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“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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Hizmetler 
tam gaz 

devam ediyor

ADD’den 
öğretmenler 
günü mesajı

SAYFA 3’TE

SAYFA 4’TE

Başkan Şenlikoğlu’nun 
Öğretmenler Günü Mesajı

Şenlikoğlu mesajında, 
gelecek nesillerin yetiş-
mesindeki en önemli rolü 
öğretmenlerin üstlendiğini 
vurgulayarak: “Beledi-

ye olarak bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra 
da eğitim için desteklerimiz 
artarak sürecektir.” dedi. 

SAYFA 4’TE

Aydın, “Öğretmenlerin, 
geleceğin Türkiye’sini inşa 
etmek gibi son derece kutsal 
bir vazifeyi icra ettiklerini 
ifade eden Milletvekili Aydın 
“Yurdumuzun en ücra köşe-
lerinde, her coğrafyada ve 
zorlu şartta görevlerini özve-
riyle yürüten öğretmenleri-
miz, her türlü takdire layıktır. 
Öğretmenlerimize millet 
olarak şükran borçluyuz. 

SAYFA 2’DE

Aydın Öğretmenleri Kutladı
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi 

Av. Kadir Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı

Fındık 
üreticilerine 

tarım sigortası 
uyarısı

SAYFA 3’TE

Eğitim İş Giresun İl 
Başkanı Hüseyin Yıl-
maz,öğretmenlere gerekli 
değerin verilmesini istedi.
Yılmaz” Büyük Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
24 Kasım 1928 tarihinde 
Millet Mektepleri’nin kendi-
sine verdiği “Başöğretmen” 

unvanını kabul etmesinin de 
yıldönümü olan 24 Kasım 
tarihi, 1981 yılından itibaren 
Öğretmenler Günü olarak 
kutlanmaktadır. Bu vesileyle 
Başöğretmenimiz Atatürk’ü 
saygıyla anıyor, tüm öğret-
menlerimizin Öğretmenler 
Günü’nü kutluyoruz. 2’DE

Yılmaz’dan Öğretmenler 
İçin Adalet Çağrısı!..

EMRAH ALTIYAPRAK iLE 
ETKiNLiKLER HIZLANDI

Oda Başkanlığında eğitici çalışmalara öncülük eden Altıyaprak 
deprem bilincinin yaygınlaşması için adeta seferberlik ialn etti

Giresun İnşaat Mühendis-
leri Odası tarafından ”Deprem 
Yönetmeliği Yenilikler ve Örnek 
Çözümler” konulu eğitim semineri 
düzenlendi. Türkiye’de deprem 
gerçeği, depremde hasarlı bina 
analizleri ve yönetmelikteki 
çözüm önerileri ayrıntılı olarak 
anlatıldı. SAYFA 2’DE

Giresun Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, 24 Kasım Öğretmenler 

Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

CHP HEYETiNDEN GUNDEM
GAZETESi’NE ZiYARET

CHP Giresun İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu ve parti yöneticileri Gündem 
Gazetesi’ni ziyaret etti.Parti olarak iktidara hazır olduklarını anlatan Uzunalioğlu, 

”6’lı masa asla dağılmayacak.Bu masa dağılırsa ülke kaybeder”dedi.

CHP örgütü olarak 
medya ve Sivil toplum 
örgütleri ile iletişime 

büyük önem verdiklerini anlatan 
Uzunalioğlu,”Bu kapsamda bugün 
yerel basınımızı ziyaret etmek 
istedik.CHP olarak her zaman 
basının  yanındayız.Özgür basın 
ve ifade özgürlüğüne büyük önem 
veriyoruz”dedi.6’lı masanın ortak 
adayının henüz belli olmadığını 
anlatan Uzunalioğlu”Süreç devam 
ediyor.Seçimi kazanacak bir 
adayla sandığa gideceğiz.Kimse 
endişe etmesin.6 lider en doğru 

adayı tespit edecektir”dedi.
Uzunalioğlu iktdarın arsa 

satışlarını da eleştirdi.Uzunali-
oğlu”Giresun Belediyesi ve Özel 
idare sürekli arsa satarak kaynak 
sorununu çözmek istiyorlar.Gele-
cek nesillere ait bina ve arsaların 
satışı doğru siyaset değildir.”-
şeklinde konuştu.Uzunalioğlu 
iktidarın mali olarak da ülkeyi 
yönetemediğini anlatarak”Zamları 
seçim öncesi durduramayan bir 
iktidar seçim sonrası ne yapabilir 
ki?”diye sordu.

Haber:Mustafa Cici

Emür Tebrik Etti

Keşap Belediye Başkanı Mehmet 
Emür Öğretmenler Günü haftası ne-

deniyle ilçede bulunan okulları ziyaret etti.
Keşap Belediye Başkanı Mehmet 

Emür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Ay-

kıt, şube müdürleri ile 24 Kasım Öğret-
menler Günü sebebiyle ilçe merkezinde 
bulunan okulları ziyaret ederek Öğret-
menlerin Gününü kutlayıp hediye verdi.

SAYFA 2’DE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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Giresun İl Müftülüğü 
din görevlilerine 
yönelik Giresun 

Merkez ve Bulancak’ta “Talim ve 
Tashih-i Huruf Kursu” başlattı. 

Kur’an kursu ve cami hizmet-
lerini yürüten personelin bilgi ve 
becerilerini geliştirmek, Kur’an-ı 
Kerim’i güzel bir eda ile okuma-
larını sağlamak amacıyla açılan 
“Talim ve Tashih-i Huruf Kursu” 
eğitimleri kapsamında ilki açılan 
kurslara Bulancak’tan 14 Gire-
sun Merkez’den 16 olmak üzere 
toplam 30 din görevlisi katıldı. 

Üç ay sürecek kursta Kur’an-ı 
Kerim okumaları, talim ve tecvid 
uygulamaları, ezber okumaları, 
Kur’an-ı Kerim meâl okumaları, 
ilmihâl dersleri, hitabet esasları 
ve dini mûsikî dersleri verilecek. 

Kursları ziyaret eden İl 
Müftüsü Ramazan Topcan din 
görevlilerini tebrik ederek başarı 
dileklerini iletti. 

İl Müftüsü Topcan, tebliğ 
ve irşatta dil ve üslup konusu-
nun önemine değinerek, “Gün 
geçtikçe sorunlar, talepler de 

farklılaşmıştır. Günün şartlarına 
göre sadece sırtımızdaki elbise-
yi değiştirmek yetmez ağzımızı 
da yenilemeliyiz, güncellemeli-
yiz. Değişim hareketinin adıdır 
eğitim. Eğitim, insanı hazır hale 
getirir. Eğitim, yenilenmektir.   
Eğitim insanları değiştirir, in-

sanlar da dünyayı değiştirir. Din 
hizmetlerinin kalitesi için değişi-
me ve gelişime açık olmalıyız. 
Bu anlamda kendinizi geliştirme 
yönündeki çabalarınız bizler için 
de çok önemlidir. Mutlaka ken-
dinizi yenileyin. Sürekli okuyun.” 
dedi. 

Din görevlilerinin her haliyle 
İslam’ı temsil etmesi gerektiğini 
vurgulayan Müftü Topcan, “´İn-
san, insanın gölgesinde yetişir.´ 
sözü bir hakikatin izharıdır. 
Güçlü bir şahsiyet olabilmek için 
kendimizi çok iyi yetiştirmeliyiz. 
Kamil, kişilik ve erdem sahibi 
bir din görevlisinin sokaktaki 
yürüyüşü bile derstir. Vav’ı ora-
dan, cim’i buradan derken asıl 
manayı ihmal etmemeliyiz.” diye 
konuştu.

Talim ve Tashih-i
Huruf Kursu açıldı
İl Müftüsü Ramazan Topcan, kişilik ve erdem sahibi bir din görevlisinin 

sokaktaki yürüyüşünün bile ders niteliğinde olduğunu vurguladı

TÜRSAB Başkan Adayı Ali 
Bilir Projelerini Anlattı

Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği (TÜRSAB) Baş-

kan adayı Ali Bilir, Kanal 58 TV 
“Ulaşım Dosyası “ programında 
Sadi Toygar’ın konuğu oldu. Bilir, 
turizm sektörünün geleceği ile 
ilgili projelerini anlatarak üyeleri 
27 Kasım Pazar günü yapılacak 
TÜRSAB genel kuruluna davet 
ederek destek talebinde bulundu.

Turizm sektörünün parlayan 
ismi, Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) Başkan adayı 
hemşerimiz Ali Bilir, TÜRSAB 
seçiminde planları ve projeleri ile 
konuşulmaya devam ediyor. Ali 
Bilir’in üzerinde en çok durduğu 
konuların başında ise acentaların 
durumu geliyor.

TÜRSAB Başkan Adayı Ali 
Bilir, bu seçimin acentalar için 
büyük bir öneme sahip olduğu-
nu ifade ederek “Uzun yıllardır 
sektörün içindeyim. Çok uzun 
dönemler TÜRSAB’da çeşitli 
kademelerde görevler aldım. Ben 

özellikle bu seçimlerde acentalar 
üzerinde büyük bir hassasiyetle 
duruyorum. Neden? Çünkü, 
acentalar sektörümüzün bel 
kemiği. 

Sektörün bütün çilesini 
acentalarımız çekiyor. Madem 
acentalarımız sektörün cefa-
sını çekiyor o halde sefasını 
da sürmeli, Biz, çok güçlü bir 
kurumuz. Sorunlarımızı ortak 
akılla aşacağız. Seyahat acen-
tesi mesleğinin önemini herkes 
biliyor. Ülkemize gelen ziyaret-
çiler ile döviz girdisi sağlayan, 
katma değer kazandıran turizmin 
lokomotifi seyahat acenteleridir. 

Seyahat acenteleri ülkemi-
zin tanıtımı için ayrı bir misyon 
üstlenmiştir. Türkiye’nin yurtdışı 
ve yurtiçi tanıtma gayretinde 
olan yegâne meslektir. Her 
daim saygı duyulacak ve baş 
tacı olunacak bir meslektir. Ekip 
ruhuna önem vererek ekiplerle 
yol alıyoruz” dedi.

Kadir Aydın 
Öğretmenleri Kutladı
AK Parti Giresun Millet-

vekili ve TBMM İçişleri 
Komisyonu Üyesi Av. Kadir 
Aydın, 24 Kasım Öğret-
menler Gününü kutladı.

Kültür ve medeniyeti-
mizde, öğretmenler anne 
ve babalarımız kadar 
değerli, onlar kadar aziz ve 
muteber sayılmaktadırlar. 
Ülkemize faydalı nesiller 
yetiştiren ve yarınlarımızın 
inşası için gayretle görev-
lerini ifa eden kıymetli eği-
timcilerimizin Öğretmenler 
Gününü tebrik ediyorum. 
Başta Başöğretmen Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 

şehit eğitimcilerimiz olmak 
üzere, ahirete irtihal etmiş 
tüm öğretmenlerimize 
rahmet diliyorum. 24 Kasım 
Öğretmenler Günü kutlu 
olsun.” dedi.

EMRAH ALTIYAPRAK iLE 
ETKiNLiKLER HIZLANDI

Yılmaz’dan Öğretmenler 
İçin Adalet Çağrısı!..

Oda Başkanlığında eğitici çalışmalara öncülük eden Altıyaprak 
deprem bilincinin yaygınlaşması için adeta seferberlik ialn etti

Deprem Yönetmeliği 
Yenilikler ve Örnek Çözüm-
ler konulu eğitim semineri 
açılışında bir konuşma yapan 
İnşaat Mühendisleri Giresun 
Oda Başkanı Emrah Altıyap-
rak, “Eğitim Seminerimizin 
sunumunu yapan KTÜ öğre-
tim görevlisi Prof.Dr.Ahmet 

Can Altunışık ile KTÜ İnşaat 
Mühendisliği bölüm başkanı 
Prof.Dr.Şevket Ateş’e üyeleri-
miz adına teşekkür ediyorum 
“şeklinde konuştu..Emrah 
Altıyaprak konuşmasında 
“Türkiye’deki deprem gerçeği-
nin bilincindeyiz”dedi.

Haber: Hakan Çelebi

Atatürk ulusal bütünlü-
ğümüzün kurulmasında ve 
geliştirilmesinde, Türkiye’nin 
çağdaşlaşmasında en önemli 
görevi öğretmenlere vermiştir. 
O’nun; “Ulusları kurtaranlar, 
yalnız ve ancak öğretmenler-
dir. Öğretmenden, eğitimciden 
yoksun bir ulus, henüz ulus 
adını alma yeteneğini kazan-
mamıştır” sözleri bunun en 
güzel örnekleridir.”dedi

Yılmaz” Bugün ise Tür-
kiye’de öğretmenlerin hak 
ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, 
taleplerinin karşılandığını 
söylemek mümkün değildir. 
Muhalif ve örgütlü öğretmen 
devletin gözünde sakıncalı 
görülmekte; öğretmenin mes-
leki ve demokratik haklarını 
savunacağı örgütlenme hakkı 
engellenmekte; kendisini 
daha da yetiştirecek ve top-
lumda saygınlığını sürdürecek 
maddi olanaklardan yoksun 

bırakılmaktadır. Eğitimi bilim-
sel ve laik özünden kopar-
maya çalışan siyasi kadrolar, 
eğitimi çökertirken öğretmeni 
de ezmektedir. Ülkemizdeki 
eğitim ve bilim emekçileri, 
OECD ülkeleri arasında 
ekonomik, sosyal ve özlük 
haklar açısından son sıralar-
dadır. Geçtiğimiz yıllar içinde 
eğitim ve bilim emekçilerinin 
aldıkları maaşlar, rakamsal 
olarak artmış gibi görünse de 
enflasyon nedeniyle insanca 
yaşam seviyesinden daha 
da uzaklaşmıştır. Satın alma 
gücü düşen öğretmenlerimi-
zin yarısından fazlası ancak 
ek işler yaparak geçinebilir 
hale gelmiştir. Öğretmenlerin 
sözleşmeli, ücretli, kadrolu 
diye kategorilere ayrılması, 
emek sömürüsünü artırmış, 
modern çağın kölelik sistemini 
yaratmıştır.”dedi.

Haber: Osman Yılmaz

Mehmet Emür Tebrik Etti
Eğitimcilerle bir arada 

olmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade eden Başkan 
Mehmet Emür şunları kaydetti:

“Bugünkü programımız 
Öğretmenler Günü hasebiyle 
ilçemizde görev yapan kıymetli 
öğretmenlerimize gerçekleş-
tirdik. Şehit Serkan Yılmaz 
Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, 
Keşap Fen Lisesi, Şehit Kefal 
Anadolu İmam Hatip Lisesi, 
Öğretmenevi Müdürlüğü, Türk 
Telekom Ortaokulu, Keşap 
Atatürk Çok Programlı Anadolu-
Lisesi, Keşap Anadolu Lisesi ve 

Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim 
Merkez Müdürlüğü’nü ziyaret et-
tik. Öğretmenler günü haftasın-
da öğretmenlerimizle istişarede 
bulunduk, sohbet ettik. Öğret-

menlerimiz her şeyin en güze-
line ve iyisine layıktırlar. Bele-
diye olarak her zaman eğitimin 
yanındayız. Kapımız sonuna 
kadar açık. Gelecek nesillerimizi 

yetiştiren öğretmenlerimiz, bizim 
için her zaman çok değerlidir. 
Tüm öğretmenlerimizin Öğret-
menler Gününü en kalbi duygu-
larla kutluyorum.” dedi.
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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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‘Belediyecilik Hizmeti 
Şehrin Her 

Noktasında Aralıksız 
Devam Ediyor’

Fındık üreticilerine 
tarım sigortası uyarısı

GİRESUN (AA) - Gire-
sun Ziraat Odası Başka-
nı Nurittin Karan, fındık 
üreticilerine tarım sigortası 
yaptırmaları çağrısında bu-
lundu. Karan, yaptığı yazılı 
açıklamada, fındıkta, Dev-
let Destekli Tarım Sigortası 
döneminin 1 Kasım itibarıy-
la başladığını belirtti.

Son yıllarda fındıkta 
zirai don ve fırtına hasar-
ları yaşadığını ifade eden 
Karan, üreticilere, zaman 
geçirmeden ürünlerini tarım 
sigortasıyla güvence altına 
almalarını tavsiyesinde 
bulundu.

Sigortanın çiftçilerin ya-

rarına olduğuna işaret eden 
Karan, şunları kaydetti:

“Fındık üreticilerimiz 
iklimsel afetlerin neden ol-
duğu ve hemen hemen her 
yıl ürünlerinde az veya çok 
kayıplara neden olan, don, 
fırtına, sel, heyelan ve dolu 
gibi riskleri yaşamaktadır. 
Bu nedenle ürünlerinde olu-
şan kayıpları ise yalnızca 
TARSİM ile sigorta yaptı-
rarak telafi edebilmektedir. 
Bahçelerindeki ürünlerini 
sigorta yaptırmaları halinde 
ilerideki günlerde yaşana-
cak afetlerden oluşacak ka-
yıplarını karşılama fırsatları 
olacaktır.”

Giresun Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü’ne 

bağlı ekipler, şehrin farklı 
bölgelerinde belirlenen prog-
ramlar dâhilinde çalışmaları-
nı sürdürüyor.

Bu kapsamda; Çıtlakkale 
Mahallesi Çıtlak Sokak’ta taş 
duvar çalışması, Yasemin 
Sokak’ta yol betonlama, Bilgi 
Evi önü yeni kaldırım yapımı, 
132 Nolu Sokak’ta yeni imar 
yolu açma ve Erikliman 
Mahallesi’nde perde duvar 
imalatı çalışması yürütülüyor.

Vatandaşların rahat ve 

güvenli bir şekilde hayatla-
rını sürdürmeleri için, tüm 
imkân ve gayretle gerekli 
düzenlemeleri yapmaya de-
vam ettiklerini belirten Fen 
İşleri Müdürlüğü yetkilileri: 
“Ekiplerimiz büyük bir öz-
veri göstererek, şehrin her 
noktasındaki ihtiyaçlara kısa 
zamanda cevap verebilmek 
için çalışmalarını geniş 
bir yelpazede sürdürüyor. 
Taleplere cevap vermek 
için sürdürülen çalışmalar 
aralıksız olarak devam ede-
cektir.” dedi.

TDV’den Hediyem Kitap Olsun kampanyasıyla 
81 ilde 200 kütüphaneye destek

Türkiye Diyanet Vakfı, Hedi-
yem Kitap Olsun kampanyası 
kapsamında 81 ilde gerçek-
leştireceği Hayır Çarşısı’yla 
200 kütüphaneye kitap desteği 
verecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
Genel Müdürü İzani Turan, ki-
tap alma imkânı olmayan kişi-
leri güvenilir eserlerle buluştur-
mak için başlatılan ‘Hediyem 
Kitap Olsun’ kampanyasına 
destek olmak amacıyla Kadın, 
Aile ve Gençlik Hizmetleri Mü-
dürlüğü koordinesinde Vakfın il 
ve ilçe şubelerindeki kadın ve 
gençlik kolları tarafından kent 
meydanlarında ‘Hayır Çarşısı’ 
kurulduğunu kaydetti.     

Şu ana kadar 18 ilde 22 
Hayır Çarşısı’nın kurulduğu 
bilgisini veren Turan, çarşıda 
satışı yapılan el emeği göz 
nuru ürünlerden 70 kütüphane 
destek verecek gelirin elde 
edildiğini kaydetti.    

Vakfın görevli ve gönüllüle-
rince 81 ilde gerçekleştirmeyi 
düşündükleri Hayır Çarşıla-
rıyla 200 kütüphaneye destek 
vermeyi hedeflediklerini dile 

getiren Genel Müdür İzani 
Turan, “Hayır Çarşılarından 
elde edilen gelirle de ülkemizin 
çeşitli yerlerinde kütüphanele-
re destek vermeye başladık. 
Kampanyamız kapsamında 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
ilkokul, ortaokul ve liselere, 
Kur’an kurslarına, cezaevle-
rine, çocuk evlerine, çocuk 
destek merkezlerine, hastane-
lere kütüphanelerimize kitap 
desteği; kitap alma imkanı 
olmayan kardeşlerimize seçkin 
eserler hediye edeceğiz” dedi. 

Turan, kampanyaya ilişkin 

bilgi vererek, “Hediyem Kitap 
Olsun sloganıyla başlattığımız 
kampanyaya hayırseverlerimiz 
büyük ilgi gösteriyor. Şubeleri-
mizin kadın ve gençlik kolla-
rının görevli ve gönüllülerinin 
hazırladığı el emeği göz nuru 
ürünlerden oluşan Hayır Çar-
şılarından elde edilen gelirle 
kütüphaneler destek olmaya 
başladık” diye konuştu. 

Hayırseverlerce bağışlanan 
sahih eserlerin, yurt içinde ve 
yurt dışında kitap satın alma 
imkanı olmayan kişilere, deza-
vantajlı gruplara, çeşitli kurum 

ve kuruluşlara ulaştırılacağı-
nı ifade eden Turan şunları 
söyledi: “Daha fazla insanı 
kitapla buluşturma gayesiyle 
hayata geçirdiğimiz ‘Hediyem 
Kitap Olsun Projesi’, 15 ana 
kategori ve 55 alt kategoride 
toplam 1682 kitaptan oluşmak-
tadır. Çocuk, gençlik ve aile 
kitaplığı, din eğitimi ve kültür 
kitaplığı, ilahiyat temel eserler, 
yabancı dilde yayınlar, irşat 
yayınları gibi ana kategorilerin 
her biri kapsamlı setler ihtiva 
etmektedir. İnanıyoruz ki doğru 
kaynaklardan elde edilen ve 
paylaşılarak çoğaltılan sahih 
bilgiler birçok alanda kardeş-
lerimize katkı sağlayacaktır. 
Bireysel ve sosyal hayatı 
tehdit eden pek çok sorunun 
çözüme kavuşturulmasının 
zemini olacaktır.”

Okuma sevgisini aşılamak 
için başlatılan kampanyaya 
“KİTAP” yazıp 5601’e SMS 
göndererek 25 lira destekte 
bulunabileceği gibi, ‘bagis.tdv.
org’ web adresinden ya da 
TDV mobil bağış uygulamasın-
dan bağış yapılabiliyor.

Dereli ilçesine bağlı 
Yavuzkemal beldesi-
nin Belediye Başkanı 

Adem Önal, AA muhabirine, 
Kulakkaya ve Bektaş başta ol-
mak üzere bölgede onlarca yayla 
bulunduğunu söyledi.

Sonbaharın gelişiyle sarı ve 
yeşilin en güzel renklerine bü-
rünen yaylalarda yazdan kalma 

günlerin yaşandığını ifade eden 
Önal, “Yaylalarımızda son günler-
de ciddi turizm hareketliliği yaşa-
nıyor. Yerli ve yabancı turistler bu 
eşsiz doğal güzellikleri görmek 
için yüksek kesimlere çıkıyor. 
Bölgelerimizde yaz dönemine 
yakın turizm canlılığı yaşanmak-
ta.” dedi.

Önal, belediye sınırları içeri-

sinde kalan Kulakkaya Yaylası’n-
da turizm potansiyelini artırmak 
için altyapıya yönelik yoğun çaba 
harcadıklarını vurgulayarak, 
şöyle konuştu: “Kulakkaya, son 
yıllarda Giresun’da turizm açısın-
dan öne çıkan yaylalarımızdan 
birisi. Bölgeyi ziyaret eden yerli 
ve yabancı misafir sayısı da hızla 
artmakta. Belediye olarak biz de 

yörenin turizm potansiyelini artır-
mak için altyapı çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu zamana kadar 
da tanıtım, yol, altyapı ve diğer 
alanlarda ciddi hizmetlerimiz 
oldu, olmaya da devam edecek.”

Önal, yerli ve yabancı turistleri 
bölge yaylalarına davet ettiğini 
sözlerine ekledi.

GİRESUN (AA)

Giresun yaylalarında turizm hareketliliği 
sonbaharda da devam ediyor Giresun’da, yazdan kalma 

günlerin yaşandığı yaylalarda 
turizm hareketliliği yaşanıyor.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete
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GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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Giresun İl Müftülüğü 
din görevlilerine 
yönelik Giresun 

Merkez ve Bulancak’ta “Talim ve 
Tashih-i Huruf Kursu” başlattı. 

Kur’an kursu ve cami hizmet-
lerini yürüten personelin bilgi ve 
becerilerini geliştirmek, Kur’an-ı 
Kerim’i güzel bir eda ile okuma-
larını sağlamak amacıyla açılan 
“Talim ve Tashih-i Huruf Kursu” 
eğitimleri kapsamında ilki açılan 
kurslara Bulancak’tan 14 Gire-
sun Merkez’den 16 olmak üzere 
toplam 30 din görevlisi katıldı. 

Üç ay sürecek kursta Kur’an-ı 
Kerim okumaları, talim ve tecvid 
uygulamaları, ezber okumaları, 
Kur’an-ı Kerim meâl okumaları, 
ilmihâl dersleri, hitabet esasları 
ve dini mûsikî dersleri verilecek. 

Kursları ziyaret eden İl 
Müftüsü Ramazan Topcan din 
görevlilerini tebrik ederek başarı 
dileklerini iletti. 

İl Müftüsü Topcan, tebliğ 
ve irşatta dil ve üslup konusu-
nun önemine değinerek, “Gün 
geçtikçe sorunlar, talepler de 

farklılaşmıştır. Günün şartlarına 
göre sadece sırtımızdaki elbise-
yi değiştirmek yetmez ağzımızı 
da yenilemeliyiz, güncellemeli-
yiz. Değişim hareketinin adıdır 
eğitim. Eğitim, insanı hazır hale 
getirir. Eğitim, yenilenmektir.   
Eğitim insanları değiştirir, in-

sanlar da dünyayı değiştirir. Din 
hizmetlerinin kalitesi için değişi-
me ve gelişime açık olmalıyız. 
Bu anlamda kendinizi geliştirme 
yönündeki çabalarınız bizler için 
de çok önemlidir. Mutlaka ken-
dinizi yenileyin. Sürekli okuyun.” 
dedi. 

Din görevlilerinin her haliyle 
İslam’ı temsil etmesi gerektiğini 
vurgulayan Müftü Topcan, “´İn-
san, insanın gölgesinde yetişir.´ 
sözü bir hakikatin izharıdır. 
Güçlü bir şahsiyet olabilmek için 
kendimizi çok iyi yetiştirmeliyiz. 
Kamil, kişilik ve erdem sahibi 
bir din görevlisinin sokaktaki 
yürüyüşü bile derstir. Vav’ı ora-
dan, cim’i buradan derken asıl 
manayı ihmal etmemeliyiz.” diye 
konuştu.

Talim ve Tashih-i
Huruf Kursu açıldı
İl Müftüsü Ramazan Topcan, kişilik ve erdem sahibi bir din görevlisinin 

sokaktaki yürüyüşünün bile ders niteliğinde olduğunu vurguladı

TÜRSAB Başkan Adayı Ali 
Bilir Projelerini Anlattı

Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği (TÜRSAB) Baş-

kan adayı Ali Bilir, Kanal 58 TV 
“Ulaşım Dosyası “ programında 
Sadi Toygar’ın konuğu oldu. Bilir, 
turizm sektörünün geleceği ile 
ilgili projelerini anlatarak üyeleri 
27 Kasım Pazar günü yapılacak 
TÜRSAB genel kuruluna davet 
ederek destek talebinde bulundu.

Turizm sektörünün parlayan 
ismi, Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) Başkan adayı 
hemşerimiz Ali Bilir, TÜRSAB 
seçiminde planları ve projeleri ile 
konuşulmaya devam ediyor. Ali 
Bilir’in üzerinde en çok durduğu 
konuların başında ise acentaların 
durumu geliyor.

TÜRSAB Başkan Adayı Ali 
Bilir, bu seçimin acentalar için 
büyük bir öneme sahip olduğu-
nu ifade ederek “Uzun yıllardır 
sektörün içindeyim. Çok uzun 
dönemler TÜRSAB’da çeşitli 
kademelerde görevler aldım. Ben 

özellikle bu seçimlerde acentalar 
üzerinde büyük bir hassasiyetle 
duruyorum. Neden? Çünkü, 
acentalar sektörümüzün bel 
kemiği. 

Sektörün bütün çilesini 
acentalarımız çekiyor. Madem 
acentalarımız sektörün cefa-
sını çekiyor o halde sefasını 
da sürmeli, Biz, çok güçlü bir 
kurumuz. Sorunlarımızı ortak 
akılla aşacağız. Seyahat acen-
tesi mesleğinin önemini herkes 
biliyor. Ülkemize gelen ziyaret-
çiler ile döviz girdisi sağlayan, 
katma değer kazandıran turizmin 
lokomotifi seyahat acenteleridir. 

Seyahat acenteleri ülkemi-
zin tanıtımı için ayrı bir misyon 
üstlenmiştir. Türkiye’nin yurtdışı 
ve yurtiçi tanıtma gayretinde 
olan yegâne meslektir. Her 
daim saygı duyulacak ve baş 
tacı olunacak bir meslektir. Ekip 
ruhuna önem vererek ekiplerle 
yol alıyoruz” dedi.

Kadir Aydın 
Öğretmenleri Kutladı
AK Parti Giresun Millet-

vekili ve TBMM İçişleri 
Komisyonu Üyesi Av. Kadir 
Aydın, 24 Kasım Öğret-
menler Gününü kutladı.

Kültür ve medeniyeti-
mizde, öğretmenler anne 
ve babalarımız kadar 
değerli, onlar kadar aziz ve 
muteber sayılmaktadırlar. 
Ülkemize faydalı nesiller 
yetiştiren ve yarınlarımızın 
inşası için gayretle görev-
lerini ifa eden kıymetli eği-
timcilerimizin Öğretmenler 
Gününü tebrik ediyorum. 
Başta Başöğretmen Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 

şehit eğitimcilerimiz olmak 
üzere, ahirete irtihal etmiş 
tüm öğretmenlerimize 
rahmet diliyorum. 24 Kasım 
Öğretmenler Günü kutlu 
olsun.” dedi.

EMRAH ALTIYAPRAK iLE 
ETKiNLiKLER HIZLANDI

Yılmaz’dan Öğretmenler 
İçin Adalet Çağrısı!..

Oda Başkanlığında eğitici çalışmalara öncülük eden Altıyaprak 
deprem bilincinin yaygınlaşması için adeta seferberlik ialn etti

Deprem Yönetmeliği 
Yenilikler ve Örnek Çözüm-
ler konulu eğitim semineri 
açılışında bir konuşma yapan 
İnşaat Mühendisleri Giresun 
Oda Başkanı Emrah Altıyap-
rak, “Eğitim Seminerimizin 
sunumunu yapan KTÜ öğre-
tim görevlisi Prof.Dr.Ahmet 

Can Altunışık ile KTÜ İnşaat 
Mühendisliği bölüm başkanı 
Prof.Dr.Şevket Ateş’e üyeleri-
miz adına teşekkür ediyorum 
“şeklinde konuştu..Emrah 
Altıyaprak konuşmasında 
“Türkiye’deki deprem gerçeği-
nin bilincindeyiz”dedi.

Haber: Hakan Çelebi

Atatürk ulusal bütünlü-
ğümüzün kurulmasında ve 
geliştirilmesinde, Türkiye’nin 
çağdaşlaşmasında en önemli 
görevi öğretmenlere vermiştir. 
O’nun; “Ulusları kurtaranlar, 
yalnız ve ancak öğretmenler-
dir. Öğretmenden, eğitimciden 
yoksun bir ulus, henüz ulus 
adını alma yeteneğini kazan-
mamıştır” sözleri bunun en 
güzel örnekleridir.”dedi

Yılmaz” Bugün ise Tür-
kiye’de öğretmenlerin hak 
ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, 
taleplerinin karşılandığını 
söylemek mümkün değildir. 
Muhalif ve örgütlü öğretmen 
devletin gözünde sakıncalı 
görülmekte; öğretmenin mes-
leki ve demokratik haklarını 
savunacağı örgütlenme hakkı 
engellenmekte; kendisini 
daha da yetiştirecek ve top-
lumda saygınlığını sürdürecek 
maddi olanaklardan yoksun 

bırakılmaktadır. Eğitimi bilim-
sel ve laik özünden kopar-
maya çalışan siyasi kadrolar, 
eğitimi çökertirken öğretmeni 
de ezmektedir. Ülkemizdeki 
eğitim ve bilim emekçileri, 
OECD ülkeleri arasında 
ekonomik, sosyal ve özlük 
haklar açısından son sıralar-
dadır. Geçtiğimiz yıllar içinde 
eğitim ve bilim emekçilerinin 
aldıkları maaşlar, rakamsal 
olarak artmış gibi görünse de 
enflasyon nedeniyle insanca 
yaşam seviyesinden daha 
da uzaklaşmıştır. Satın alma 
gücü düşen öğretmenlerimi-
zin yarısından fazlası ancak 
ek işler yaparak geçinebilir 
hale gelmiştir. Öğretmenlerin 
sözleşmeli, ücretli, kadrolu 
diye kategorilere ayrılması, 
emek sömürüsünü artırmış, 
modern çağın kölelik sistemini 
yaratmıştır.”dedi.

Haber: Osman Yılmaz

Mehmet Emür Tebrik Etti
Eğitimcilerle bir arada 

olmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade eden Başkan 
Mehmet Emür şunları kaydetti:

“Bugünkü programımız 
Öğretmenler Günü hasebiyle 
ilçemizde görev yapan kıymetli 
öğretmenlerimize gerçekleş-
tirdik. Şehit Serkan Yılmaz 
Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, 
Keşap Fen Lisesi, Şehit Kefal 
Anadolu İmam Hatip Lisesi, 
Öğretmenevi Müdürlüğü, Türk 
Telekom Ortaokulu, Keşap 
Atatürk Çok Programlı Anadolu-
Lisesi, Keşap Anadolu Lisesi ve 

Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim 
Merkez Müdürlüğü’nü ziyaret et-
tik. Öğretmenler günü haftasın-
da öğretmenlerimizle istişarede 
bulunduk, sohbet ettik. Öğret-

menlerimiz her şeyin en güze-
line ve iyisine layıktırlar. Bele-
diye olarak her zaman eğitimin 
yanındayız. Kapımız sonuna 
kadar açık. Gelecek nesillerimizi 

yetiştiren öğretmenlerimiz, bizim 
için her zaman çok değerlidir. 
Tüm öğretmenlerimizin Öğret-
menler Gününü en kalbi duygu-
larla kutluyorum.” 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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Cocukların ve 
gençlerin geleceğe 
hazırlanmasında 

öğretmenlerin kutsal bir görev 
icra ettiklerini belirten Başkan 
Şenlikoğlu: “Ülkemizin kal-
kınması ve gelişmesine katkı 
sağlayacak gençlerimizin 
başarılarında en büyük pay 
kuşkusuz öğretmenlerimize 
aittir. Öğretmenler sadece 
bilginin öğretilmesi için değil, 
aynı zamanda istediğimiz 
davranışların çocukta kalıcı 
olmasını sağlamak içinde 
emek harcar.

Öğretmenlerimiz geçmişte 
olduğu gibi bugün de yurdun 
en ücra köşelerinde fedakâr-
ca çalışmakta, bulunduğu 
yerdeki insanlara yeni ufuklar 
açmak için çaba göstermek-
tedirler. Öğretmen; öğrenenle 
öğretilmesi gerekeni kavuştu-
ran bir akıl, görgü ve sorumlu-
luk sahibi kişidir. Öğretmensiz 

bir toplum fikren, ruhen, 
ahlaken ve vicdanen fakir 
düşüp geride kalacaktır.

Bu duygu ve düşünceler-
le, başta Başöğretmenimiz 
Mustafa Kemal Atatürk ol-
mak üzere, ebediyete intikal 
etmiş tüm öğretmenlerimize 
Allah’tan rahmet, hayatta 
olan öğretmenlerimize ise 
sağlıklı ve uzun ömürler 
diliyorum. Tüm öğretmenleri-
mizin Öğretmenler Günü kutlu 
olsun.”

ÖĞRETMENLERE 
MEKTUP 

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü dolayısıyla 
öğretmenler için bir mektup 
kaleme aldı. 

Başkan Şenlikoğlu’nun 
mektubu, şehir genelinde bu-
lunan 56 okulda görev yapan 
2090 öğretmene ulaştırılırken, 

mektup nedeniyle öğretmen 
ve idareciler kendilerini unut-
mayan Şenlikoğlu’na teşek-
kürlerini iletti. 

Anaokulları, ilkokullar, 
ortaokullar, liseler ve özel 
eğitim kurumlarına gönderilen 
mektupta Başkan Şenlikoğlu 
şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli Öğretmenim,
Güzel Giresun’umuza en 

güzel hizmeti vermek için 
çaba gösterirken, hizmet-
lerimizin odağına eğitimi 
aldığımızı söylemek isterim. 
Belediyemiz yerel yönetim 

anlayışında, eğitim çok özel 
bir noktadadır ve her koşulda 
öğretmenlerimize katkıda 
bulunmayı kendisine görev 
edinmiştir. 

Ülkemizin yarınlardaki 
bireylerini yetiştiren ve gele-
ceğimizi bugünden hazırlayan 
sizler, her türlü takdirin ötesin-
de bir değere sahipsiniz.

Öğretmenlik mesleğinin 
hayatımız için ifade ettiği 
anlamı bir güne ya da bir 
haftalık kutlamaya sığdırmak 
zordur. 

Bu anlamlı günde, başta 
Başöğretmen Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, şehit 
öğretmenlerimizi ve ebediyete 
intikal eden tüm eğitimcileri-
mizi rahmetle anıyor, eğitim 
camiamızdan emekli olan 
kıymetli öğretmenlerimizin 
ellerinden öpüyorum. 

24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nüz kutlu olsun.”

Başkan Şenlikoğlu’nun 
Öğretmenler Günü Mesajı
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 24 Kasım 

Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

ADD Öğretmenler 
Gününü Kutladı

Atatürkçü Düşünce Derneği Gire-
sun Şube Başkanı Oğuzcan Özdemir 
24 Kasım Öğretmenler Günü nede-
niyle yazılı bir basın açıklaması yaptı.
Özdemir açıklamasında;  Değişmez 
önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ 
ni kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihi, 
ülkemizde 1981 yılından itibaren 
“Öğretmenler Günü” olarak kutlan-
maktadır.

Öğretmenlik; emek, sevgi ve sabır 
isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla 
ölçülemeyecek değerde olan, sevgi, 
şefkat, hoşgörü ve fedakârlık mesle-
ğidir. Akademisyenlerden sanatçılara, 
doktorlardan hukukçulara, mühen-
dislerden ekonomistlere tüm meslek 
sahipleri, kendilerini insan yetiştirme-
ye adamış öğretmenlerin eseridir. Öğ-
retmenlik, bütün mesleklerin temelidir, 
en kutsal meslektir. Bir öğretmenin 
en büyük mutluluğu başarılı, ülkesi-
ne ve insanlığa yararlı öğrencilerini 
görmektir.

Büyük Atatürk; “Öğretmenler! 
Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, 
bedenen kuvvetli ve yüksek seci-
yeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu 
nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin 
elinizdedir” sözleriyle Öğretmenlere, 

Cumhuriyeti emanet ettiği Türk Genç-
liği’ni fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür 
ve yüksek karakterli nesiller olarak 
yetiştirme görevi vermiş, bu nedenle 
de Onlar’dan “İkinci Ordu - İrfan

Ordusu” diye söz etmiştir. Ata-
türk’ün Türk Ulusu’na hedef gösterdiği 
çağdaş uygarlık düzeyini aşmak için, 
öncelikle nitelikli, laik ve bilimsel bir 
“Milli Eğitim Sistemi”nin ve görevinin 
bilincinde olan bir “İrfan Ordusu”nun 
gerekliliği açıktır.

Siyasi iktidarların devleti; öğret-
menlik mesleğinin onur ve itibarını 
yükseltecek, eğitim emekçilerinin öz-
lük haklarını ve emeklerinin karşılığını 
görevlerinin önemi ile uyumlu hale 
getirecek ve Milli Eğitim Sistemi’ni 
laik ve bilimsel temellere oturtacak bir 
anlayışla yönetmelerinin, Ulusun ve 
ülkenin geleceği açısından yaşamsal 
önemde olduğu unutulmamalıdır.

Ebedi Başöğretmenimiz Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere, aramızdan ayrılan ve görevi 
başında şehit olan bütün öğretmen-
lerimizi minnet ve şükranla anıyor, 
çocuklarımızı akıl ve bilim yolunda 
eğiten sevgili öğretmenlerimizin 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyo-
ruz.”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
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Şehit Seyfettin 
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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

Süper Lig’in 25 Aralık haf-
tasındaki maçlarla devam 
edeceği profesyonel liglerde, 

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Armoni Alanya 
Kestelspor, 3. Grup’ta Güneş Holding 
Çankaya FK yollarına namağlup de-
vam ediyor. TFF 3. Lig 2. Grup’ta Yar-
dımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşs-
por ve 3. Grup’ta Niğde Anadolu FK 
henüz sahadan galibiyetle ayrılmadı. 
TFF 3. Lig 1. Grup’taki Edirnespor’un 
da henüz beraberliği bulunmuyor.

Spor Toto 1. Lig
İlk devre heyecanının 5 hafta 

sonra tamamlanacağı Spor Toto 1. 
Lig’de Eyüpspor maç fazlasıyla en 

yakın rakipleri Pendikspor ve Ankara 
Keçiörengücü’nün 9 puan önünde 33 
puanla liderliğini sürdürüyor.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig 
vizesi alacağı, bunları takip eden 5 
ekibin play-off oynayacağı ligde 14. 
hafta itibarıyla Yılport Samsunspor, 
Çaykur Rizespor, Dyorex Bolus-
por ve Bodrumspor da play-off 
barajında yer alıyor. Ligde son 4 
sırada Altınordu, Yeni Malatyaspor, 
Gençlerbirliği ve Altaş Denizlispor 
bulunuyor.

TFF 2. Lig
İlk devrenin bitimine 4 hafta ka-

lan TFF 2. Lig’de iki grupta da zir-

veyi ikişer takım paylaşıyor. Beyaz 
Grup’ta 27’şer puanlı Amed Sportif 
Faaliyetler ile Şanlıurfaspor’u, 
26’şar puana sahip Esenler Eroks-
por ile Çorum FK takip ediyor.

19 takım bulunan Beyaz Grup’ta 
Süper Lig şampiyonluğu bulunan 
Bursaspor 15 puanla 16. durumda 
yer alırken, daha önce Süper Lig 
tecrübesi olan takımlardan Anka-
raspor da 10. sırada bulunuyor.

Bucaspor 1928 ile 
Kocaelispor’un 34’er puanla ilk 2 
sırada bulunduğu Kırmızı Grup’ta 
ise İskenderunspor 33 puanla bu 2 
takımı takip ediyor.

TFF 3. Lig
13. hafta maçlarının yarın oyna-

nacağı TFF 3. Lig’de 1. Grup’ta 31 
puana sahip Yeni Mersin İdman-
yurdu Futbol en yakın rakipleri 52 
Orduspor FK ve Karşıyaka’nın 8 
puan önünde bulunuyor.

2. Grup’ta birer maç fazlası bulu-
nan Karaman FK 27 puanla birinci, 26 
puanlı Armoni Alanya Kestelspor ikinci 
sırada yer alırken, 24 puana sahip Ala-
göz Holding Iğdır FK üçüncü durumda 
kendisine yer buldu. 3. Grup’ta 27 pu-
ana sahip 68 Aksaray Belediyespor 24 
puanlı Güneş Holding Çankaya FK’nin 
önünde lider durumda bulunuyor.

ALT LiGLERDE HEYECAN DEVAM EDiYOR
Futbolda 2022 Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig’in dışında diğer profesyonel ligler Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig’de heyecan sürüyor

Ordulu milli atıcı Cevat 
Karagöl, daha önce üç kez 

katıldığı paralimpik oyunlarında ula-
şamadığı madalya hayalini 2024’te 
Paris’te gerçeğe dönüştürmeyi 
hedefliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 6-17 
Kasım’da gerçekleştirilen Dünya 
Şampiyonası’nı 1 altın ve 2 gümüş 
madalyayla tamamlamayan Cevat 
Karagöl, 2024 Paris Paralimpik 
Oyunları’na kota aldı.

Milli sporcu, dünya şampiyonasının 
ardından geldiği Ordu’da, antrenman-
larını Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda 
sürdürüyor.

Cevat Karagöl, madalya serüveni-
nin 2005’te Avrupa Şampiyonası’nda 
başladığını, sonraki süreçte 2008, 
2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları’na 
katılma şansı elde ettiğini söyledi.

Başarılı atıcı, 2014 yılında dünya 
şampiyonluğu gibi önemli derecesi 
olduğunu belirterek, 2020 Tokyo Para-
limpik Oyunları’na katılma şansını ise 
kıl payı kaçırdığını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçek-
leştirilen Dünya Şampiyonası’nda 3 
branşta mücadele ettiğini, 1 altın ve 2 

bronz madalya kazandığını kaydeden 
Karagöl, böylece kariyerinde dördüncü 
kez Türkiye’yi paralimpik oyunlarında 
temsil edeceğini aktardı.

Cevat Karagöl, ülkesini bu alanda 
bir kez daha temsil edeceği için gurur 
duyduğunu dile getirerek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Böyle spor orga-
nizasyonlarına sıradan katılma 
hakkınız yok. Belli aşamalardan 
geçerek, birtakım sıralamalara 
girdikten sonra bu oyunlar için kota 
alabiliyorsunuz. Bu anlamda baktı-
ğınız zaman dördüncü kez paralim-
pik oyunlarına katılabilmek büyük 
başarı. Bu başarının altında yatan 
en büyük neden istikrar ve yeterince 
çalışmak. Biz elimizden gelenin en 
iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

“Kariyerimi olimpiyat 
madalyası ile tamamlamak 
istiyorum”

Her sporcunun Paralimpik 
Oyunları’nda madalya kazanmak is-
tediğine işaret eden Karagöl, “Daha 
önceki 3 paralimpik oyunlarında 
çok istediğim madalyaları almayı 
başaramamıştım. Şimdi önümde bir 
fırsat daha var. İlk amacım finalde 
yer almak. Çünkü finale yükselerek 
en iyilerin arasında oluyorsunuz. 
Finale kaldığınız zaman da her an 
madalya gelebilir demek. Benim 
de son paralimpik oyunum diye 
düşünüyorum. Kariyerimi olimpiyat 
madalyasıyla tamamlamak istiyo-

rum.” diye konuştu.
Karagöl, koleksiyonunda 

tek eksik madalyanın olimpiyat 
madalyası olduğunu belirterek, 
“Kariyerimdeki bu eksik madal-
yayı kazanmayı çok istiyorum. 
Bunun için de elimden gelen her 
şeyi yapmaya hazırım. Bu ma-
dalyanın renginin de altın olması 
bizleri çok mutlu eder.” ifadelerini 
kullandı.

“Çok iyi bir hazırlık 
süreci geçirmek istiyorum”

Milli atıcı, 2024’e kadar en iyi 
şekilde hazırlık süreci geçirmek 
istediğini vurgulayarak, “Bunun için 
önce Ordu’da çok iyi bir hazırlık 
süreci geçirmek istiyorum. Ordu, 
hazırlanma aşamasının en önemli 
ayağı olacak. Daha sonra milli ta-
kım kamplarında eksiklerimi tamam-
lamak istiyorum. Önümüzdeki bu 
süreçte dünyada bazı yarışlara da 
katılım sağlayacağız. Buralarda da 
yeni madalyalar kazanmak istiyo-
rum. Bunları yapacak ve başaracak 
altyapı ve tecrübeye sahibiz.” ifade-
lerini kullandı.

Milli atıcının hedefi olimpiyat madalyası

Giresun’da, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü 

Badminton Turnuvası dü-
zenlendi. Badminton İl Tem-
silciliği tarafından 24 Kasım 
Öğretmenler günü etkinlikleri 
kapsamında Çotanak Spor 
Kompleksi Badminton Salo-
nunda Badminton Turnuvası 
düzenlendi.

Şube Müdürü Nasif Kılıç; 
turnuvaya katılım sağlayan 
öğretmen ve eğitimcileri 
öğretmenler günü münasebe-
tiyle tebrik ederek dereceye 
girenlere madalya ve hediye 
takdim etti.

Turnuva 
Çekişmeli 

Geçti

Giresunspor’un 
Eski Teknik 

Adamı 
Fehtiyespor’a 

İmza Attı

TFF 2’nci Lig Kırmızı 
Grup ekiplerinden Fet-

hiyespor, teknik direktör Erhan 
Altın ile anlaşma sağladı.
Mesut Toros’la yolların ay-
rılmasının ardından Başkan 
Esat Bakırcı ve yönetim kurulu 
Erhan Altın’ın yaptığı görüşme 
sonucu el sıkıştı. Vanspor’dan 
ayrılan 66 yaşındaki Erhan 
Altın, Göztepe, Giresunspor, 
Denizlispor, Kocaelispor, 
Elazığspor, Şanlıurfaspor, 
Alanyaspor ve Samsunspor’da 
görev yapmıştı. Erhan 
Altın’ın yardımcılıklarına 
Fethiyespor’un eski oyuncula-
rından Taner Gürleri’nin yanı 
sıra Çağlayan Çağlar ve Fevzi 
Tuncay getirildi.



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: 624 Kasım 2022 Perşembe
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GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER
Giresun Süper 

Amatör Lig 
takımlarından Sö-
kenspor’da 1-0’lık 
Bulancak Bahçelievler 
mağlubiyetinin üzüntüsü 
yaşanıyor. Mavi-siyah-
lılar rakibine tek golle 
yenilerek 3 hafta so-
nunda 4 puanda kaldı. 
Sökenspor bu maçtan 
alacağı galibiyetle ilk 2 
yolunda önemli adım 
atmak istiyordu.

Sökenspor’a gönül 

verenler  erken saat-
lerde karşılaşmanın 
oynanacapı 15 Temmuz 
Spor Kompleksine gelir-
ken 90 dakika boyunca 
takımlarını desteklediler  
ancak moral dolu olarak 
geldikleri Kompleksten 
üzülerek gittiler.

Sökenspor’da bek-
lenmedik bu yenilgi 
sonrasında tüm gözler 
dördüncü haftada oyna-
nacak olan Altunsuspor 
maçına çevrildi.

Sökenspor, Taraftarı 
Üzgün Ayrıldı

24 ARALIK’TA HASRET
SON BULACAK
Süper Lige verilen arayı Antalya’da değerlendirecek olan Giresunspor, 

enerji ve moral depolamış şekilde geri dönüş yapmak istiyor.

Kick Bokscularımız Ardahan’da 
yapılan Zafer Kupası’nda madal-

yaya doymadı. Ardahan’da gerçekleşen 
Kick Boks zafer 
kupasına katılan 
Giresun Kick 
Boks sporcuları 
takım halinde 
şampiyon olarak 
turnuvayı tamam-
ladılar.

12 ilden 

300 sporcunun katıldığı şampiyonada 
sporcularımız 15 altın, 3 gümüş, 3 bronz 
madalya kazanarak ilimiz adına önemli 

bir başarı kazan-
dılar.

Teknik heyet 
ve Sporcular, 
Giresun’u en iyi 
şekilde temsil et-
tiklerinden dolayı 
büyük bir mutluluk 
yaşadılar.

Ardahan’da Giresun Rüzgârı Esti

Süper Lig’e, 2022 Dünya Ku-
pası sebebiyle ara verildi. 
TFF, 15. hafta maçlarının 

başlangıç tarihlerini açıkladı. Peki 
Süper Lig ne zaman, hangi gün 
başlıyor? 15. maçları hangi tarihte 
oynanacak? İşte konuyla ilgili bilgiler.

SÜPER LİG 
NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF’den yapılan açıklamaya 
göre; Spor Toto 1. Lig 15. hafta 
karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 
Kasım’da, TFF 2. Lig Beyaz Grup 
ve Kırmızı Grup 16. hafta karşılaş-
maları 26 ve 27 Kasım’da, TFF 3. 
Lig 1, 2 ve 3. Grup 13. hafta kar-
şılaşmaları 23 Kasım’da, 14. hafta 
karşılaşmaları ise 27 Kasım’da 
oynanacak.

15. HAFTA MAÇLARI 
HANGİ TARİHTE 
OYNANACAK

Spor Toto Süper Lig’de ise sezon 
Dünya Kupası arasının ardından 
24-25 Aralık’tan itibaren oynanacak 
15. hafta müsabakaları ile devam 
edecek.

GİRESUNSPOR
Antalya’da kamp çalışmaları 

yapacak olan Giresunspor, aranın 
ardından Hatayspor ile deplasmanda 
karşılaşacak. Çotanakların ilk devre 
itibarı ile kalan müsabakalarının 
programı şöyle :

Gaziantep Futbol Kulübü (İ)
Trabzonspor (D)
Ümraniyespor (İ)
Antalyaspor (D)


