başkan Yardımcısı : Ömer 
HAKYEMEZ (Eğitim ve Sosyal 
İşler)

Yeniden Şube Başkanı 
seçilen Muhammet SARI; 6. 
Olağan Genel Kurulumuza ka-
tılarak bizleri onurlandıran; AK 
Parti Giresun Milletvekili Kadir 
AYDIN’a, Ak Parti Giresun 
İl Başkanı Kenan TATLI’ya, 
Ak Parti Giresun İl Başkan 
Yardımcısı Mahmut Esat 
AYYILDIZ’a, Orman Bölge 
Müdürü Ahmet GÜNEŞ’e, Or-
man Bölge Müdür Yardımcısı 

İbrahim Ethem Gürsoy, AFAD 
İl Müdürü Murat Cavunt’a, Aile 
Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Fethi Elmas’a, İl Milli Eğitim 
Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu’na, 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Zafer Bal’a, Milli Eğitim Şube 
Müdürlerine, STK temsilci-
lerine, Basın mensuplarına, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlerine,  
Çevre illerden gelen Memur 
Sen - Eğitim Bir Sen İl Baş-
kanlarına, Memur Sen’e bağlı 
sendikaların Giresun Şube 
Başkanlarına, Okul Müdürleri-
ne, delegelere ve tüm üyeleri-
mize teşekkürlerini iletti.

Başkan SARI genel kurula 
hitaben yaptığı konuşmasında:

“Bartın’da elim bir ma-
den kazasında şehit düşen 
emekçi kardeşlerimi rahmetle 
anıyor milletimizin başı sağ 
olsun diyorum. Siz alın terinin, 
emeğin sözcülerini, hak, emek 
ve özgürlük mücadelesinin 
öncülerini, en samimi, en sıcak 
duygularımla selâmlıyorum. 
Eğitim-Bir-Sen Şube Kongre-
mizi, manevî değerler, ahlaki 
ilkeler, taze heyecanlar, yeni-
lenen duygularla, bize yaraşır 
demokratik olgunlukla, katkı ve 
katılım coşkusuyla yapıyoruz. 

Bizi bugünlere taşıyan en 
önemli etken insan odaklı, hiz-
met odaklı, çözüm odaklı sen-
dikacılık anlayışımızdır. Eğitim-
Bir-Sen, Türkiye’nin uyanık, 
cesur bilincinin kalesidir. Biz 
birlikte var, birlikte güçlüyüz. 
Bizi var eden gerçeklik bütün 
yerli, millî unsur ve kuvvetle-
riyle Türkiye’nin gerçekliğidir. 
Bizim amacımız, idealimiz, 
gücümüz, sesimiz, şarkımız, 
şiirimiz, destanımız, hayalimiz, 
gerçeğimiz Türkiye’dir. 

Bu büyük ailenin kuruluşun-
da ve bugünlere gelmesinde 
emeği geçen, milletin istikbali 
ve Allah’ın rızasından başka bir 
şey gözetmeyen azimli, sabırlı, 
vefakâr, fedakâr dostlarımızdan 
Allah razı olsun. Başta kurucu 
genel başkanımız Mehmet 
Akif İnan olmak üzere hakkın 
rahmetine kavuşan başkanları-
mıza ve mensuplarımıza Allah 
rahmet etsin, mekânları cennet 
olsun. Kongremiz hayırlı, yürü-
yüşünüz kutlu olsun.” İfadeleri-
ne yer verdi. 

AK Parti Giresun Milletvekili 
Kadir AYDIN yaptığı selamla-
ma konuşmasında: “Öncelikle 
Bartın’daki elim kazada şehit 
olan 41 canımıza rahmet 

diliyorum. Bizler aynı iklimden, 
aynı coğrafyadan besleniyo-
ruz. Birimizin solduğu yerde 
diğerinin çiçek açması müm-
kün değil. Ancak el ele gönül 
gönüle verdiğimizde ne kadar 
güçlü ve istikrarlı olduğumuz 
aşikar. Önümüzde yüz yılın 
seçimleri var. Bu seçimlere 
koşar adım giderken bizler 
Türkiye’nin en büyük sendikası 
Eğitim Bir Sen’in varlığından 
güç alıyoruz.” dedi.

AK Parti Giresun İl Başkanı 
Kenan TATLI da Bartın’daki 
maden şehitlerini rahmetle 
andıktan sonra yaptığı ko-
nuşmada: “Türkiye’de Memur 
Sendikacılığının lokomotifi 
olan Eğitim Bir Sen teşkilatı 
ülkemizin sivil toplum haya-
tında şüphesiz çok önemli bir 
yere sahiptir. Giresun’umuzda 
da Muhammet Başkan ön-
cülüğünde gayet güzel çalış-
malara imza attıklarına şahit 
oluyorum. Ülkemizin geçtiği 
kritik süreçlerde hep vatanının 
milletin yanında tepki veren 
çok kıymetli eğitimcilerimizden 
oluşan bu örgütün siz değerli 
üyeleri ile bir arada olmaktan 
onur duyuyorum.” ifadelerinde 
bulundu.

EĞİTİM İŞ, 17.yılını kutluyor
‘Köy Enstitüleri 

Hayalimiz Sürüyor’

Vali Ünlü ve beraberin-
deki heyet, ilk olarak 13 

Ekim Perşembe günü Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı  Murat Kurum’u ziyaret 
etti. Ziyaret kapsamında 
Bakan Kurum’a Çavuşlu Katı 
Atık Bertaraf Tesisi hakkında 
bilgilendirmede bulunuldu. Vali 
Ünlü, konu hakkında sağlamış 
olduğu desteklerden dolayı 
Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanı Murat Kurum’a 
teşekkür etti.

Vali Enver Ünlü ve berabe-
rindeki heyet, aynı gün içeri-
sinde İller Bankası Genel Mü-
dürü Yusuf Büyük’e de ziyaret 
gerçekleştirdi. Sohbet ortamın-
da gerçekleştirilen ziyarette 

ilimizde yürütülen altyapı ve 
içme suyu çalışmaları ile ilgili 
değerlendirmeler yapıldı.

Valilik’ten yapılan açıklama-
da”Ziyaret kapsamında Vali 
Enver Ünlü ve Giresun Mil-
letvekili Kadir Aydın, 14 Ekim 
Cuma günü DSİ Genel Müdü-
rü Sn. Prof. Dr. Lütfi Akca’yı 
ziyaret etti. Ziyarette ilimizde 
yapımı devam eden veya 
yapılacak olan içme suyu gö-
letleri, dere ıslahı, sulama ve 
altyapı çalışmaları hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
Vali Ünlü, DSİ Genel Müdürü 
Sn. Akca’ya göstermiş olduğu 
misafirperverlikten dolayı 
teşekkür etti.”denildi.

Haber: Hakan Çelebi

Ünlü’den Bakan 
Kurum’a Teşekkür



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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Giresun İl Özel İdaresi Hizmet Binası Asansör Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1082835
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 28200 GİRESUN 
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Giresun İl Özel İdaresi Hizmet Binası Asansör Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : %100 Elektrik Tesisatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İl Özel İdaresi Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü 
Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Zemin Kat (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez/GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi 
dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İşin teknik şartnamesinde yer alan yer görme belgesi ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından 
ihaleden önce işin yapılacağı yer görülerek Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ilgili personeline 
düzenlettirilecek ve bir nüshası isteklilerde bulunacaktır. İstekliler tarafından yer görme 
belgesi, yeterlik bilgileri tablosunun diğer belgeler kısmında belgenin düzenlendiği tarih yazılarak 
belirtilecektir. İstekliler, idare tarafından istenildiği takdirde bu belgeyi ibraz edeceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisatı İşlerinden C III. Grup Asansör Elektro-Mekanik İşleri benzer iş 
kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği- Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Makine Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI 
ASANSÖR YAPIM İŞİ GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ 

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01708585

Bulancak Belediyesi tarafından 
geçen yıl başlatılan Lise öğ-

rencilerine yönelik Çay-Tost ikramı 
uygulaması bu yılda devam ediyor.

Bulancak Belediye Başkanı 
Recep Yakar’ın talimatıyla, her ayın 
15’inde ilçede bulunan tüm liseler-
de yapılan uygulamayla öğrencilere 
Çay-Tost ikramı yapılıyor. Konuyla 

ilgili bir açıklama yapan Belediye 
Başkanı Recep Yakar, “Öğrenci 
kardeşlerimizi bir nebze olsun 
motive edebilmek için geçen yıl 
başlattığımız “Çay-Tost bizden, iyi 
not sizden” uygulamamızı bu yılda 
sürdürüyoruz. İlk olarak bu hafta 
başı öğrenci kardeşlerimize Çay ve 
Tostlarını ikram ettik. Motivasyonla-

rını yüksek tutsunlar ve derslerine 
iyi çalışsınlar. Bizim onlara destek-
lerimiz artarak devam edecektir. 
Gençliğimiz, kendilerine yapılan her 
yatırımı hak ediyorlar.”dedi.İkram 
edilen çay ve tostlarını afiyetle 
yiyen öğrencilerde memnuniyetle-
rini dile getirerek Başkan Yakar’a 
teşekkür ettiler.

Öğrencilere 
Çay-Tost 

İkramına Devam

Giresun Belediyesi, Karadeniz’de tek olan ‘Jeoradar Sistemi’ 
ile şehrin altyapısının röntgenini çekmeye devam ediyor.

‘Şehrimizin Yer Altı 
Haritasını Çıkarıyoruz’

46,647 metre su borusu 
ölçümü, 15,497 metre 
Telekom hattı ölçü-

mü,7,909 metre doğalgaz boru-
su ölçümü, 17,463 metre kanal 
borusu ölçümü, 16,483 metre 
elektrik hattı ölçümü gerçek-
leştirildi. Su, kanal, Telekom, 
doğalgaz, elektrik hatlarında 
toplamda 103,859 metre hat 
sayısallaştırması yapılarak 

veriler bilgisayar ortamında 
haritalandırıldı.  2,244 rögar 
kapağı - mazgal, 648 Telekom 
bağlantı kapağı, 170 su vanası, 
151 doğalgaz vanası, 113 
elektrik panosu verileri sisteme 
işlendi. Su-Kanal-Telekom-Do-
ğalgaz-Elektrik toplamında 
3,326 kapak-vana-pano verisi, 
Giresun Belediyesi’ne ait 638 
aydınlatma direği sisteme 

işlenerek haritalandırıldı. 300 
kayıp rögar kapağı-su vanası 
bulunarak haritalandırıldı.

Şehir genelinde tüm mahal-
le, cadde ve sokaklarda uygu-
lanacak bu çalışma ile geniş 
kapsamlı 3 boyutlu haritalar 
hazırlanacağı ve yüzde 40’lık 
bölümün de haritalaştırılması 
için çalışmaların devam ettiği 
kaydedildi.

‘BATLAMA VADiSi’NE LiSE iSTiYORUZ’
Hala resmi cevap veril-

medi.Batlama Vadisi 
için ilimiz bürokratlarının kaç 
projesi var acaba? Batlama 
Vadisi boyunca 12 
ila 15 bin yeni şehir 
tipi daireler yapıldı ve 
kanalizasyonları bat-
lama deresine akıyor.
Kanalizyon sorunu için 
ayrılan ödenek niye 

yok.Batlama insanı niye bu 
kadar dışlanıyor.Köylerde 
su şebekeleri 50-60 yıllık.Bu 
köyleri bu kadar dışlamak 

doğru mu?”dedi
Çelebi yörede açı-

lacak bir lise ile şehre 
göçün biteceğini ifade 
ederek”Yöre halkının 
çoğu deprem bölgesi 
istanbul’da yaşıyor.Köy 

okulları açılırsa ve ortaya bir 
lise yapılırsa sorun çözü-
lür.26 köyde bir itfaiye aracı, 
greyder, kepçe ve ambulans 
olmaması doğru mudur?.
Batlama ya ilçe yapılsın veya 
Bütünşehir içinde alınıp hiz-
met çarkına dahil edilsin.80 
yılda 10 köyü olan yöreler 
ilçe oldu,26 köyü olan Batla-
ma olamadı” 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)

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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Çünkü; - Başöğret-
men Mustafa Kemal 

Atatürk’ün eğitim neferlerinin 
çatısı olan Eğitim-İŞ 17 yıl bo-
yunca Cumhuriyet’e, kurucu-
larına ve değerlerine yönelik 
hiçbir saldırıya 
sessiz kalmadı. 
Kuruluş ilkelerinin 
hakkını verdi. “dedi

Yılmaz şöyle 
konuştu, “Cumhu-
riyet’e düzenlenen 
sistematik saldırı-
lara karşı hem top-
lumsal muhalefet 
alanında hem yargı alanında 
direngen bir tavır sergileyerek 
Cumhuriyet alerjisi olanların 
öfkesini, aydınlık bir Türkiye 
isteyenlerin ise sevgisini 
kazandı. - Eğitim-İŞ 17 yıl 
önce kurulsa da kendisini 
var eden mirasın hakkını her 
zaman verdi. 17 yıl boyunca 
hem eğitimde hem toplumsal 
alandaki duruşu ve faaliyetiy-
le, TÖS’ün, TÖB-DER’in, Köy 
Enstitüleri’nin öğretilerinin 
tarihte yok olmadığını ve yok 
olamayacağını gösterdi. - 
Eğitimin ülkenin başta sorunu 
olduğu tespitiyle kurulan 
sendikamız, 17 yıl boyunca 
sadece eğitim alanına sıkışıp 
kalan bir demokratik kitle 
örgütü olmadı. Sınıf mücade-
lesini demokrasi kavgasından 
ayırmadan, ülkeyi ilgilendi-
ren her toplumsal olay ve 
gelişmede; emekten, demok-
rasiden, halktan, adaletten, 
Cumhuriyet’in ilkelerinden 
yana net ve kararlı bir duruş 
sergiledi. - Sendikamız, 
eşitlikçi bakıĢ açısını kendi 
alanında da gösteren bir 
vizyonla ilerledi. Ağır sömürü 
çarkları arasına sıkıştırılan 
öğretmenlerimizin sesi ve 
umudu olmakla yetinmedi, 
eğitimin tüm paydaşlarının 
hakkını savundu. Tüm eğitim 
emekçilerinin mesleki hakla-
rının sözcüsü olup, insanlık 
onuruna yaraşır ücretler 
alması için mücadele etti. 
Sendikamız 17 yıl boyunca 
öğrencilerin de sesi oldu. Ba-
şöğretmen’in biz öğretmenle-
re emanet ettiği yeni nesilleri, 
adaletsiz eğitim sisteminin ve 
onu daha da adaletsizleştir-
meye çalışanların karşısında 
yalnız bırakmadı. - Bugün 
mutlu ve gururluyuz çünkü 
kimilerinin ütopik bulduğu 
bir düş ile kurulan Eğitim-İŞ, 
bugün ülkede Cumhuriyet’in 
kazanımlarını geri alma, 
demokrasiyi ülkede yeniden 
tesis etme, kimsesizlerin 
kimsesi olsun diye kurulmuş 
bu Cumhuriyet’te eğitimde 
hiçbir yavrumuzu kimsesiz 
bırakmama düşünü ören ve 
örgütleyen bir özne haline 
geldi. Bu kıymetli çatıya omuz 
vererek onu güçlendiren, 
sendikanın bir parçası olma-
sa da dostluğunu esirgeme-
yen herkese ve her kesime 

Şükranlarımızı sunuyor, 17 
yılın kıvancını onlarla payla-
şıyoruz. Bu yeni yaşımızda 
sizlerin de desteğiyle daha da 
güçlü, daha da etkin ve daha 
da kararlı bir demokratik kitle 

örgütü olacağımıza 
tüm yüreğimizle 
inanıyoruz! Sendi-
kamız Eğitim-İŞ’in, 
çağrısı üzerine 14 
Ekim Cuma günü, 
Öğretmenlik Meslek 
Kanunu ve eğitimde 
yaşanan sorunlara 
karşı, 14 eğitim 

sendikasının genel başka-
nı ve yöneticileri, Başkent 
Öğretmenevi’nde bir araya 
geldi. Toplantı sonunda, 
sendika genel başkanlarınca 
imzalanan karar tutağı ile 
aldıkları kararlar; - 19 Kasım 
2022 tarihinde yapılacak 
kariyer basamakları sınavının 
derhal iptal edilmesi, - Öğret-
menlik Meslek Kanunu’nun, 
TBMM’inde ivedilikle ele alı-
narak yeni bir meslek kanu-
nun tüm eğitim sendikalarının 
ve öğretmenlerinin görüşleri 
alınarak düzenlenmesi acil 
talebimizdir. - Eğitim-Öğretim 
yılına hazırlık ödeneğinin 
ayrım gözetmeksizin tüm 
eğitim çalışanlarına bir maaş 
tutarın da ödenmesi sağlan-
malıdır. - Tüm eğitim çalı-
şanlarının yoksulluk sınırının 
üzerinde bir ücret artışına 
ilişkin düzenlemeler yapılmalı 
ve 1. dereceye gelmiş tüm 
kamu çalışanlarına 3600 ek 
gösterge verilmelidir. - Eşit 
işe eşit ücret ilkesine uygun 
olarak farklı ücret ve istih-
dam şekillerine son verilmeli, 
kadrolu güvenceli istihdam 
sağlanmalıdır. - Kamuda 
mülakat uygulamasına son 
verilmelidir. - Tüm eğitim 
çalışanlarına sosyal devlet 
ilkesi gereği ayrım yapılmak-
sızın; giyim, ulaşım, barınma, 
beslenme, yakıt, kira yardı-
mı yapılmalı ve aile çocuk 
yardımı tutarları iyileştirilmeli, 
vergi dilimi adaletsizliğine son 
verilmelidir. - Öğrencilerimizin 
en temel hakkı olan eğitim, 
barınma ve beslenme hakları, 
sosyal devlet anlayışıyla dev-
let güvencesine alınmalı ve 
kamusal eğitim sağlanmalıdır. 

Bu taleplere ilişkin dü-
zenlemelerin yapılmaması 
halinde: 1- 26, 27, 28 Ekim 
2022 tarihlerinde iş yerlerinde 
kokart takılması, 2- 26 Ekim 
2022 tarihinde, ilk teneffüs 
saatinde, öğretmenler oda-
sında ortak bildiri metninin 
okunması, 3- Bu talep ve 
uyarılara rağmen bir düzen-
leme yapılmaması halinde; 
2 Kasım 2022 tarihinde tüm 
eğitim çalışanlarının katılımı 
ile bir günlük iş bırakma eyle-
mi yapılması kararları sendika 
genel başkanlarınca imza 
altına alınmıştır.“ 

Haber: Osman Yılmaz

Başkan Sarı güven tazeledi ve tabanın vazgeçilmezi oldu...

Muhammet Sarı 
Vazgeçilmez Oldu...
Divan Başkanlığına 

Trabzon Memur Sen 
İl Başkanı Mehmet 

KARA seçildi. Yardımcılıklarını 
Ordu Memur Sen İl Başkanı 
İsmail ÇELENK ve Samsun 
Memur Sen İl Başkanı Hamdi 
YILDIZ yaptı. Şube Başkanı 
SARI’nın açılış konuşması ile 
başlayan Genel Kurul, protokol 
konuşmaları ile devam etti. 
Protokol konuşmaları kapsa-
mında,  Giresun Milletvekili Ka-
dir AYDIN, Ak Parti Giresun İl 
Başkanı Kenan TATLI, Orman 
Bölge Müdürü Ahmet GÜNEŞ 
ve İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğ-
rul TOSUNOĞLU selamlama 
konuşmalarını gerçekleştirdi. 
Faaliyet ve Denetim Raporları-
nın okunmasının ardından oy-
lama yapıldı, akabinde seçime 
geçildi.

Şeçim sonuçlarına göre yö-
netim kurulu şu şekilde oluştu;

Şube Başkanı  : 
Muhammet SARI 

Başkan Yardımcısı : Ali YIL-
MAZ (Başkan Vekili)

Başkan Yardımcısı : İhsan 
Erdoğan ŞİMŞEK (Teşkilat)

Başkan Yardımcısı : Zeki 
SOYLU (Mali İşler)

Başkan Yardımcısı : Muham-
met AYKIT (Basın ve İletişim)

Başkan Yardımcısı : Fazlı 
YILDIZ (Mevzuat)

Başkan Yardımcısı : Ömer 
HAKYEMEZ (Eğitim ve Sosyal 
İşler)

Yeniden Şube Başkanı 
seçilen Muhammet SARI; 6. 
Olağan Genel Kurulumuza ka-
tılarak bizleri onurlandıran; AK 
Parti Giresun Milletvekili Kadir 
AYDIN’a, Ak Parti Giresun 
İl Başkanı Kenan TATLI’ya, 
Ak Parti Giresun İl Başkan 
Yardımcısı Mahmut Esat 
AYYILDIZ’a, Orman Bölge 
Müdürü Ahmet GÜNEŞ’e, Or-
man Bölge Müdür Yardımcısı 

İbrahim Ethem Gürsoy, AFAD 
İl Müdürü Murat Cavunt’a, Aile 
Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Fethi Elmas’a, İl Milli Eğitim 
Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu’na, 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Zafer Bal’a, Milli Eğitim Şube 
Müdürlerine, STK temsilci-
lerine, Basın mensuplarına, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlerine,  
Çevre illerden gelen Memur 
Sen - Eğitim Bir Sen İl Baş-
kanlarına, Memur Sen’e bağlı 
sendikaların Giresun Şube 
Başkanlarına, Okul Müdürleri-
ne, delegelere ve tüm üyeleri-
mize teşekkürlerini iletti.

Başkan SARI genel kurula 
hitaben yaptığı konuşmasında:

“Bartın’da elim bir ma-
den kazasında şehit düşen 
emekçi kardeşlerimi rahmetle 
anıyor milletimizin başı sağ 
olsun diyorum. Siz alın terinin, 
emeğin sözcülerini, hak, emek 
ve özgürlük mücadelesinin 
öncülerini, en samimi, en sıcak 
duygularımla selâmlıyorum. 
Eğitim-Bir-Sen Şube Kongre-
mizi, manevî değerler, ahlaki 
ilkeler, taze heyecanlar, yeni-
lenen duygularla, bize yaraşır 
demokratik olgunlukla, katkı ve 
katılım coşkusuyla yapıyoruz. 

Bizi bugünlere taşıyan en 
önemli etken insan odaklı, hiz-
met odaklı, çözüm odaklı sen-
dikacılık anlayışımızdır. Eğitim-
Bir-Sen, Türkiye’nin uyanık, 
cesur bilincinin kalesidir. Biz 
birlikte var, birlikte güçlüyüz. 
Bizi var eden gerçeklik bütün 
yerli, millî unsur ve kuvvetle-
riyle Türkiye’nin gerçekliğidir. 
Bizim amacımız, idealimiz, 
gücümüz, sesimiz, şarkımız, 
şiirimiz, destanımız, hayalimiz, 
gerçeğimiz Türkiye’dir. 

Bu büyük ailenin kuruluşun-
da ve bugünlere gelmesinde 
emeği geçen, milletin istikbali 
ve Allah’ın rızasından başka bir 
şey gözetmeyen azimli, sabırlı, 
vefakâr, fedakâr dostlarımızdan 
Allah razı olsun. Başta kurucu 
genel başkanımız Mehmet 
Akif İnan olmak üzere hakkın 
rahmetine kavuşan başkanları-
mıza ve mensuplarımıza Allah 
rahmet etsin, mekânları cennet 
olsun. Kongremiz hayırlı, yürü-
yüşünüz kutlu olsun.” İfadeleri-
ne yer verdi. 

AK Parti Giresun Milletvekili 
Kadir AYDIN yaptığı selamla-
ma konuşmasında: “Öncelikle 
Bartın’daki elim kazada şehit 
olan 41 canımıza rahmet 

diliyorum. Bizler aynı iklimden, 
aynı coğrafyadan besleniyo-
ruz. Birimizin solduğu yerde 
diğerinin çiçek açması müm-
kün değil. Ancak el ele gönül 
gönüle verdiğimizde ne kadar 
güçlü ve istikrarlı olduğumuz 
aşikar. Önümüzde yüz yılın 
seçimleri var. Bu seçimlere 
koşar adım giderken bizler 
Türkiye’nin en büyük sendikası 
Eğitim Bir Sen’in varlığından 
güç alıyoruz.” dedi.

AK Parti Giresun İl Başkanı 
Kenan TATLI da Bartın’daki 
maden şehitlerini rahmetle 
andıktan sonra yaptığı ko-
nuşmada: “Türkiye’de Memur 
Sendikacılığının lokomotifi 
olan Eğitim Bir Sen teşkilatı 
ülkemizin sivil toplum haya-
tında şüphesiz çok önemli bir 
yere sahiptir. Giresun’umuzda 
da Muhammet Başkan ön-
cülüğünde gayet güzel çalış-
malara imza attıklarına şahit 
oluyorum. Ülkemizin geçtiği 
kritik süreçlerde hep vatanının 
milletin yanında tepki veren 
çok kıymetli eğitimcilerimizden 
oluşan bu örgütün siz değerli 
üyeleri ile bir arada olmaktan 
onur duyuyorum.” ifadelerinde 
bulundu.

EĞİTİM İŞ, 17.yılını kutluyor
‘Köy Enstitüleri 

Hayalimiz Sürüyor’

Vali Ünlü ve beraberin-
deki heyet, ilk olarak 13 

Ekim Perşembe günü Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı  Murat Kurum’u ziyaret 
etti. Ziyaret kapsamında 
Bakan Kurum’a Çavuşlu Katı 
Atık Bertaraf Tesisi hakkında 
bilgilendirmede bulunuldu. Vali 
Ünlü, konu hakkında sağlamış 
olduğu desteklerden dolayı 
Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanı Murat Kurum’a 
teşekkür etti.

Vali Enver Ünlü ve berabe-
rindeki heyet, aynı gün içeri-
sinde İller Bankası Genel Mü-
dürü Yusuf Büyük’e de ziyaret 
gerçekleştirdi. Sohbet ortamın-
da gerçekleştirilen ziyarette 

ilimizde yürütülen altyapı ve 
içme suyu çalışmaları ile ilgili 
değerlendirmeler yapıldı.

Valilik’ten yapılan açıklama-
da”Ziyaret kapsamında Vali 
Enver Ünlü ve Giresun Mil-
letvekili Kadir Aydın, 14 Ekim 
Cuma günü DSİ Genel Müdü-
rü Sn. Prof. Dr. Lütfi Akca’yı 
ziyaret etti. Ziyarette ilimizde 
yapımı devam eden veya 
yapılacak olan içme suyu gö-
letleri, dere ıslahı, sulama ve 
altyapı çalışmaları hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
Vali Ünlü, DSİ Genel Müdürü 
Sn. Akca’ya göstermiş olduğu 
misafirperverlikten dolayı 
teşekkür etti.”denildi.

Haber: Hakan Çelebi

Ünlü’den Bakan 
Kurum’a Teşekkür



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

418 Ekim 
2022 Salı www.giresungundem.com

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

Çınarlar Mah. Fevzi Paşa Cad. No:20
(Çınarlar Polis Karakolu Karşısı GİRESUN)

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

Amatör Telsizcilik denilince hobi olarak haberleşme ve teknik alanlarda 
araştırma yapmak akla gelse de amatör telsizcilerin bir diğer görevi de 
olağan üstü durumlarda haberleşmeyi sağlama ve devletine her konuda 
yardım etmektir. Bu durum amatör telsizciler için çok önemlidir. 

Haberleşme ağı, haber alma, olağan üstü durumlarda çok önemlidir. 
Derneğimiz GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) aktarıcılar için Devlet kurumlarından yardım alamasa da ikili 
ilişkiler ve araştırmalarla haberleşme ağını kurmada büyük adımlar 
atmıştır. Sis dağı zor bir bölge olmasına rağmen güneş panelleri ile enerji 
alma yoluna gidilerek 145.750 MHz. VHF aktarıcımız ve aynı yerde 
YM7KGS çağrı işaretli Digirepeaterini kurarak merkez sahil ilçelerimiz ile 
Sinop Artvin illerini de kapsayan geniş alanda haberleşme ağını kurmuştur. 
Aynı zamanda ilimizin arka sırt kısmı Eğribel bölgesine 439.400 MHz. 
Aktarıcı role ile Sis dağı linklenmiş ve bu aktarıcımız ile iç bölgelerimiz de 
sahile bağlanmıştır. Ayrıca Eğribel bölgesine YM7KEB çağrı işaretli 
Digirepeateri de kurularak mesajlaşma ağı ve digital veriler, yer koordinat 
bilgilerinin takibi sağlanmıştır. 

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

Amatör Telsizcilik çalışmaları için bölgesel haberleşmenin önemi çok 
büyüktür. Şu an Sis dağı ve Eğribel’e kurulan bu haberleşme sistemleri 
tamamen amatör telsizci arkadaşlarımızın maddi ve manevi destekleri ile 
gerçekleştirilmiştir. Sis dağı aktarıcımız kurulurken Güneş panelleri, aküler, 
aktarıcının konulacağı kutu, antenler, anten direkleri ve en önemlisi aktarıcı 
roleler derneğimiz ve fedakâr amatör telsizcilerimizin katkıları ile alınmış, 
kurulum anında da amatör telsizcilerimiz tüm özverileri ile sistemleri bu 
dağlara kurmuşlardır. Eğribel bölgesine de aynı sistemler kurulmuş aktarıcı 
ve sistemlerini derneğimiz, diğer sistemlerini de derneğimiz üyesi TA7RH 
amatör telsiz çağrı işaretli “Hasan SEYİS” kardeşimiz karşılamıştır. 

Ayrıca Sis dağı yer tahsisi ve maddi katkılarıyla derneğimiz gönüllüsü 
amatör telsizci kardeşimiz Eski Ziraat Odası Başkanı TA7AKI amatör telsiz 
çağrı işaretli “Özer AKBAŞLI” kardeşimiz yardımlarını esirgememiş, aktarıcı 
kurulum çalışmalarına da büyük katkılar sağlamıştır. İyi ilişkilerimiz sonucu 
amatör telsizciliği araştıran ve önemini anlayan bölge muhtarımız “Ali 
EMANET” kardeşimiz aktarıcının kurulacağı yer konusunda, bölgeyi 
birleştiren haberleşme ağının kurulmasında derneğimize, amatör telsizciliğe 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. Dernek Başkanımız TA7EB amatör telsiz 
çağrı işaretli “Ali DEMİRALP” önemli özverilerle gecesini gündüze katarak 
bu sistemlerin kurulmasına büyük katkılar sağlamışlardır. Dernek 
üyelerimizin büyük bölümü ve ilçelerimizde hatta Trabzon ve ilçelerinde 
bulunan birçok amatör radyo telsizci kardeşlerimiz de çalışmalara katkıda 
bulunarak sistemlerin kuruluşunu sağlamışlardır. Emeği geçen tüm 
kardeşlerimize bu büyük katkı, destek ve çalışmalarından dolayı dernek ve 
amatör telsizciler olarak teşekkür ederiz. 145.750 ve 439.400 MHz. 
Aktarıcılarımız ve 148.800 MHz. YM7KGS, YM7KEB çağrı işaretli 
digirepeaterler tüm amatör telsizci arkadaşlarımıza ve çevreye hayırlı 
olsun… 

20 Yıldan fazla zamandır Sis Dağı aktarıcısını kurmakta benim hayalimdi; 
eskiden böyle teknikler, imkanlar olmadığından uzun zaman sonra olsa da 
hayallerimi gerçekleştiren tüm emeği geçenlere teşekkür etmeden 
geçemem. 

Amatör Telsizci: “Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden 
sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini 
yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde 
bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişi” 

diye tanımlanır. 
Kurulacak sistemlerle ilgili yönetmelik maddeleri: 
1-Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip 

gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla 
amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet 
haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma 
kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler. 

2-Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, 
beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve 
milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil 
durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım 
faaliyetlerinde bulunabilirler. 

3-Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu 
kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları 
ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli 
frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni 
olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve 
eklentileri önceden yapabilir veya Yaptırabilirler. 

10 Kasım 2008 tarih ve 27050 Mükerrer sayılı, kabul tarihi 05.11.2008 
ve 5809 Sayılı (Elektronik Haberleşme Kanununun 37. ve 43. Maddeleri,) 

17 Temmuz 2009 tarih ve 27291 Sayılı (Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik) 

3 Şubat 2010 tarih ve 27482 Sayılı (Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğü 
Amatör telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği) amatör telsizciliği 
ve bu konuda yapılacakları açıklar. 

Dernek olarak haberleşme sistemlerini, cihazlarını kurarak eğitim 
yapabilme yerimiz, alanımız bulunmamaktadır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarımızdan önemle rica ediyoruz, çalışabileceğimiz, gençliği 
eğitebileceğimiz, olağanüstü haller ve ülkemizi tanıtmak amacı ile telsiz 
haberleşmesi yapabileceğimiz kullanılmayan köy okulu, sağlık evi veya 
kullanılmayan bir araziyi derneğimize geçici bir izin ile kullanım hakkı 
veriniz. Köy okulları çürümekte ancak Milli Eğitim Müdürlüğü 
yazışmalarımıza olumsuz cevap vermektedir. Kimse taşın altına elini 
sokmak istememektedir. 

Sayın Valimiz Enver ÜNLÜ’den bu konuda yardım bekliyoruz. 
Tüm okurlarımıza saygı ile… Amatör Telsizcilik selamı ile “73” 

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

organize ettiği Alucra İlçesi Hacı 
Hasan Köyü ve Fevzi Çakmak Köyü 
iş birliğinde tarihi Akyatak (Yassı 
Çimen) Yaylasında çevre 
düzenlemesi yapıldı.

Zıhar Şeyh (Fevzi Çakmak) 
köyünden başlayıp Akyatak (Yassı 
Çimen) üzerinden Torul ve Trabzon'a 
ulaşan diğer taraftan Amasya, 
Şebinkarahisar, Alucra, Şiran 
üzerinden Bayburt ve Erzincan 
istikametinden Erzurum'a ulaşan 
tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir 
yerdir. Erdem Ekşi'nin Zıhar Şeyh 
(Fevzi Çakmak)'ı yurt edinen İslam'ın 
ve Türklüğün yayılmasına önderlik 
etmiş Es-Seyyid İsmail Hakkı 
Çağırgan Babanın yurt edindiği Zıhar 
ve Akyatak yaylasının önemini 
vurgulayan konuşma sonrasında 
Hasan Çıtır tarafından gelenlere 
kahvaltı verildi. Hacı Hasan ve Fevzi 
Çakmak Köyünden katılan ekip 
yaylada bulunan evinin yıkık 
duvarını onarıp çevresine dan 
dikimi ve eskiyen bayrağın değişimi 
yapıldı.

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından; Sokakbaşı mevkiindeki yeni 
otoparkta planlama çalışması, Fındık Pazarı mevkiinde 
parke yenileme, Mahallesi Osmanağa Caddesi'nde arıza 

giderilmesinin ardından parke döşeme ve Hacıhüseyin 
Mahallesi Sokakbaşı Caddesi'nde ise parke yenileme 
çalışması yürütülüyor. 

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde 
yapılan üst yapı çalışmalarının, belirlenen program 
çerçevesinde süreceğini bildirdi.

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

Onbaşı Ersin Cebeci ve Şehit Piyade 
Er Necmettin Atik’in ailelerine 
ziyaret gerçekleştirdi.  

Din, vatan, mukaddesat, hak ve 
hakikat uğruna sarsılmaz bir inançla 
şehadete kavuşanlara ve şehadeti 
arzulayarak canlarından vazgeçmeyi 
göze alıp gazilik payesiyle 
şereenen tüm kahramanlara 
minnettar olduklarını ifade eden 
Müftü Oral, “Bizlere düşen görev, 
şehitlerimizin uğruna can verdikleri 
değerlere sımsıkı sarılmaktır. Bu 
güzel gençler var oldukça, Cenab-ı 
Hakk bu milleti her türlü kötülükten 

koruyacaktır. Bizim bu çocuklarımız, 
yavrularımız inşallah ebediyen bu 
topraklar üzerinde yüce değerleri 
taşıyarak şereeriyle 
yaşayacaklardır. Bu toprakları bize 
mukaddes bir vatan olarak emanet 
eden tüm şehitlerimizi, bu uğurda 
mücadele eden tüm gazilerimizi 
şükranla ve rahmetle anıyorum. 
Tedavisi devam eden gazilerimize 
Allah’tan şifalar diliyorum. 
Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları 
cennet olsun.” dedi.  

Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler okundu, dualar edildi. 

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

Çağırgan Baba Derneği Başkanı 
Erdem Ekşi Akyatak Yaylası çevre 
düzenlemesinde katkıları olan Hasan 
Çıtır, Turgut Çıtır, Sıtkı Kaptı, Şaban 
Gücen, Salih Dur, Rüstem Solak, 
Hamit Ayvalı 'ya teşekkürlerini iletti.

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

Başkan Tatlı; ‘Kuruluşumuz-
dan bugüne, inandığımız 
değerleri korumak için çık-

tığımız kutlu yürüyüşte, milletimi-
zin gösterdiği istikameti kendimi-
ze yol bildik. Millet ve hizmet aş-
kıyla başlayan yolculuğumuzda, 
geldiğimiz bu noktada Türkiye’nin 
partisi olarak yeni bir döneme ku-
cak açıyoruz. Siyasetimizin mer-
kezinden insan, sevdamızdan 
Türkiye eksik olmadı. Bu uğur-
da milletimizle omuz omuza yeni 
mücadelelere atılmaya ilk gün-
kü aşkla bir kez daha hazırız. 
Tek vücut halinde hareket ederek 
gerçekleştireceğimiz İl kongremiz 
vatandaşlarımızla yeniden kucak-
laşmamıza vesile olacaktır’ dedi. 

Kongre sürecinde Sağlık 
Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri uy-
gulayacaklarını söyleyen İl Baş-

kanı Kenan Tatlı; ‘ Ateş, öksürük, 
kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş 
üstü delegelerden, zorunlu olma-
dıkça kongreye katılmamaları is-
tenecektir. Salonlara, yaşlı ve ço-
cuklar davet edilmeyecek. Kong-
rede kullanılacak tüm ekipman ve 
alanlar dezenfekte edilecek. Gö-
revliler, salonlara girişte maske 
dağıtımı ve ateş ölçümü yapacak’ 
şeklinde konuştu.

Başkan Tatlı; ‘Cumhurbaşka-
nımız ve Genel Başkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, lider-
liği ile her zaman bizlere bu gö-
revleri hakkıyla yapmamız tali-
matını vermiş ve bu kurallara ri-
ayet etmemizi bizlerden bekle-
miştir. Biz de bu anlayışla göre-
vimizi hakkıyla yerine getirmeyi 
ve bizlere emanet edilen bayra-
ğı en yükseklere taşımayı kendi-

mize bir görev biliyoruz.  Bu vesi-
le ile başta Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Genel Mer-
kez Teşkilat Başkanımız Sayın 
Erkan Kandemir’e, Genel Baş-
kan Yardımcımız Sayın Nurettin 
Canikli’ye, Bölge Koordinatörü-
müz Sayın Muhammed Avcı’ya, İl 
koordinatörümüz Sayın E. Erkan 
Balta’ya, Milletvekillerimiz Sa-
yın Cemal Öztürk’e, Sayın Kadir 
Aydın’a, Sayın Sabri Öztürk’e, İl 
Belediye Başkanımız Sayın Ayte-
kin Şenlikoğlu’na teşekkür ediyo-
rum’ diyerek, 

‘8 Şubat Pazartesi saat 11.00 
da 19 Eylül Kapalı Spor salonun-
da gerçekleştireceğimiz ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın video konferans 
yöntemiyle katılacağı, Ak Parti 

Giresun 7. Olağan İl Kongremize, 
maske, mesafe ve temizlik kural-
larını ön planda tutarak tüm hem-
şehrilerimizi davet ediyoruz’ dedi.

İl Başkanı Tatlı; ‘Büyük ve 
Güçlü Türkiye’nin inşasını ta-
mamlayana kadar durmayaca-
ğız, duraksamayacağız. İnan-
dığımız Yolda Yürümeye De-
vam Edeceğiz’  diyerek, ‘ya-
pacağımız kongremizin İlimize 
hayırlı olmasını diliyorum’ diye-
rek sözlerini tamamladı.

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

Toparlayıcı ve yapıcı bir tavır ile iz bırakan Tatlı sayesinde 
yıllar sonra bir kongre öncesi tek aday üzerinde uzlaşıldı

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan TATLI, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AK Parti 
Giresun 7. Olağan İl Kongresinin 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılacağını açıkladı
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GÜNDEM AJANS
HiZMETiNiZDE...

1 2

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...
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Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

pılan görüşmelerin ardın-
dan, gazete temsilcileri heye-
ti Güre Yerleşkesinde yapı-
mı devam eden inşaat alanla-
rını gezdiler. Gezi esnasında 
yapılan çalışmalar hakkında 
Rektörümüz gazete temsilci-
lerine detaylı bilgiler verdi. Ye-
mekhane, kantin, terzi, lost-
ra, kırtasiye vs. gibi üniteler-
den oluşan kampüs çarşısı in-
şaatını gezen gazete temsilci-
leri bu üniteler hakkında Rek-
törümüzden detaylı bilgiler al-
dıktan sonra, Rektörlük binası 
arkasında şimdiye kadar atıl 
bulunan arazi üzerinde yapı-
mı süren çevre düzenlemele-
ri hakkında da bilgilendirme 
yapıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

nası ve Salonunun bulundu-
ğu bölgeye giden yol hakkın-
da da gazete temsilcilerine 
açıklamalarda bulunan Rektö-
rümüz, kısa zaman sonra öğ-
rencilerimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda yapılan bu çalış-
maların tamamlanarak hizme-
te sunulacağını söyledi.

Gazete temsilcileri, yapılan 
çalışmalardan memnun ol-
duklarını dile getirerek; basın 
kuruluşları ile yürütelen işbir-
liğinin önemini vurgulayarak, 
pandemi süreci içerisinde ye-
rel basına destek istediler. 

Rektörümüz Prof.Dr. Yıl-
maz Can, basın gücünün ili-
mizin menfaatini koruma açı-
sından önemli bir kamu görevi 
üstlendiğini dile getirerek, ye-
rel basına destek sözü verdi.

Ne demişler; 
“Yiğidi öldüreceksin, hak-

kını teslim edeceksin.”
Yanlış yapınca da; 
“Dost acı söyler” kıvamın-

da ve tadında eleştirecek-
sin...

Yanlış yaptıysa; uyaracak-
sın... 

Doğru yaptıysa; alkışlaya-
caksın... 

Örneğin bugün benim; 
Konya-Seydişehir Kayma-

kamı Deniz Pişkin’i yürekten 
alkışlamak istediğim 
gibi... 

Neden mi alkışla-
mak istiyorum? 

Alkışlama istencimi 
hemen söylüyorum; 

Çevreciliğe duyarlı 
olan kaymakam Deniz 
Pişkin, eviyle-makamı 
arası yaklaşık 1 kilo-

metre olan görevine -makam 
arabasıyla değil- her gün bi-
sikletiyle gidip-geliyormuş... 

1977 Artvin-Ardanuçlu 
olan Deniz Pişkin, maka-
mına gidiş-gelişini şöyle 
açıklıyor; 

“Özellikle hava durumu-
nun iyi olduğu zamanlarda, 
bir yere acil ulaşmam gerek-
mediği durumlarda, özellikle 
evden işe, işten eve bisikleti 
tercih ediyorum.” diyor... 

Çevrenin yadırgamasını 

da şöyle izah ediyor; 
“Beni ilk gördük-

lerinde biraz yadır-
gadılarsa da şimdi 
alıştılar... 

Artık birbirimizi 
tanıyor ve yollarda 
selamlaşıyoruz.” 

Çevrecilik konusun-
da da şöyle düşünü-
yor; 

“Dünyanın müca-
dele ettiği iklim değişikliği, 
emisyon, karbon, sera gazı 
nedeniyle yaşadığımız 
çevresel sorunlarla müca-
dele hem şehir içi trafiğinin 
rahatlaması hem de evrene 
zarar verici nitelikleri karbon 
emisyonunun azaltılması 
için bisikletin tercih edilebilir 
bir ulaşım aracı olduğunu 
düşünüyorum” diyor... 

Sayın kaymakamımız 
böyle düşünedursun...

Bende bu konuda açıkça-
sı şöyle düşünüyorum; 

“Hem çevrecilik 
ve hem de toplumla 
bütünleşip kaynaşma 
adına bisikletle işe 
gidiş-geliş yapmanız 
alkışlanmaya değer 
bir davranış ama, 
tapuları yıkıyorsunuz 
diye amirlerdiniz sizi 
hedef tahtası yapma-

sın.” 
Çünkü sizin yaptığınızı; 
Kaymakamların yarıdan 

çoğu yapsa hiçbir sorun 
çıkmazda... 

Ama sizin gibi arada-bir 
çıkan olursa, bu konuda sizi 
bir-şekilde sıkıştırırlar diye 
endişe ediyorum... 

Neden böyle düşünüyo-
rum? 

Bilir misiniz bilmem kay-
makam Bey;

Eskiden bir Kadirli kayma-
kamı vardı... 

İlçenin karaborsacılarına, 
faizcisine, yobazına, mara-
basına baskı yapan toprak 
ağasına savaş açmıştı... 

Ağaların baskısıyla tayini 
çıkarılmıştı... 

İlçeden ayrılırken de artın-
dan teneke çalınmıştı... 

Ve Yaşar Kemal’de ‘TE-
NEKE’ isimli oyunu yazmış-
tı... 

Valiler üzerinden 
de iki örnek verecek 
olursak; 

Makamının kapısını 
gün boyu vatandaşa 
açık tutan... 

Valiyle ‘randevusuz 
konuşmayı’ başlatma 
unvanına sahip olan... 

Sokakta vatandaşla 
omuz-omuza yürü-
yerek sohbet yapan 

Recep YAZICIOĞLU diye bir 
valimiz vardı...

İşte bu valimizden ‘amir 
düzeyindekiler’ çok rahatsız-
lık duyardı... 

Zaman zaman ‘merkeze’ 
alınırdı... 

Daha sonra da ‘trafik ka-
zasında’ ölüm şekli kuşkular 
içinde kaldı! 

Bir zamanlar Giresun’da 
da bir vali var idi; 

Adı; Ali Haydar ÖNER’di.. 
Her sabah o da mesaisine 

yürüyerek giderdi... 
Okula giden çocukları 

durdurur ve onlarla sohbet 
ederdi... 

Öyle bir hafızaya sahipti 
ki; 

Sokakta yürürken, karşı 
kaldırımdan yürüyenlere en 
yüksek ses perdesinden ve 
ismiyle hitap ederdi... 

Ve böyle davranmasın-

dan amirleri rahatsız olmuş 
olacak ki;

Giresun valisi Ali Haydar 
Öner’de birçok kere ‘merke-
zi’ alındı... 

Özetlersek, şu şekilde 
özetlemek istiyorum; 

Mülki Amirler, siyasetçiler 
gibi ‘koltuk’ doldurmamalı... 

Yönettiği halkın içinde 
dolaşmalı... 

Hatta ve hatta dolaşırken; 
Ardında jandarma ve polis 

gibi ‘korumalar’ olmamalı.. 
Halkı yönetenler; 
Halkın arasında ‘koruma 

ordusuyla’ gezmemeli... 
Eğer yönettiği toplumdan 

endişelenip, tedirgin oluyor-
sa; 

Bu arızanın nereden kay-
naklandığını düşünmeli... 

Ve nasıl düzeltilmesi gere-
kiyorsa onu düzeltmeli... 

Son söz; 
Çevreci ve toplumcu 

kimliğini öne çıkarıp, makam 
arabası yerine işinden-evine 
bisikletle gidip-gelen Kon-
ya-Seydişehir kaymakamı 
Deniz Pişkin’i takdir ediyor 
ve kendisini ayakta alkışlıyo-
rum... 

Ve bir an önce de; 
Böylesi ‘kaymakamla-

rımızın’ hızla çoğalmasını 
diliyorum...
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

518 Ekim 
2022 Salı www.giresungundem.com

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

11. HAFTA

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

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

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

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

15. HAFTA

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

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

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

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

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto 
Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

Görelespor 
sonunu getiremedi
Görelespor, kendi evi 

ve seyircisi önünde 
karşılaştığı Ordu temsilcisi 
Ulubey Belediyespor’a 2-0 
mağlup oldu. 

Bölgesel Amatör Lig 
(BAL) 4. Grubun 3. haf-
tasında Görele 13 Şubat 
Stadı’nda oynanan ma-
çın İlk yarısı golsüz sona 
ererken, rakip Ulubey 

Belediyespor’un 84. Daki-
kada Asım Can Çaykıran 
ve 90+4. Dakikada Tansu 
Yazıcı’nın attığı gollerle 2-0 
mağlup oldu. Bu sonuç-
la Görelespor 4 puanda 
kalırken, Ulubey Belediyes-
por puanını 6’ya çıkardı. 
Yeşil-beyazlı takım bu hafta 
deplasmanda Erzincan Ula-
lar Spor ile karşılaşacak.

Özyiğit’e forma 
hediye edildi

Amber Çay Eyne-
sil Belediyespor 

Başkanı Nail Civil, Mersin 
Yenişehir Belediye Başkanı 
Abdullah Özyiğit’e forma 
hediye etti.

 Eynesil Belediyesi’nin 
kardeşşehri olan Mersin 
Yenişehir Belediye Başkanı 
Abdullah Özyiğit,  Amber 
Çay Eynesil Belediyespor’u 
konakladığı otelde ziyaret 
ederek  Karaman Futbol 
Kulübü maçı öncesi başarı-
lar diledi. 

“Bizleri evimizde gibi 
ağırlayan, tüm ulaşım, 
konaklama ve deplasman 
masraflarımızı karşılayan 
kıymetli başkanımıza tüm 
Eynesil halkı adına teşek-
kür ederim” diyen Eynesil 
Belediye Başkanı Ahmet 
Latif Karadeniz” Büyük 

kardeşimiz kıymetli Yenişe-
hir Belediyesi yine bildiğiniz 
gibi, Evimizdeyiz. Yenişe-
hir de her şart ve koşulda 
Eynesil’in yanında olan kıy-
metli başkanımız Abdullah 
Özyiğit’in misafiriyiz.Bizleri 
evimizde gibi ağırlayan, 
tüm ulaşım, konaklama ve 
deplasman masraflarımızı 
karşılayan kıymetli başka-
nımıza tüm Eynesil halkı 
adına teşekkür ediyoruz. İyi 
ki varsınız ! Kardeş şehirler 
dayanışması artıyor, zor-
lukların üstesinden birlikte 
geliyoruz. Dayanışma 
Yaşatır” dedi.

Kulüp Başkanı Nail Civil, 
Mersin Yenişehir Belediye 
Başkanı Abdullah Özyiğit’e  
Amber Çay Eynesil 
Belediyespor’un formasını 
hediye etti. 

Bitexen Giresuns-
por İstanbul 
Temsilciliği’nin Ekim 

ayı toplantısı İstanbul’da yapıl-
dı. Toplantı sonrası açıklama 
yapan Bitexen Giresunspor 
İstanbul Temsilcisi Başkanı 
Serkan Cihan” Giresunspor İs-
tanbul Temsilciliği olarak ekim 
ayı toplantımızı gerçekleştirdik, 
toplantımıza katılanlara teşek-
kür ederiz . 29 Ekim itibariyle 
Çotanakstore’dan Giresunspor 
resmî lisanslı ürünlerini satın 
alarak veya Çotanakcafe’den 

Giresun yöresel ürünlerimiz-
den alarak, arkadaşlarınızla 
dostlarınızla çay kahve eşli-
ğinde sohbetlerinizi yaparak 
Giresunspor’umuza destek 
olabilirsiniz. 1 Kasım itibarı 
ile misafirlerimizi temsilcilik 
binamızda ağırlamaya başla-
yacağız , içerisinde kütüphane 
,bilgisayar köşesi, temsilcilik 
lokali, öğrenci ders çalışma 
alanları ve temsilcilik odasının 
da bulunduğu binamızda güzel 
hizmetlere imza atmayı hedef-
liyoruz” dedi.

Çotanak store 29 Ekim itibariyle açılıyor!...

Kemal Kaynaş 
stadında oynanan 
karşılaşmaya Amber 

Çay Eynesil Belediyespor, 
Bartın maden ocağında 
yaşanan patlamada haya-
tını kaybedenler için siyah 
formasıyla çıktı. ev sahibi 
ekibin galibiyet gollerini 11. 
dakikada Ahmet Teker, 18. 
ve 30. dakikalarda Akın 
Akman attı.  Amber Çay 
Eynesil Belediyespor’un 
tek sayısı 61. dakikada pe-
naltıdan Hakan Akman’dan 
geldi. Bu sonuçla Amber-
Çay Eynesil Belediyespor 
12 puanda kalırken, Kara-
man Futbol Kulübü puanını 
19’a yükseltti. 

Turuncu-mavili ekip, 
bu hafta sahasında Yeşil-
yurt D. Ç. Ofspor’u konuk 
edecek. 

EYNESiL BELEDiYESPOR
iLK YENiLGiSiNi ALDI

TFF 3.Lig 2.grupta mücadele eden  Amber Çay Eynesil Belediyespor, ligin 
7.Haftasında deplasmanda lider Karaman Futbol Kulübü’ne 3-1 mağlup oldu.

6 maç sonra deplas-
manda lider Karaman 
Futbol Kulübü’ne 

3-1 yenilerek TFF 3.Lig 
2.grubunda ilk mağlubiyeti-

ni alan Amber Çay Eynesil 
Belediyespor’un taraftarı “Biz 
Eynesiliz, yensekte yenilsekte 
birlikteyiz” dedi.

Kemal Kaynaş stadında 

oynanan ve 6 maç sonra lider 
Karaman Futbol Kulübü’ne 
3-1 mağlup olarak TFF 3.Lig 
2.grubunda ilk yenilgisini 
alan temsilcimiz Amber Çay 

Eynesil Belediyespor’u Eynesil 
Belediye Başkanı Ahmet Latif 
Karadeniz ve Eynesil Bele-
diyespor, taraftarı takımlarını 
yalnız bırakmadı.

‘Biz Eynesil’iz, yensekte yenilsekte birlikteyiz’



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: 618 Ekim 2022 Salı

 

 

 

Giresunspor, deplasmanda oynadığı 
müsabakada Sivaspor’a farklı şekilde 
mağlup olmaktan kurtulamazken ortaya 
konan futbol, Taraftarları çileden çıkardı

TELDEN 
ALTINA 
GiTTiK: 3-0
Sivasspor ve Giresunspor, 

Süper Lig’in 10. haftasında 
kozlarını paylaştı. Mücadele  

Sivasspor’un galibiyeti ile sona erdi. Kar-
şılaşmada Sivasspor’un golleri 35. daki-
kada Yatabare ve 45. dakikada D.Sabi’A 
ve 89. dakikada Hakan Arslan’dan geldi.
Bu sonuçla beraber Sivasspor ligde 10 
puanla 12. sıraya yerleşti.  Giresunspor 
ise 8 puanla 14. sıraya düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR 
4.dakikada Savicevic gelişine vurdu 

top az farkla direk dibinden auta çıktı. 
17.dakikada Uğur Çifti’nin ortasında 

Yatabare kafayı vurdu top üst direği yala-
yıp auta gitti. 23.dakikada Erdoğan ceza 
yayı üzerinden kaleyi düşündü, top iki 
direğin birleştiği yerden direkten döndü. 

34.dakikada D.Sabi’A’nın sağ çapraz-
dan şutunda top kaleyi bulmadı. 

(GOL) 35.dakikada D.Sabi’A’nın 
savunma arasına attığı akıl dolu pasta 
Yatabare kaleci Onurcan’la karşı karşıya 
kaldı. Plase bir vuruşla Sivasspor’u öne 
geçiren golü attı: 1-0. 

38.dakikada N’Jie sağdan Alper’i 
çalımlarla geçti, pasında Yatabare’nin 
şutunda Onurcan mutlak golü önledi. 

(GOL) 45.dakikada D.Sabi’A’nın 
serbest vuruşunda top hiçbir oyuncuya 

dokunmadan doğrudan ağlarla buluştu: 
2-0. 

62.dakikada sağdan Oğulcan’ın orta-
sında Bajic altı pas içinde kafayla topu 
dışarı attı. 

69.dakikada Yatabare’nin sert şutun-
da Onurcan tehlikeyi önledi. 

(GOL) 89.dakikada Hakan, D.Sa-
bi’A’nın müthiş pasında ceza sahası 
dışından sert vurdu ve farkı 3’e çıkardı: 
3-0. Karşılaşmayı Sivasspor 3-0 kazan-
dı.

SAHA: 4 Eylül
HAKEMLER: Bahattin Şimşek***, 

Erdinç Sezertam***, Yusuf Bozdoğan***
SİVASSPOR: Ali Vural***, Murat***, 

Goutas***, Caner***, Uğur***, Robin** 
(Dk.62 Charisis*), Hakan**** (Dk.90 Ala-
addin), Erdoğan***, D.Sabi’A**** (Dk.90 
Appindangoye), N’Jie*** (Dk.72 İsaac*), 
Yatabare*** (Dk.82 Angielski*) 

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onur-
can*, Hayrullah**, A.Perez*, Ramon*, 
Alper* (Dk.82 Doğancan*), Campuza-
no**, Görkem* (Dk.46 Oğulcan*), Borja* 
(Dk.62 Berişbek*), Savicevic* (Dk.62 
Senghor*), Kuwas*, Bajic* 

SARI KART: Senghor (Bitexen 
Giresunspor)

GOLLER: Dk.35 Yatabare, Dk.45 
D.Sabi’A, Dk.89 Hakan (Sivasspor)


