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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
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İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
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HER BİRİMİZ 
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BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 
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Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Öğretmenlere 
Selam Olsun!..

(Yazısı Sayfa 2’de)

Ahmed ÇITLAKOĞLU

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol
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Yavuz KOÇAK
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YAKUP ÇUKUR
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Grup Başkanvekili 

Özgür Özel, Trabzon Ticaret 
Borsası’nı (TTB) ziyaret ede-
rek fındık sektörü ile ilgili bilgi 
alış verişinde bulundu. 2’DE

CHP Grup Başkanvekili 
Özgür Özel fındığı sordu…

KULAKLI, lazer teknolojisinin hemoro-
id (basur) ameliyatlarında kullanılma-

ya başlandığını ve hastalara Giresun’da bu 
teknolojiyi artık sunabildikleri için memnun 
olduklarını belirtti. Kasım ayı itibariyle 
hastanede kullanılmaya başlayan bu tedavi 
yöntemi sayesinde hemoroid ameliyatla-
rının artık bıçak kullanılmadan, ağrısız bir 
şekilde yapılabildiğini; hastanın normal 
hayatına işlemden sonra aynı gün içinde 
dönebildiğini belirtti. SAYFA 3’TE

Kulaklı Ve Muhtaroğlu’ndan 
Devrim Gibi Yenilikler

Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fazıl KULAKLI, hastanede ilk kez 
Lazer Hemoroidoplasti (Lazerle Basur) Ameliyatının yapılmaya başlandığını açıkladı

Bir zanlı 
tutuklandı SA

YF
A 

3’
TE

iBRAHiM EKiZ’DEN 4/A TALEBi
Türk Sağlık -sen Giresun şube Başkanı İbrahim Ekiz, 
sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istedi

Ekiz, “Türkiye Büyük Millet Meclisinde ka-
nunlaşan ve 1 Ocakta yürürlüğe girecek olan 
3600 ek gösterge düzenlemesinden faydala-
namayan başta şefler, araştırmacılar, tekni-
kerler ve birinci derecede ki kamu görevlileri 
olmak üzere hak eden bütün personelin 
3600 ek gösterge uygulamasından yarar-
lanması için çalışma bakanlığı başta olmak 
üzere siyasi iktidar nezdinde çalışmalarımız 
yoğun bir şekilde devam etmektedir. 3’TE

CHPLi YILMAZ’DAN SOK
SECiM HARCAMASI iDDiASI...
Arsaların satılarak seçimde kullanılacağını iddia eden CHP Grupbaşkan-
vekili Yılmaz,Nas ayetine atıfta bulunarak” bütçenin, 2023’ün ilk çeyre-

ğinde, bol kepçe kullanılarak seçim için tüketileceği aşikadır.” dedi

Giresun İl Genel 
Meclisi CHP 
Grupbaşkanvekili 

Mehmet Yılmaz,arsa satışla-
rına sert tepki gösterdi.

Yılmaz 2023 bütçesinin 
faize büründüğünü ifade 
ederek ayete atıfta buluna-
rak” 2023 yılı Bütçemizin çok 
önemli bir gelir kalemi olarak 
yaklaşık bütçenin %30’una 
karşılık gelen 120 Milyon TL. 
lik arsa geliri öngörülmüştür.

Performans Proğramı 
görüşmelerinde sözlü soru 
önergesi olarak sormuştum. 
Şimdi  tekrar soruyorum.

15 Kasım 2022 tarihinde 
Encümen tarafından satışa 
çıkarılan, İl Özel İdaremizin 

kalan son en değerli  3  par-
seli olduğunu bildiğimiz yani 
bizim mahkemesi var(Danış-
tay 6.Dairede ,E.2021/8727 
Dosya numarası ile) sata-
mazsınız dediğimiz Eski 
SSK Hastanesi arazisi(2 

parsel) ve Gedikkaya mahal-
lesindeki eski Özel Hastane 
yeri ,şimdilerde Otel yeri 
olarak imarı düzenlenen par-
selimiz nasıl oluyor da bir yıl 
sonraki bütçeye gelir olarak  
konulabiliyor? SAYFA 3’TE

Namık Kemal İlköğ-
retim Okulu öğrenci 
ve velileri 24 Kasım 

öğretmenler gününde iz bırakan 
bir etkinliğe imza atarak taktir 
aldılar. Söz konusu okulun 1/B 
sınıfı öğrencileri kendi araların-
da para toplayarak SMA hastası 
6,5 aylık Fikret Asım Karaca’ya 
ulaştırılması için öğretmenleri 
Fatma Karabıçak’a sundular

Olaydan büyük mutluluk 
duyduğunu ifade eden Karabı-
çak öğrenci ve velilere bu de-
ğerli davranışları için teşekkür 
etti.Karabıçak “Öğretmenler 
gününde aldığım bu plaket için 
öğrenci ve velilere teşekkür 
ediyorum” dedi.

İşte SM Hastası Fikret Asım 

Karaca’ın yaşadığı dramın 
öyküsü..

“5 yıllık evli çift. Anne Gi-

resun, baba Samsun’lu. Aile 
Sakarya’da yaşıyor. Oğulları 7 
Mayıs’ta dünyaya geldi. 3’TE

24 Kasım Öğretmenler gününde öyle bir etkinliğe 
imza attılar ki, izleyenlerin çoğunun gözleri yaşardı

NAMIK KEMAL OGRENCi VE
VELiLERiNDEN iNSANLIK DERSi



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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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dokumacı'ya Vefa

35

500.00
250.00

Sayfa Sekreteri (Editör)

200200
50

25 Kasım 
2022 Cuma

SAYI:
6461

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Öğretmenlere 
Selam Olsun!..

Gün, öğretmenler günü…
*
Başta Öğretmenler Öğret-

meni, En güzel Öğretmenim 
Sevgili Peygamberim (s.a.v) 
Efendimize ve bütün öğret-
menlerimize selâm olsun…

*
⁉ Öğretmen kimdir?
Eğiten ve öğreten herkes 

öğretmendir.
‼ Öğretmen deyince, sade-

ce Milli Eğitim kadrosundaki 
öğretmenlerimiz akla gelme-
meli…

- İlk öğretmen; anne ve 
babadır...

- Sevgiler Sevgilisi, öğret-
menler Öğretmeni Peygamber 
(s.a.v) Efendimiz bir öğret-
mendir...

- Dadılar bir öğretmendir…
- Kreşlerden başlayıp Ana 

Sınıfından üniversite sırala-
rına kadar, bizleri ve evlatla-
rımızı yetiştiren her eğitici ve 
öğretici bir öğretmendir…

- Kur’an kursu hocaları ve 
irşatla vazifeli her din eğitimi 
görevlisi (imam hatip ve vaiz-
ler) de bir öğretmendir…

- İşçisine meslek öğreten 
her meslek erbabı ve işveren 
de bir öğretmendir...

- Mesleki eğitim kursla-
rındaki eğiticilerimiz de bir 
öğretmendir.

*
Öğretmenler Gününde 

nedense sadece Milli Eğitim 
kadrosundaki öğretmenlerimiz 
hatırlanır!..

Üniversitelerdeki öğretim 
üyeleri ve görevlileri öğretmen 
sayılmıyor mu?..

Diyanet İşleri Başkanlığı 
bünyesinde hizmet gören 
Kur’an Kursu hocaları ve 
irşatla vazifeli din gönüllüleri 
öğretmenler gününde niçin 
hatırlanmaz?..

Öğretmenler Günü vesile-
siyle bir kısım öğretmenlerimi-
zin gönülleri alınırken, diğer 
bir kısım öğretmenlerimizin 
gönül kırgınlıkları nasıl izale 
edilecektir?..

*
⁉ Başka etkinlikler haftalık 

kutlamalarla anılırken değerli 
öğretmenler acaba neden bir 
günle geçiştirilir?

Bir günlük “öğretmenler 
günü” kutlanılması; öğretmen-
lere saygının mı, saygısızlı-
ğın(!) mı göstergesidir?

*
Öğretmenlere sevgi ve 

saygı senede bir gün değil her 
gün gösterilmeli.

Öğretmenlere sevgi ve 
saygı lafla, mesajlarla değil 
icraatla gösterilmelidir.

*
Ancak!..
Öğretmen vardır; vatana, 

millete hayırlı hizmetlerde 
bulunan gençler yetiştirir…

‼ Öğretmen vardır; vatan 
haini, vatan, millet ve insanlık 
düşmanı gençler yetirir!

*
Vatana, millete ve insanlığa 

hizmeti olan, faydalı ilim ve 
meslek öğreten bütün öğret-
menlerimizin elleri öpülmeli, 
sevgi ve saygıda kusur göste-
rilmemeli...

Hayırlı hizmetlerde bulunan 
bütün öğretmenlerimize sade-
ce 24 Kasım’da bir gün değil 
her gün sevgi, saygı ve selam 
olsun.

*
“Ya âlim (öğreten), ya 

ilim öğrenen ya dinleyen 
veya bunları seven ol! Sakın 
beşincisi olma, yoksa helâk 
olursun.” (Taberani)

“İlim öğrendiklerinize 
hürmet edin ve ilim öğrettik-
lerinize de ikram edin!” (İbni 
Neccar) Vesselam…

CHP Grup Başkanvekili 
Özgür Özel fındığı sordu…
Beraberinde CHP 

Trabzon Milletve-
kili Ahmet Kaya, İl 

Başkanı Ömer Hacısalihoğlu 
ve Ortahisar İlçe Başkanı Fatih 
Suat Oyman’ın da yer aldığı 
heyetle TTB’yi ziyaret eden 
Özgür Özel’e, Meclis Başka-
nı Nevzat Özer ile Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan 
tarafından borsanın çalışmala-
rı ve de özellikle fındık sektörü 
ile ilgili bilgiler verildi.

Fındığın Türkiye için çok 
önemli bir tarımsal ihraç ürünü 
olduğunu bildiklerini belirten 
Özgür Özel, özellikle katma 
değeri yüksek ürünler hali-
ne dönüştürüp ihraç ederek 
daha fazla döviz kazanmamız 
gerektiğini bildirerek, ihracatı 

arttırmak için yapılması gere-
kenleri sordu.

TTB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Eyyüp Ergan’da borsa 
olarak fındığı üretiminden 
tüketimine kadar bir bütün 
kabul ederek verim ile kaliteyi 

arttırma çalışması yaptıklarını 
hatırlatarak, “Trabzon, Türk 
fındığının yüzde 9’unu üreti-
yor ama ihracatının yaklaşık 
yüzde 40’ını yapıyor. Biz birim 
alandaki üretimimizi dekarda 
ortalama 100 kilogram yerine 

200-300 kilograma çıkararak, 
dünyaya daha fazla fındık ye-
dirmek, dolayısı ile de ihracat 
gelirimizi 4-5 milyar dolara 
çıkarma hedefi için sektörün 
tüm tarafları ile çaba gösteri-
yoruz” dedi.

Mil Diyanet Sen Giresun 
İl Başkanı Celalettin 

Ocak, Kur’an Kursu öğretici-
lerinin “öğretmen” statüsüne 
kavuşturulması gerektiğini 
belirtti. 

İl Başkanı Celalettin Ocak 
yayınladığı basın açıklama-
sında, Diyanet İşleri Başkan-
lığında görev yapan binlerce 
Kur’an Kursu öğreticisinin her 
yıl 24 Kasım ‘Öğretmenler 
Günü’nü mahzun bir şekilde 
kutladığını anımsattı. 

İl Başkanı Ocak, öğret-
men ve öğretici arasında fark 
bulunmadığını kaydederek, 
“Kur’an Kursu öğreticileri 
yetkililerimizin gözünde bir 
türlü ‘öğretmen’ olamamıştır. 

‘Öğretici’ kavramını kimler, 
nasıl ve niçin icat etmiştir 
doğrusu merak ediyoruz? 
Aynı fakülteden mezun olan 
iki kişiden birine sırf Millî Eği-
tim Bakanlığında çalıştığı için 
‘öğretmen,’ Diyanet’te çalıştığı 
için diğerine ‘öğretici’ unvanı 
verilmesi haksızlıktır, ada-
letsizliktir, komiktir ve Kur’an 
kursu öğreticilerimize adeta 
üvey evlat muamelesi yap-
maktır. Millî Eğitim Bakanlığı 
Öğretmenlik Meslek Kanunu 
çıkartılmış ama yaz kış deme-
den fedakârca görev yapan 
Kur’an kursu öğreticilerimiz 
üvey evlat bile kabul edilme-
yerek adeta yok sayılmıştır.” 
ifadelerine yer verdi. 

“YILLARDIR 
İSTİSMAR EDİLEN BU 
KONU GÜNDEMDEN 
KALKMALIDIR” 

Kur’an kurslarında eğitim 
veren hocaların unvanlarının 
Kur’an kursu öğreticisi değil 
Kur’an kursu öğretmeni olması 
gerektiğini her defasında vur-
guladıklarını ifade eden Ocak, 
“Diyanet İşleri Başkanlığı bün-
yesinde görev yapan Kur’an 
kursu öğreticileri için 2013 
yılında zamanın Başbakan Yar-
dımcısı Bekir Bozdağ’ın Onlara 
öğretmen unvanı vereceğiz 
sözü hala ortada durmaktadır. 
Daha önce Devlet Bakanlığı-

na bağlı olan Diyanet İşleri 
Başkanlığımız yapılan deği-
şiklikle Cumhurbaşkanlığına 
bağlanmıştır. Bu itibarla; Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve Diya-
net İşleri Başkanımıza çağrıda 
bulunuyoruz; Kur’an kursla-
rında Kur’an öğretenler artık 
‘öğretici’ değil, ‘öğretmen’ sta-
tüsüne kavuşturulmalı, bunun 
için ne gerekiyorsa yapılmalı 
ve yıllardır istismar edilen bu 
konu gündemden kalkmalıdır. 
Bizler de Mil-Diyanet Sen ola-
rak, sürekli istismar edilen bu 
konunun gündemden kalkması 
için ne gerekiyorsa yapacak 
ve konunun takipçisi olmaya 
devam edeceğiz.” değerlendir-
melerinde bulundu.

“Kur’an kursu öğreticileri ‘öğretmen’ 
statüsüne kavusturulmalıdır”

Giresun’da okul öncesi 
öğretmeni Fatma Ezgi 

Yaşar Yonkuç, öğrencileri ve 
velilerle yürüttüğü “Bir Yumak 
Bin Can Isıtsın” projesi kapsa-
mında yaptıkları battaniyeleri, 
Türkiye’deki hastanelerin yeni-
doğan yoğun bakım servisleri-
ne gönderiyor

Fatma Ezgi Yaşar Yonkuç:
“Bu zamana kadar binin 

üzerinde battaniye, taleplere 
göre Türkiye’nin çeşitli illerin-
deki hastanelerin yenidoğan 
yoğun bakım servislerine 
ulaştırıldı”

GİRESUN (AA) - ATAKAN 
ÇITLAK - Giresun’un Bulan-
cak ilçesinde, okul öncesi 
öğretmeni Fatma Ezgi Yaşar 
Yonkuç, öğrenci ve velilerle 
Türkiye’deki hastanelerin yeni-
doğan yoğun bakım servisleri 
için battaniye hazırlıyor.

Bulancak Barbaros İlkoku-
lu’nda okul öncesi öğretmeni 
olarak görev yapan Yonkuç, 
2019’da sosyal sorumluluk 
projesi olarak “Bir Yumak Bin 

Can Isıtsın” projesini hayata 
geçirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 
ara verdiği projeye geçen yıl 
yeniden başlayan Yonkuç, 
öğrenci ve velileriyle bugüne 
kadar binin üzerinde battaniye 
dokuyarak talepler doğrultu-
sunda Türkiye’nin çeşitli hasta-
nelerin yenidoğan yoğun bakım 
servislerine ulaştırdı.

16 yıllık öğretmen Yonkuç, 
AA muhabirine, 2018 yılında 
oğlunun yenidoğan yoğun 
bakım servisindeki tedavisi sı-
rasında kuvözdeki battaniyenin 
ilgisini çektiğini söyledi.

Hemşirelerin battaniyelerin 
bağışçılar tarafından örülerek 
kendilerine teslim edildiğini 
söylediğini belirten Yonkuç, bu 
durumdan çok etkilendiğini ve 
bir sosyal sorumluluk projesi 
hazırlamaya karar verdiğini 
aktardı.

Yonkuç, “Bir Yumak Bin Can 
Isıtsın” ismini verdiği projesini 
velilerle paylaştığını ve çok gü-
zel geri dönüşler aldığını ifade 

ederek, “Okul öncesi çocuklarla 
olduğumuz için şişle örülen ip-
ler değil, parmakla örülen, tane 
tane ilmekli hazır ipleri tercih 
ettik. Bununla ilgili tam hazır-
lıklarımızı yaptık ve başladık. 
Fakat pandemi nedeniyle sınıf 
uygulamamız sona erdi. Geçti-
ğimiz yıl örme işlemine yeniden 
başladık.” dedi.

Öğrencilerin yanı sıra velile-
rin de destek olduğuna dik-
kati çeken Yonkuç, “Projemiz 
ilçemizde ve il genelinde hızla 
yayıldı. Kargo ve iplik sponsor-
larımız oluyor. İlerleyen süreçte 
bebek kıyafetleri de gelmeye 
başladı. Kimi hayırseverler iplik 
desteğinde bulundu, kimisi de 
battaniye örerek destek sağla-
dı.” diye konuştu.

“Pandemi süreci 
olmasaydı bu sayı 
daha da fazla olacaktı”

Yonkuç, bir battaniyenin, 
ören kişiye göre 1 ila 3 gün 
arasında tamamlandığını kay-

dederek, şunları söyledi:
“Her yıl eğitim öğretim 

döneminin başlangıcının ar-
dından sınıfımızdaki çocukla-
rımız ve velilerimizle projemizi 
uygulamaya başlıyoruz. Bu 
zamana kadar binin üzerin-
de battaniye, taleplere göre 
Türkiye’nin çeşitli illerindeki 
hastanelerin yenidoğan yoğun 
bakım servislerine ulaştırıldı. 
Pandemi süreci olmasaydı bu 
sayı daha da fazla olacaktı.”

Fatma Ezgi Yaşar Yonkuç, 
projeye desteklerinden dolayı 
Okul Müdürü Zafer Işık ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilile-
rine teşekkür etti.

Velilerden Dilek Urhan ise 
kendisine destek talebi geldi-
ğinde çok mutlu olduğunu ve 
hemen kabul ettiğini belirterek, 
“Öğrenme sürecimiz zor oldu 
ama başardık. Böylesine güzel 
bir projeye destek verdiğim 
için çok mutluyum. Zamanla 
çığ gibi büyüdü. Her yerden 
destek alıyoruz.” dedi.

Öğretmen ve öğrencileri, yenidoğan yoğun 
bakım servisleri için battaniye örüyor



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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Karabiber Öğretmenler 
Gününü Kutladı

Anadolu Gençlik Derne-
ği Giresun Şube Başkanı 
Tahir KARABİBER,öğret-
menler Gününü kutladı

Karabiber: “Eğitimin en 
aktif unsuru öğretmenleri-
mizdir. Öğretmen, nesilleri 
yoğurup yetiştiren önemli 
bir sanatkardır. Öğretmenlik 
peygamberlerin mesleğidir. 

Bu bakımdan Öğretmen-
ler öğrencileri ıslah etmek, 
marufu ve münkeri, hayrı 
ve şerri, helali ve haramı 
öğretmek, faydalı olan şey-
leri yaptırmak, zararlı olan 
şeylerden sakındırmak, 
kendilerine dünya ve ahiret-
te mutlu edecek saadet 
yolunu göstermek ve salih 
nesiller olarak yetişmelerini 
sağlamak için var gücüyle 
çalışan kimselerdir. Öğ-
retmenlerimiz için manevi-
yatçılık önemli bir güçtür.” 
Şeklinde konuştu

Karabiber “ Bir ülkenin 
en büyük gücü çağın idraki 
içerisinde, geleneklerinden 

kopmadan geleceğe koşa-
bilen yeni nesillerdir.Öğret-
menlerimiz, gençlerimize 
büyük hedef ve idealler 
kazandırmalıdır.Öğretmen-
lerimiz iyiyi, doğruyu, fay-
dalıyı ve adil olanı gelecek 
nesillere aktaracak, barışın, 
huzurun ve adaletin hâkim 
olduğu ortamın hazırlan-
masında etkisi olan yol 
göstericilerimizdir.İnançlı ve 
idealist gençler yetiştirme 
gayretinde olan, her gün 
bu düşünceyle okula gelip 
derslerine yeni bir heyecan-
la başlayan, Musab radı-
yallahu anhın Medinelilere 
yaklaştığı şefkatle öğrenci-
lerine hitap eden öğretmen-
lerimizin, Yaradan Rabbinin 
adıyla oku şuuruyla aziz 
milletimizin kıymetli evlat-
larına bilgiyi, imanı ve salih 
ameli nakşeden fedakar ve 
cefakar tüm öğretmenleri-
mizin öğretmenler gününü 
kutlarım.”dedi.

Haber: Osman Yılmaz

Uyuşturucu operasyonunda 
bir zanlı tutuklandı

GİRESUN (AA) - Gire-
sun’da düzenlenen uyuştu-
rucu operasyonunda gözal-
tına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, “torbacı” olarak 
tabir edilen sokak satıcıla-
rına yönelik operasyonda 
M.F.Ç’yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde 
yapılan aramada 15,6 gram 
kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edi-
len zanlı, çıkarıldığı hakim-
likçe “uyuşturucu madde 
ticareti yapmak” suçundan 
tutuklandı.

Şenlikoğlu: ‘Kadına Yönelik 
Şiddet Bir İnsanlık Ayıbıdır’
Giresun Belediye Başka-

nı Aytekin Şenlikoğlu, 
kadına şiddeti kınadı.

Şenlikoğlu “Belediye olarak 
hayata geçirdiğimiz Kadın 
Danışma Merkezi ile şehrimiz-
deki kadınlara ücretsiz olarak 
sosyal, psikolojik ve hukuksal 
konularda destek veriyoruz. 
Toplumsal huzuru ve güveni 
tesis edebilmek için çalışmala-
rımıza devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Şenlikoğlu şöyle 
devam etti: “Dünyanın nere-
sinde olursa olsun kadınlara, 
kız evlatlarımıza yönelik 
işlenen şiddet unsurları bizleri 
derinden üzmektedir. Ka-
dın annedir, kardeştir, eştir, 
sevgilidir, arkadaştır. Kadın, 
her şeyden önce bir insandır 
ve kendisine hak ettiği değer 
verilmelidir. Şiddet diline ve 
ayrımcılığa karşı çıkalım. 
Kadınların hak arama yolla-
rını işletmeleri ve kendilerini 

korumaları için yanlarında 
olalım. Kadına yönelik şidde-
tin önlenmesi, hususundaki 
mücadelenin toplumun tüm 
kesimleri tarafından üstle-
nilmesi gerekiyor. Dünyada 
ve ülkemizde kaydedilmekte 
olan tüm olumlu gelişmelere 
rağmen, kadına yönelik şid-
det, hali hazırda önemli prob-
lemler arasında yer almaya 
devam etmektedir. Kadına 
uygulanan şiddet asla kabul 
edilemez. Bu tür menfur 
olaylar, hem bir insanlık ayıbı, 
hem de kul hakkına girmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 
25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddetle Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’nde tüm 
kadınlarımızın yanında ve 
destekçisi olduğumuzu bir kez 
daha ifade ediyor, kadınıyla er-
keğiyle huzur ve barış dolu bir 
dünyada yaşamamızı temenni 
ediyorum.”

Kulaklı Ve Muhtaroğlu’ndan 
Devrim Gibi Yenilikler

Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fazıl KULAKLI, hastanede ilk kez 
Lazer Hemoroidoplasti (Lazerle Basur) Ameliyatının yapılmaya başlandığını açıkladı

Lazer teknolojisi kulla-
narak müdahaleleri 
gerçekleştiren Genel 

Cerrahi uzmanı Dr. Öğretim 
Üyesi Ali MUHTAROĞLU 
ise uygun yerel veya spinal 
anestezi altında, kontrollü 
lazer uygulaması ile hemoroid 
yastıkçıklarının içeriden yok 
edildiğini söyledi.

Hemoroidin, anal kanalın 
üst kısmında genişlemiş damar 
yumakları olduğunu belirten 
Dr.Muhtaroğlu “Hemoroid halk 
arasında basur veya mayasıl 
olarak da bilinir. Makattan kan 

gelmesi, makatta ağrı ve ele ge-
len şişlik, akıntı, makatta ıslaklık 
hissi ve kaşıntı ile kendini göste-
rebilir. İç ve dış hemoroidler ola-
rak ikiye ayrılır. Zamanla anal 
kanalda yerleşen genişlemiş 

toplardamar yumakları makatın 
dışına doğru çıkarak kendini 
gösterir.” Şeklinde konuştu

Bağırsak alışkanlığının 
değişmesinin (kabız, ishal), 
gebelik ve doğum, hareket-
siz yaşam tarzının, bazı spor 
etkinliklerinin (ata binmek, 
bisiklet sürmek), çeşitli meslek 
gruplarının (şoförler, pilotlar), 
alkol alışkanlığının, pelvik böl-
gede yerleşen tümörlerin, kalın 
bağırsak kanserinin hemoro-
ide yol açan nedenler olarak 
sıralayan Dr.Muhtaroğlu,”Lazer 
hemoroidoplasti sonrasında bir 

sarkmanın oluşması veya tek-
rarlaması da engellenmiş olur. 
Herhangi bir yabancı malzeme 
(kelepçelerin) yerleştirilmesini 
gerektirmez, lazer tedavisinde 
anal kanalda darlık riski de 
oluşmaz. Geleneksel cerrahi 
yöntemlerden farklı olarak kesi 
yapılmadığından veya dikiş 
atılmadığından iyileşme erken 
gerçekleşir. Sonuçta hasta 
müdahale sonrası daha az ağrı 
hisseder ve normal aktivitele-
rine daha kısa sürede dönebi-
lir.”İfadelerini kullandı.

Haber: Fatma Uğurlu

iBRAHiM EKiZ’DEN 4/A TALEBi
Türk Sağlık -sen Giresun şube Başkanı İbrahim Ekiz, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istedi

İstisnasız olarak bütün 
güvencesiz personelin kad-

roya geçirilmesi konusunda ki 
ısrarımız da devam etmektedir. 

“Sözleşmeli personelin kad-
roya geçirilmesine ilişkin olarak 
hükümet nezdinde çalışmalar 
yapıldığı ve çeşitli formüller üze-
rinde durulduğu bilinmektedir. 
Türk Sağlık -Sen olarak talebi-
miz, tüm güvencesiz sözleşmeli 
personelin 4/A’lı memur kadro-
larına geçirilmesidir. “dedi

Ekiz, “Arzumuz, insan onu-
runa yaraşır bir iş, bütün kamu 
çalışanlarının annesi, babası, 
eşi ve çocuklarıyla bir arada 
yaşama hakkına kavuşmasıdır. 
Kamu personel sistemi, iş gü-
vencesi, tayin, kurum değişikliği, 
aile birliği, görevde yükselme 
gibi hakları tüm çalışanlara sağ-
layan bir yapıya dönüştürülmeli-
dir.  Aynı okuldan mezun olmuş, 
aynı sınava girmiş, aynı işi 
yapan personelin farklı statüler-
de, farklı haklarla çalıştırılması 
Anayasamızda ifade edilen ada-
let ve eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Sözleşmeli personel bile ken-

di içinde süresiz, 4/B’li, 5393’e 
tabi, 3+1’e tabi, 4/C’den 4/B’ye 
geçenler, vekil ebe-hemşire, 
kamu dışı sağlık çalışanı şek-
linde ayrımcılığa tabi tutulurken 
kamu hizmetlerinde etkinliğin, 
personel sisteminde istikrarın, 
çalışma hayatında adaletin 
sağlanması mümkün değildir. 
Kamu personel sisteminde is-
tikrar ve adaleti sağlamanın tek 

bir yolu vardır; o da çok başlı 
yapıyı sonlandırmak ve tüm 
güvencesiz sözleşmeli personeli 
kadroya geçirmektir. Sözleşmeli 
personele kadro, keyfiyet değil 
gerekliliktir. 

Sağlık çalışanları harfler 
ve rakamlarla bölünmeyi değil 
aileleriyle bir arada, adil, hakka-
niyetli, güvenceli ve kadrolu bir 
çalışma hayatını fazlasıyla hak 

ediyor.   
Yarınından endişe eden, 

tayin, terfi, aile birliği gibi temel 
haklardan mahrum olarak 
çalışan tek bir kamu görevlisi 
dahi kalmamalı, güvencesiz 
çalışma modelleri kamu istih-
dam sisteminden çıkarılmalı-
dır” Yapılacak düzenlemeler 
ile sağlık çalışanlarını mutlu 
edecek güzel sonuçlara ula-
şacağımıza inancımız tamdır. 
Sağlık çalışanlarının beklenti 
ve taleplerini yetkili mercilere 
iletmek ve sonuç odaklı çözüm 
önerilerimizle çalışma barışına 
katkı sağlamak temel hedefi-
mizdir. Her platformda yaşa-
nan sorun ve sıkıntıları dile 
getirecek çözüm için gayret 
göstereceğiz.

Sağlık çalışanlarının etkisiz 
ve merdiven altı sendikalara 
itibar etmemesini ve Türk Sağ-
lık-Sen çatısı altında birleşerek 
2023 yılında toplu sözleşme 
masasına da  Türk Sağlık- 
Sen’nin yetkilendirilmesini 
istiyoruz.” 

Haber: Hakan Çelebi

24 Kasım Öğretmenler gününde öyle bir etkinliğe imza attılar ki, izleyenlerin çoğunun gözleri yaşardı

NAMIK KEMAL OGRENCi VE
VELiLERiNDEN iNSANLIK DERSi

Fikret Âsım Karaca 6.5 aylık, 
ilk bebekleri. 

10 günlükken genetik bir has-
talık olan SMA Tip1 ölümcül kas 
hastalığı tanısı aldı. Hastalığın 
tedavisi  yurtdışında Zolgensma 
adı verilen, dünyanın en pahalı 
ilacı ile oluyor. Yaklaşık 1.9 milyon 
dolar... Bu ilaç ile 30-40dk içinde 
hasarlı gen tedavi ediliyor.

Gereken meblaya ulaşabilmek 
için  valiliğinin izniyle 1 Haziran’da 
Türkiye geneli bir bağış kampan-
yası başlatıldı. Türkiye’nin her 
yerinden gönüllü abi ve ablaları, 
minik fındık kurdu FİKO bebeğe 
maddi manevi destek oluyor. 
Okullara zarf dağıtımı yaparak da 

tüm Türkiye’ye bebeğin sesi duyu-
rulmaya çalışılıyor. Kampanya şu 
an %43.6 tamamlandı. 

Fikret bebek erken tanı olduğu 
için ilaç şirketi %95-98 olumlu 
etki öngörüyor. Henüz burundan 
beslenme(NG) ve trakesi yok; 
ancak bebeğin şu anda solunum 
ve yutkunma sıkıntıları başladı.  
Cihazlardan destek alarak ve 
fizik tedavi ile hastalığın etki-
leri yavaşlatılmaya çalışılıyor. 
Hastalık her an kalp kaslarını 
etkileyip, minik bebeğin hayatını 
kaybetmesine neden olabilir. 
Bu nedenle aciliyetle tedavisine 
kavuşması gerekiyor.

Haber: Mustafa Cici

TL bağış için:
İBAN: TR82 0001 0000 2040 4616 1750 08
BANKA: ZİRAAT BANKASI
ALICI: Elif ALİM KARACA
AÇIKLAMA: FİKO
............
SMS bağış için:
FİKO yaz 5421’e gönder 20 TL bağış yap
.......
AVRUPA İBAN:
Help Dunya e.V.
IBAN: DE46 2905 0101 0082 3165 14
BIC: SBREDE22XXX
Verwendungszweck: SMA-TR-Fikret
*Avrupa için açıklamaya SMA-TR-Fikret yazmak zorunludur!
.........
Sosyal Medya: sma_fikretasima_umutol
Baba Tlf: 0(531)2653455....

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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2022 Cuma www.giresungundem.com

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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Öğretmenlere 
Selam Olsun!..

Gün, öğretmenler günü…
*
Başta Öğretmenler Öğret-

meni, En güzel Öğretmenim 
Sevgili Peygamberim (s.a.v) 
Efendimize ve bütün öğret-
menlerimize selâm olsun…

*
⁉ Öğretmen kimdir?
Eğiten ve öğreten herkes 

öğretmendir.
‼ Öğretmen deyince, sade-

ce Milli Eğitim kadrosundaki 
öğretmenlerimiz akla gelme-
meli…

- İlk öğretmen; anne ve 
babadır...

- Sevgiler Sevgilisi, öğret-
menler Öğretmeni Peygamber 
(s.a.v) Efendimiz bir öğret-
mendir...

- Dadılar bir öğretmendir…
- Kreşlerden başlayıp Ana 

Sınıfından üniversite sırala-
rına kadar, bizleri ve evlatla-
rımızı yetiştiren her eğitici ve 
öğretici bir öğretmendir…

- Kur’an kursu hocaları ve 
irşatla vazifeli her din eğitimi 
görevlisi (imam hatip ve vaiz-
ler) de bir öğretmendir…

- İşçisine meslek öğreten 
her meslek erbabı ve işveren 
de bir öğretmendir...

- Mesleki eğitim kursla-
rındaki eğiticilerimiz de bir 
öğretmendir.

*
Öğretmenler Gününde 

nedense sadece Milli Eğitim 
kadrosundaki öğretmenlerimiz 
hatırlanır!..

Üniversitelerdeki öğretim 
üyeleri ve görevlileri öğretmen 
sayılmıyor mu?..

Diyanet İşleri Başkanlığı 
bünyesinde hizmet gören 
Kur’an Kursu hocaları ve 
irşatla vazifeli din gönüllüleri 
öğretmenler gününde niçin 
hatırlanmaz?..

Öğretmenler Günü vesile-
siyle bir kısım öğretmenlerimi-
zin gönülleri alınırken, diğer 
bir kısım öğretmenlerimizin 
gönül kırgınlıkları nasıl izale 
edilecektir?..

*
⁉ Başka etkinlikler haftalık 

kutlamalarla anılırken değerli 
öğretmenler acaba neden bir 
günle geçiştirilir?

Bir günlük “öğretmenler 
günü” kutlanılması; öğretmen-
lere saygının mı, saygısızlı-
ğın(!) mı göstergesidir?

*
Öğretmenlere sevgi ve 

saygı senede bir gün değil her 
gün gösterilmeli.

Öğretmenlere sevgi ve 
saygı lafla, mesajlarla değil 
icraatla gösterilmelidir.

*
Ancak!..
Öğretmen vardır; vatana, 

millete hayırlı hizmetlerde 
bulunan gençler yetiştirir…

‼ Öğretmen vardır; vatan 
haini, vatan, millet ve insanlık 
düşmanı gençler yetirir!

*
Vatana, millete ve insanlığa 

hizmeti olan, faydalı ilim ve 
meslek öğreten bütün öğret-
menlerimizin elleri öpülmeli, 
sevgi ve saygıda kusur göste-
rilmemeli...

Hayırlı hizmetlerde bulunan 
bütün öğretmenlerimize sade-
ce 24 Kasım’da bir gün değil 
her gün sevgi, saygı ve selam 
olsun.

*
“Ya âlim (öğreten), ya 

ilim öğrenen ya dinleyen 
veya bunları seven ol! Sakın 
beşincisi olma, yoksa helâk 
olursun.” (Taberani)

“İlim öğrendiklerinize 
hürmet edin ve ilim öğrettik-
lerinize de ikram edin!” (İbni 
Neccar) Vesselam…

CHP Grup Başkanvekili 
Özgür Özel fındığı sordu…
Beraberinde CHP 

Trabzon Milletve-
kili Ahmet Kaya, İl 

Başkanı Ömer Hacısalihoğlu 
ve Ortahisar İlçe Başkanı Fatih 
Suat Oyman’ın da yer aldığı 
heyetle TTB’yi ziyaret eden 
Özgür Özel’e, Meclis Başka-
nı Nevzat Özer ile Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan 
tarafından borsanın çalışmala-
rı ve de özellikle fındık sektörü 
ile ilgili bilgiler verildi.

Fındığın Türkiye için çok 
önemli bir tarımsal ihraç ürünü 
olduğunu bildiklerini belirten 
Özgür Özel, özellikle katma 
değeri yüksek ürünler hali-
ne dönüştürüp ihraç ederek 
daha fazla döviz kazanmamız 
gerektiğini bildirerek, ihracatı 

arttırmak için yapılması gere-
kenleri sordu.

TTB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Eyyüp Ergan’da borsa 
olarak fındığı üretiminden 
tüketimine kadar bir bütün 
kabul ederek verim ile kaliteyi 

arttırma çalışması yaptıklarını 
hatırlatarak, “Trabzon, Türk 
fındığının yüzde 9’unu üreti-
yor ama ihracatının yaklaşık 
yüzde 40’ını yapıyor. Biz birim 
alandaki üretimimizi dekarda 
ortalama 100 kilogram yerine 

200-300 kilograma çıkararak, 
dünyaya daha fazla fındık ye-
dirmek, dolayısı ile de ihracat 
gelirimizi 4-5 milyar dolara 
çıkarma hedefi için sektörün 
tüm tarafları ile çaba gösteri-
yoruz” dedi.

Mil Diyanet Sen Giresun 
İl Başkanı Celalettin 

Ocak, Kur’an Kursu öğretici-
lerinin “öğretmen” statüsüne 
kavuşturulması gerektiğini 
belirtti. 

İl Başkanı Celalettin Ocak 
yayınladığı basın açıklama-
sında, Diyanet İşleri Başkan-
lığında görev yapan binlerce 
Kur’an Kursu öğreticisinin her 
yıl 24 Kasım ‘Öğretmenler 
Günü’nü mahzun bir şekilde 
kutladığını anımsattı. 

İl Başkanı Ocak, öğret-
men ve öğretici arasında fark 
bulunmadığını kaydederek, 
“Kur’an Kursu öğreticileri 
yetkililerimizin gözünde bir 
türlü ‘öğretmen’ olamamıştır. 

‘Öğretici’ kavramını kimler, 
nasıl ve niçin icat etmiştir 
doğrusu merak ediyoruz? 
Aynı fakülteden mezun olan 
iki kişiden birine sırf Millî Eği-
tim Bakanlığında çalıştığı için 
‘öğretmen,’ Diyanet’te çalıştığı 
için diğerine ‘öğretici’ unvanı 
verilmesi haksızlıktır, ada-
letsizliktir, komiktir ve Kur’an 
kursu öğreticilerimize adeta 
üvey evlat muamelesi yap-
maktır. Millî Eğitim Bakanlığı 
Öğretmenlik Meslek Kanunu 
çıkartılmış ama yaz kış deme-
den fedakârca görev yapan 
Kur’an kursu öğreticilerimiz 
üvey evlat bile kabul edilme-
yerek adeta yok sayılmıştır.” 
ifadelerine yer verdi. 

“YILLARDIR 
İSTİSMAR EDİLEN BU 
KONU GÜNDEMDEN 
KALKMALIDIR” 

Kur’an kurslarında eğitim 
veren hocaların unvanlarının 
Kur’an kursu öğreticisi değil 
Kur’an kursu öğretmeni olması 
gerektiğini her defasında vur-
guladıklarını ifade eden Ocak, 
“Diyanet İşleri Başkanlığı bün-
yesinde görev yapan Kur’an 
kursu öğreticileri için 2013 
yılında zamanın Başbakan Yar-
dımcısı Bekir Bozdağ’ın Onlara 
öğretmen unvanı vereceğiz 
sözü hala ortada durmaktadır. 
Daha önce Devlet Bakanlığı-

na bağlı olan Diyanet İşleri 
Başkanlığımız yapılan deği-
şiklikle Cumhurbaşkanlığına 
bağlanmıştır. Bu itibarla; Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve Diya-
net İşleri Başkanımıza çağrıda 
bulunuyoruz; Kur’an kursla-
rında Kur’an öğretenler artık 
‘öğretici’ değil, ‘öğretmen’ sta-
tüsüne kavuşturulmalı, bunun 
için ne gerekiyorsa yapılmalı 
ve yıllardır istismar edilen bu 
konu gündemden kalkmalıdır. 
Bizler de Mil-Diyanet Sen ola-
rak, sürekli istismar edilen bu 
konunun gündemden kalkması 
için ne gerekiyorsa yapacak 
ve konunun takipçisi olmaya 
devam edeceğiz.” değerlendir-
melerinde bulundu.

“Kur’an kursu öğreticileri ‘öğretmen’ 
statüsüne kavusturulmalıdır”

Giresun’da okul öncesi 
öğretmeni Fatma Ezgi 

Yaşar Yonkuç, öğrencileri ve 
velilerle yürüttüğü “Bir Yumak 
Bin Can Isıtsın” projesi kapsa-
mında yaptıkları battaniyeleri, 
Türkiye’deki hastanelerin yeni-
doğan yoğun bakım servisleri-
ne gönderiyor

Fatma Ezgi Yaşar Yonkuç:
“Bu zamana kadar binin 

üzerinde battaniye, taleplere 
göre Türkiye’nin çeşitli illerin-
deki hastanelerin yenidoğan 
yoğun bakım servislerine 
ulaştırıldı”

GİRESUN (AA) - ATAKAN 
ÇITLAK - Giresun’un Bulan-
cak ilçesinde, okul öncesi 
öğretmeni Fatma Ezgi Yaşar 
Yonkuç, öğrenci ve velilerle 
Türkiye’deki hastanelerin yeni-
doğan yoğun bakım servisleri 
için battaniye hazırlıyor.

Bulancak Barbaros İlkoku-
lu’nda okul öncesi öğretmeni 
olarak görev yapan Yonkuç, 
2019’da sosyal sorumluluk 
projesi olarak “Bir Yumak Bin 

Can Isıtsın” projesini hayata 
geçirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 
ara verdiği projeye geçen yıl 
yeniden başlayan Yonkuç, 
öğrenci ve velileriyle bugüne 
kadar binin üzerinde battaniye 
dokuyarak talepler doğrultu-
sunda Türkiye’nin çeşitli hasta-
nelerin yenidoğan yoğun bakım 
servislerine ulaştırdı.

16 yıllık öğretmen Yonkuç, 
AA muhabirine, 2018 yılında 
oğlunun yenidoğan yoğun 
bakım servisindeki tedavisi sı-
rasında kuvözdeki battaniyenin 
ilgisini çektiğini söyledi.

Hemşirelerin battaniyelerin 
bağışçılar tarafından örülerek 
kendilerine teslim edildiğini 
söylediğini belirten Yonkuç, bu 
durumdan çok etkilendiğini ve 
bir sosyal sorumluluk projesi 
hazırlamaya karar verdiğini 
aktardı.

Yonkuç, “Bir Yumak Bin Can 
Isıtsın” ismini verdiği projesini 
velilerle paylaştığını ve çok gü-
zel geri dönüşler aldığını ifade 

ederek, “Okul öncesi çocuklarla 
olduğumuz için şişle örülen ip-
ler değil, parmakla örülen, tane 
tane ilmekli hazır ipleri tercih 
ettik. Bununla ilgili tam hazır-
lıklarımızı yaptık ve başladık. 
Fakat pandemi nedeniyle sınıf 
uygulamamız sona erdi. Geçti-
ğimiz yıl örme işlemine yeniden 
başladık.” dedi.

Öğrencilerin yanı sıra velile-
rin de destek olduğuna dik-
kati çeken Yonkuç, “Projemiz 
ilçemizde ve il genelinde hızla 
yayıldı. Kargo ve iplik sponsor-
larımız oluyor. İlerleyen süreçte 
bebek kıyafetleri de gelmeye 
başladı. Kimi hayırseverler iplik 
desteğinde bulundu, kimisi de 
battaniye örerek destek sağla-
dı.” diye konuştu.

“Pandemi süreci 
olmasaydı bu sayı 
daha da fazla olacaktı”

Yonkuç, bir battaniyenin, 
ören kişiye göre 1 ila 3 gün 
arasında tamamlandığını kay-

dederek, şunları söyledi:
“Her yıl eğitim öğretim 

döneminin başlangıcının ar-
dından sınıfımızdaki çocukla-
rımız ve velilerimizle projemizi 
uygulamaya başlıyoruz. Bu 
zamana kadar binin üzerin-
de battaniye, taleplere göre 
Türkiye’nin çeşitli illerindeki 
hastanelerin yenidoğan yoğun 
bakım servislerine ulaştırıldı. 
Pandemi süreci olmasaydı bu 
sayı daha da fazla olacaktı.”

Fatma Ezgi Yaşar Yonkuç, 
projeye desteklerinden dolayı 
Okul Müdürü Zafer Işık ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilile-
rine teşekkür etti.

Velilerden Dilek Urhan ise 
kendisine destek talebi geldi-
ğinde çok mutlu olduğunu ve 
hemen kabul ettiğini belirterek, 
“Öğrenme sürecimiz zor oldu 
ama başardık. Böylesine güzel 
bir projeye destek verdiğim 
için çok mutluyum. Zamanla 
çığ gibi büyüdü. Her yerden 
destek alıyoruz.” dedi.

Öğretmen ve öğrencileri, yenidoğan yoğun 
bakım servisleri için battaniye örüyor
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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

425 Kasım 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Bugün; 24 Kasım Öğretmen-

ler Günü… 
Bugün siz değerli sayfa pay-

daşlarıma; 
Çok yakinen tanıdığım, 

değer verdiğim ve saygı duy-
duğum iki öğretmenin meslek 
yaşamından ortak bir mücade-
lenin öyküsünü ve yaşamlarının 
nasıl sürdüğü ve nasıl sonlan-
dığı üzerine sohbet paylaşımı 
düşünüyorum… 

Ancak; 
Anlatmak istediğim konuya 

girmeden önce –müsaade 
ederseniz- bu iki öğretmenimizi 
kısaca tanıtmak istiyorum… 

Birinci öğretmenimizin adı: 
İsmail BEYLİK 

1928 Dereli merkez ilçe 
doğumlu… 

Yani; Harf devriminin yapıldı-
ğı ve Atatürk’ün ‘Başöğretmen’ 
olduğu yıl dünyaya geliyor… 

İkinci öğretmenimizin adı: 
Ahmet BAYRAM 

1929 Dereli merkez ilçe 
doğumlu… 

Ve bu her iki öğretmenimiz 
de Dereli merkez ilçeye bağlı 
Eldirek Mahallesinden… 

Eğitim süreçleri de kısaca 
şöyle oluyor; 

Bir yıl arayla her iki öğretme-
nizi de ilköğrenimlerini Dereli 
merkez ilçede yapıyorlar… 

Ve ilkokuldan mezun olunca 
da, önce İsmail Beylik ve bir yıl 
sonrada Ahmet Bayram ‘öğret-
men olmak’ için Beşikdüzü Köy 
Enstitüsüne gidiyorlar… 

Ve Beşikdüzü Köy Ens-
titüsünden mezun olduktan 
sonrada; 

Önce on/küsur yıl farklı köy-
lerde öğretmenlik yapıyorlar…. 

Daha sonrada Dereli Merkez 
İlkokulunda yeniden bir araya 
geliyorlar;

Ve aynı okul çatısının altında 
birlikte çalışmaya başlıyorlar… 

Her ikisi de idealist mi ide-
alist; 

Köy Enstitüsü fırınında piş-
miş ve tavını almışlar! 

Her ikisi de mesleğine deli-
cesine aşık olmuşlar! 

Her neyse… 
Şimdi asıl anlatmak istediğim 

konuya gelecek olursak; 
Yıl, 1960’lı yılların ortaları-

dır… 
Ahmet Bayram, erken yaşta 

gözlerinden ‘Behçet Hastalığı-
na’ yakalanır… 

Ve bunun tedavisi de, o 
yıllarda sadece ve sadece İngil-
tere’de vardır… 

Ahmet Bayram’ın öğretmen-
lik bütçesi dersen, İngiltere’ye 
gidemeyecek kadar sınırlı ve 
dardır… 

İngiltere’ye gidebilmesi için 
örgütlü bir güce ihtiyaç vardır; 

Bu örgütse, o dönemlerde 
‘Öğretmenler Sendikası’ olan 
TÖS Teşkilatıdır… 

Ve ‘genel başkanı da’ o sıra-
lar ünlü eğitimci ve yazar Fakir 
BAYKURT’tur.. 

Sözü uzatmayalım; 
Dereli Ortaokulu’nun ilk ve 

idealist öğretmenlerinden Erkan 
AKDAĞ isimli öğretmen, Anka-
ra’ya yolu düşünce TÖS Genel 
Başkanı Fakir BAYKURT’a 
uğrar…

Öğretmenler Örgütü TÖS 
olarak, yardım yapılıp-yapıla-
mayacağını sorar… 

(O denim TÖS üyesi olan 
öğretmenleri sendika İngilte-
re’ye tedaviye gönderebiliyor) 

Fakir BAYKURT; 
“Çalıştığınız ilçede TÖS 

Şubemiz var mı? 
Tedavisini yaptırmak istemin-

de bulunduğunuz öğretmenimiz 
bizim üyemiz mi? 

Çünkü biz, ancak üyelerimizi 
yurtdışına tedaviye gönderebi-
liyoruz… 

Eğer, ilçenizde TÖS Şube-
miz yoksa, kuruverin ve hemen 
gönderelim” der… 

Ve Erkan AKDAĞ öğret-
menimiz büyük bir mutlulukla 
bu müjdeli haberi vermek için 
Dereli ilçesine geri dönüyor… 

Konuyu gelir-gelmez, başta 
İsmail Beylik öğretmenimiz 
olmak üzere ‘Öğretmenler 
Sendikası’ TÖS’ün kurulma 
konusunu açıyor… 

Ve meslektaşı Ahmet Bay-
ram’ın gözlerinin tedavisi için 
bir adım öne çıkıyor; 

TÖS’ün kurulması için 
gece-gündüz öğretmenleri ikna 
etmeye çalışıyor… 

‘İkna etmeye çalışıyor’ 
diyorum; 

Çünkü ilçede yönetsel erkler 
başta olmak üzere, birçok kişi 
Öğretmenler Sendikası TÖS’ün 
kurulmasına karşı çıkıyor… 

Hatta ve hatta yönetsel 
erkler, TÖS’ün kuruşunda yer 
almak isteyen öğretmenleri 
tehdit ediyor… 

“Sizi bu ilçede yaşatmayız, 
sürgüne göndeririz” diye gözda-
ğı veriliyor… 

Fakat bu konuda İsmail Bey-
lik öğretmen geri adım atmıyor; 

Başta, bağlı olduğu kurumun 
idarecileri olmak üzere, TÖS’ün 
kuruluşa engel olmak isteyen-
lerle amansız bir mücadele 
veriyor… 

Peki, ‘veriyor’ da sonuç ne 
oluyor? 

Sıcağı-sıcağına hemen 
söyleyelim; 

‘Görülen lüzum üzerine’ Şe-
binkarahisar ilçesine sürgüne 
gönderiliyor… 

Fakat o saygıdeğer öğret-
men bunu hiç mi-hiç dillendirmi-
yor ve merak edip soranlara da; 

“Buranın oksijeni sağlığıma 
iyi geldiği için kendim tayin iste-
dim” diyecek kadarda mütevazi 
davranıyor… 

Ve daha sonra mı ne oluyor? 

İsmail Beylik öğretmenin Ata-
türkçü, cumhuriyetçi ve örgütlü 
mücadeleyi sevdiğini bilen bazı 
karanlık güçler, sinemanın da-
ğıldığı saatlerde ve karanlık bir 
kamyonun gölgesinde arkadan 
başına sopayla vurup ve ileride 
tedavisi zor gizil bir yara izi kalır 
beyninde… 

Ve aradan zaten çok zaman 
geçmez; 

Bir-iki yıl sonra İsmail Beylik 
öğretmenimiz rahatsızlanır… 

Tedavisi için Ankara İbn-i 
Sina Hastanesine götürülüp 
yatırılır… 

Öğretmen saygısını yitirme-
yen sağlık emekçileri bu idealist 
öğretmeni tedavi etmeye çalı-
şır… 

Ama bütün uğraşlar ve çaba-
lar sonuçsuz kalır… 

Yani; 
Öğrencilerinin özlemiyle 

yanıp-tutuşan İsmail Beylik 
öğretmenimiz… 

Hastane koridorlarında 
öğrencilerinin adını sayıklaya-
rak… 

“Hadi zil çaldı, duymadınız 
mı?” naraları atıp, pijamalarının 
yakasını yırtarak.. 

1972 yılının 2 Kasım’ın da 
ve 44 yaşında bu dünyadan 
aramızdan ayrılıverdi… 

O, Köy Enstitülü İsmail BEY-
LİK öğretmen ki; 

Mesleğine delicesine aşık bir 
öğretmendi… 

Ve öğrencilerini evdeki ço-
cuklarından daha çok severdi… 

Ve İsmail Beylik öğretmen; 
Öylesine yenilikçi ve çağın 

gelişimini takip eden bir öğret-
mendi ki… 

Onun sınıfı diğer öğretmen-

lerin sınıfından çok farklıydı.. 
Örneğin: 
Zeminden üçüncü kattaki 

sınıfına su çıkarıp, öğrencilerin 
tebeşir kullandıktan sonra elle-
rini yıkasın diye sınıfa ‘mutfak 
çeşmesi’ yapmış ve temiz 
havlular asmıştı… 

Daha Orman İşletmenin 
projesinde yokken; 

İsmail Beylik öğretmen 
okulun bahçesinde bulunan 
ıhlamur ağaçlarına kuşların 
yatıp-kalkması için küçük kuş 
evlere (kafesler) yapmıştı… 

Üç-beş cümleyle özetleyip 
sonlandıracak olursak; 

24 Kasım Öğretmenler Günü 
nedeniyle sohbetini yaptığımız 
öğretmenlerden İsmail Beylik 
ortaokul 1.inci sınıfta benim 
‘Resim Öğretmenim’ oldu… 

Diğer ikinci öğretmen Ahmet 
Bayram ise; 

Benim hem ilkokul öğretme-
nim ve hem de kayınpederim…

(Sağdaki öğretmen) 
Rol model aldığımız öğret-

menlerimizi unutmadık… 
Unutmayacağız… 
Nefesimizin yettiği yere 

kadarda, onları yad edip ana-
cağız.. 

Bu vesileyle; 
Yaşadığı çağın sorumluluğu-

nu omuzlayan… 
Eğitim-öğretim kazandırdığı 

öğrenciyi gerilere değil, ileriye 
taşıyan… 

Tüm eğitim emekçilerinin 
bu özel gününü kutluyor ve 
verdikleri mücadeleyi başarı-
larla süsleyip, taçlandırmalarını 
diliyorum…

ONLAR KÖY ENSTİTÜLÜ ÖĞRETMENLERDİ 
VE MESLEKLERİNİ DELİCESİNE SEVERLERDİ

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç
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Ali Zafer Topşir

CHPLi YILMAZ’DAN SOK
SECiM HARCAMASI iDDiASI...
Arsaların satılarak seçimde kullanılacağını iddia eden CHP Grupbaşkanvekili Yılmaz,Nas ayetine atıfta bulu-

narak” bütçenin, 2023’ün ilk çeyreğinde, bol kepçe kullanılarak seçim için tüketileceği aşikadır.” dedi

Bu yerler 2022’de sa-
tılmasın diye dua mı 
edeceksiniz? 2023 

Bütçesinin gerçekçi olmadığı-
na yada  gayri ciddi olduğu-
na  dair  İşte size en önemli  
gerekçelerimiz.

Ayrıca  Giresun Belediye 
Meclisi, CHP Grubunun itirazı 
üzerine Gedikkaya mahal-
lesinde İl Özel İdaremize ait 
satışa çıkardığımız 
yerin imar durumunu 
Otel yerinden tekrar 
Hastane alanına geri 
çevirmiştir.

Yani kendi aldığı 
karardan dönmüştür. 
Artık bu gelişmelerin 
ışığında bu satışlar-
dan mutlaka vazgeç-
meliyiz.

Değerli arkadaş-
lar,2023 İl Özel İdare 
bütçesinde 20 Milyon 
gibi çok ciddi bir faiz 
geliri ve aynı zamanda 
29 Milyon gibi de bir 
faiz gideri var. Hani 
Nass vardı. Hani faiz 
haramdı. Sakın Cum-

hurbaşkanı duymasın. Bu bol 
sıfırlı faiz beklentisi, doyurucu 
bir açıklamaya muhtaçtır.

Taslağı İdare tarafından 
gönderilen bu Giresun’a reva 
görülen bütçenin, 2023’ün ilk 
çeyreğinde, bol kepçe kulla-
nılarak seçim için tüketileceği 
aşikadır. Performans  Progra-
mında da eleştirdiğimiz gibi, 
siz bu bütçeyle ancak Gire-

sun’lunun gözünü boyamaya 
yada Giresun’a Makyaj yap-
maya  çalışırsınız, Yani Kalan 
7-8 ay için bilir diyorsunuz.

Değerli arkadaşlar,2023 
bütçemizin gelirinin yaklaşık 
%50’si Merkezi İdare Vergi 
Gelirlerinden alınan Paylar 
olarak tahmin edilmiştir. Bu 
pay 234.700.000 TL. olarak 
öngörülmüştür. Ekonomik 

koşulların güçlüğü nedeniyle 
vergi gelirleri düşeceği için , 
bu payın azalabilme ihtimali 
yüksektir. Ayrıca bu gelirimizin 
İller Bankası ve diğer banka 
kredi borçlarına kesintilerini de 
unutmamamız gerekir.

Yerel yönetimlerin  Mer-
kezi idare paylarının çarpanı 
geçmişte 1 iken, yine AKP 
İktidarı döneminde 0,5’e 

indirilmiştir. Her 
bütçe döneminde 
bunu tekrar tekrar 
anımsatmak zo-
runda kalıyoruz. 
Gerçekten

İl Özel İda-
relerine  soluk 
aldırılacaksa , 
iktidar tarafından 
bu çarpan yeniden 
1’e, yani eski haline 
çıkarılmalıdır. Yoksa 
daha yıllarca İl Özel 
İdareleri borç öde-
menin dışında bir 
çivi dahi çakamaya-
caklardır.” dedi.

Haber 
 Hakan Çelebi

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi 

Emine Erdoğan’ın himayelerin-
de hayata geçirilen ve Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından yürütülen 
sıfır atık projesi kapsamında 
Giresun Belediyesi okullarda 
sıfır atık eğitimlerine başladı.

Bu kapsamda ilk eğitim 
Giresun Belediyesi İklim Deği-
şikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 
personelleri tarafından Merkez 
Namık Kemal İlköğretim Oku-
lu’nda verildi.

Eğitimde; güneş enerjisin-

den (GES), rüzgâr enerjisin-
den ve su enerjisinden fayda-
lanılarak yenilenebilir enerji 
kaynakları hakkında bilgiler 
verildi. Depolama alanından, 
petrolden tasarruf sağlanarak 
gelecek nesillere temiz ve 
yaşanabilir bir çevre bırakma 
konusuna dikkat çekildi.

Eğitimlere okullarda ve 
Belediye Bilgi Evlerinde 
devam edileceği açıklanarak, 
daha iyi bir çevre ve daha iyi 
bir dünya için bilinçli bireyler 
yetiştirilmesine katkı sağlana-
cağı bildirildi.

Belediye Sıfır 
Atık Eğitimine 

Okullarda Başladı



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

425 Kasım 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Bugün; 24 Kasım Öğretmen-

ler Günü… 
Bugün siz değerli sayfa pay-

daşlarıma; 
Çok yakinen tanıdığım, 

değer verdiğim ve saygı duy-
duğum iki öğretmenin meslek 
yaşamından ortak bir mücade-
lenin öyküsünü ve yaşamlarının 
nasıl sürdüğü ve nasıl sonlan-
dığı üzerine sohbet paylaşımı 
düşünüyorum… 

Ancak; 
Anlatmak istediğim konuya 

girmeden önce –müsaade 
ederseniz- bu iki öğretmenimizi 
kısaca tanıtmak istiyorum… 

Birinci öğretmenimizin adı: 
İsmail BEYLİK 

1928 Dereli merkez ilçe 
doğumlu… 

Yani; Harf devriminin yapıldı-
ğı ve Atatürk’ün ‘Başöğretmen’ 
olduğu yıl dünyaya geliyor… 

İkinci öğretmenimizin adı: 
Ahmet BAYRAM 

1929 Dereli merkez ilçe 
doğumlu… 

Ve bu her iki öğretmenimiz 
de Dereli merkez ilçeye bağlı 
Eldirek Mahallesinden… 

Eğitim süreçleri de kısaca 
şöyle oluyor; 

Bir yıl arayla her iki öğretme-
nizi de ilköğrenimlerini Dereli 
merkez ilçede yapıyorlar… 

Ve ilkokuldan mezun olunca 
da, önce İsmail Beylik ve bir yıl 
sonrada Ahmet Bayram ‘öğret-
men olmak’ için Beşikdüzü Köy 
Enstitüsüne gidiyorlar… 

Ve Beşikdüzü Köy Ens-
titüsünden mezun olduktan 
sonrada; 

Önce on/küsur yıl farklı köy-
lerde öğretmenlik yapıyorlar…. 

Daha sonrada Dereli Merkez 
İlkokulunda yeniden bir araya 
geliyorlar;

Ve aynı okul çatısının altında 
birlikte çalışmaya başlıyorlar… 

Her ikisi de idealist mi ide-
alist; 

Köy Enstitüsü fırınında piş-
miş ve tavını almışlar! 

Her ikisi de mesleğine deli-
cesine aşık olmuşlar! 

Her neyse… 
Şimdi asıl anlatmak istediğim 

konuya gelecek olursak; 
Yıl, 1960’lı yılların ortaları-

dır… 
Ahmet Bayram, erken yaşta 

gözlerinden ‘Behçet Hastalığı-
na’ yakalanır… 

Ve bunun tedavisi de, o 
yıllarda sadece ve sadece İngil-
tere’de vardır… 

Ahmet Bayram’ın öğretmen-
lik bütçesi dersen, İngiltere’ye 
gidemeyecek kadar sınırlı ve 
dardır… 

İngiltere’ye gidebilmesi için 
örgütlü bir güce ihtiyaç vardır; 

Bu örgütse, o dönemlerde 
‘Öğretmenler Sendikası’ olan 
TÖS Teşkilatıdır… 

Ve ‘genel başkanı da’ o sıra-
lar ünlü eğitimci ve yazar Fakir 
BAYKURT’tur.. 

Sözü uzatmayalım; 
Dereli Ortaokulu’nun ilk ve 

idealist öğretmenlerinden Erkan 
AKDAĞ isimli öğretmen, Anka-
ra’ya yolu düşünce TÖS Genel 
Başkanı Fakir BAYKURT’a 
uğrar…

Öğretmenler Örgütü TÖS 
olarak, yardım yapılıp-yapıla-
mayacağını sorar… 

(O denim TÖS üyesi olan 
öğretmenleri sendika İngilte-
re’ye tedaviye gönderebiliyor) 

Fakir BAYKURT; 
“Çalıştığınız ilçede TÖS 

Şubemiz var mı? 
Tedavisini yaptırmak istemin-

de bulunduğunuz öğretmenimiz 
bizim üyemiz mi? 

Çünkü biz, ancak üyelerimizi 
yurtdışına tedaviye gönderebi-
liyoruz… 

Eğer, ilçenizde TÖS Şube-
miz yoksa, kuruverin ve hemen 
gönderelim” der… 

Ve Erkan AKDAĞ öğret-
menimiz büyük bir mutlulukla 
bu müjdeli haberi vermek için 
Dereli ilçesine geri dönüyor… 

Konuyu gelir-gelmez, başta 
İsmail Beylik öğretmenimiz 
olmak üzere ‘Öğretmenler 
Sendikası’ TÖS’ün kurulma 
konusunu açıyor… 

Ve meslektaşı Ahmet Bay-
ram’ın gözlerinin tedavisi için 
bir adım öne çıkıyor; 

TÖS’ün kurulması için 
gece-gündüz öğretmenleri ikna 
etmeye çalışıyor… 

‘İkna etmeye çalışıyor’ 
diyorum; 

Çünkü ilçede yönetsel erkler 
başta olmak üzere, birçok kişi 
Öğretmenler Sendikası TÖS’ün 
kurulmasına karşı çıkıyor… 

Hatta ve hatta yönetsel 
erkler, TÖS’ün kuruşunda yer 
almak isteyen öğretmenleri 
tehdit ediyor… 

“Sizi bu ilçede yaşatmayız, 
sürgüne göndeririz” diye gözda-
ğı veriliyor… 

Fakat bu konuda İsmail Bey-
lik öğretmen geri adım atmıyor; 

Başta, bağlı olduğu kurumun 
idarecileri olmak üzere, TÖS’ün 
kuruluşa engel olmak isteyen-
lerle amansız bir mücadele 
veriyor… 

Peki, ‘veriyor’ da sonuç ne 
oluyor? 

Sıcağı-sıcağına hemen 
söyleyelim; 

‘Görülen lüzum üzerine’ Şe-
binkarahisar ilçesine sürgüne 
gönderiliyor… 

Fakat o saygıdeğer öğret-
men bunu hiç mi-hiç dillendirmi-
yor ve merak edip soranlara da; 

“Buranın oksijeni sağlığıma 
iyi geldiği için kendim tayin iste-
dim” diyecek kadarda mütevazi 
davranıyor… 

Ve daha sonra mı ne oluyor? 

İsmail Beylik öğretmenin Ata-
türkçü, cumhuriyetçi ve örgütlü 
mücadeleyi sevdiğini bilen bazı 
karanlık güçler, sinemanın da-
ğıldığı saatlerde ve karanlık bir 
kamyonun gölgesinde arkadan 
başına sopayla vurup ve ileride 
tedavisi zor gizil bir yara izi kalır 
beyninde… 

Ve aradan zaten çok zaman 
geçmez; 

Bir-iki yıl sonra İsmail Beylik 
öğretmenimiz rahatsızlanır… 

Tedavisi için Ankara İbn-i 
Sina Hastanesine götürülüp 
yatırılır… 

Öğretmen saygısını yitirme-
yen sağlık emekçileri bu idealist 
öğretmeni tedavi etmeye çalı-
şır… 

Ama bütün uğraşlar ve çaba-
lar sonuçsuz kalır… 

Yani; 
Öğrencilerinin özlemiyle 

yanıp-tutuşan İsmail Beylik 
öğretmenimiz… 

Hastane koridorlarında 
öğrencilerinin adını sayıklaya-
rak… 

“Hadi zil çaldı, duymadınız 
mı?” naraları atıp, pijamalarının 
yakasını yırtarak.. 

1972 yılının 2 Kasım’ın da 
ve 44 yaşında bu dünyadan 
aramızdan ayrılıverdi… 

O, Köy Enstitülü İsmail BEY-
LİK öğretmen ki; 

Mesleğine delicesine aşık bir 
öğretmendi… 

Ve öğrencilerini evdeki ço-
cuklarından daha çok severdi… 

Ve İsmail Beylik öğretmen; 
Öylesine yenilikçi ve çağın 

gelişimini takip eden bir öğret-
mendi ki… 

Onun sınıfı diğer öğretmen-

lerin sınıfından çok farklıydı.. 
Örneğin: 
Zeminden üçüncü kattaki 

sınıfına su çıkarıp, öğrencilerin 
tebeşir kullandıktan sonra elle-
rini yıkasın diye sınıfa ‘mutfak 
çeşmesi’ yapmış ve temiz 
havlular asmıştı… 

Daha Orman İşletmenin 
projesinde yokken; 

İsmail Beylik öğretmen 
okulun bahçesinde bulunan 
ıhlamur ağaçlarına kuşların 
yatıp-kalkması için küçük kuş 
evlere (kafesler) yapmıştı… 

Üç-beş cümleyle özetleyip 
sonlandıracak olursak; 

24 Kasım Öğretmenler Günü 
nedeniyle sohbetini yaptığımız 
öğretmenlerden İsmail Beylik 
ortaokul 1.inci sınıfta benim 
‘Resim Öğretmenim’ oldu… 

Diğer ikinci öğretmen Ahmet 
Bayram ise; 

Benim hem ilkokul öğretme-
nim ve hem de kayınpederim…

(Sağdaki öğretmen) 
Rol model aldığımız öğret-

menlerimizi unutmadık… 
Unutmayacağız… 
Nefesimizin yettiği yere 

kadarda, onları yad edip ana-
cağız.. 

Bu vesileyle; 
Yaşadığı çağın sorumluluğu-

nu omuzlayan… 
Eğitim-öğretim kazandırdığı 

öğrenciyi gerilere değil, ileriye 
taşıyan… 

Tüm eğitim emekçilerinin 
bu özel gününü kutluyor ve 
verdikleri mücadeleyi başarı-
larla süsleyip, taçlandırmalarını 
diliyorum…

ONLAR KÖY ENSTİTÜLÜ ÖĞRETMENLERDİ 
VE MESLEKLERİNİ DELİCESİNE SEVERLERDİ

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu
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Mustafa Kıran
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Ali Zafer Topşir

CHPLi YILMAZ’DAN SOK
SECiM HARCAMASI iDDiASI...
Arsaların satılarak seçimde kullanılacağını iddia eden CHP Grupbaşkanvekili Yılmaz,Nas ayetine atıfta bulu-

narak” bütçenin, 2023’ün ilk çeyreğinde, bol kepçe kullanılarak seçim için tüketileceği aşikadır.” dedi

Bu yerler 2022’de sa-
tılmasın diye dua mı 
edeceksiniz? 2023 

Bütçesinin gerçekçi olmadığı-
na yada  gayri ciddi olduğu-
na  dair  İşte size en önemli  
gerekçelerimiz.

Ayrıca  Giresun Belediye 
Meclisi, CHP Grubunun itirazı 
üzerine Gedikkaya mahal-
lesinde İl Özel İdaremize ait 
satışa çıkardığımız 
yerin imar durumunu 
Otel yerinden tekrar 
Hastane alanına geri 
çevirmiştir.

Yani kendi aldığı 
karardan dönmüştür. 
Artık bu gelişmelerin 
ışığında bu satışlar-
dan mutlaka vazgeç-
meliyiz.

Değerli arkadaş-
lar,2023 İl Özel İdare 
bütçesinde 20 Milyon 
gibi çok ciddi bir faiz 
geliri ve aynı zamanda 
29 Milyon gibi de bir 
faiz gideri var. Hani 
Nass vardı. Hani faiz 
haramdı. Sakın Cum-

hurbaşkanı duymasın. Bu bol 
sıfırlı faiz beklentisi, doyurucu 
bir açıklamaya muhtaçtır.

Taslağı İdare tarafından 
gönderilen bu Giresun’a reva 
görülen bütçenin, 2023’ün ilk 
çeyreğinde, bol kepçe kulla-
nılarak seçim için tüketileceği 
aşikadır. Performans  Progra-
mında da eleştirdiğimiz gibi, 
siz bu bütçeyle ancak Gire-

sun’lunun gözünü boyamaya 
yada Giresun’a Makyaj yap-
maya  çalışırsınız, Yani Kalan 
7-8 ay için bilir diyorsunuz.

Değerli arkadaşlar,2023 
bütçemizin gelirinin yaklaşık 
%50’si Merkezi İdare Vergi 
Gelirlerinden alınan Paylar 
olarak tahmin edilmiştir. Bu 
pay 234.700.000 TL. olarak 
öngörülmüştür. Ekonomik 

koşulların güçlüğü nedeniyle 
vergi gelirleri düşeceği için , 
bu payın azalabilme ihtimali 
yüksektir. Ayrıca bu gelirimizin 
İller Bankası ve diğer banka 
kredi borçlarına kesintilerini de 
unutmamamız gerekir.

Yerel yönetimlerin  Mer-
kezi idare paylarının çarpanı 
geçmişte 1 iken, yine AKP 
İktidarı döneminde 0,5’e 

indirilmiştir. Her 
bütçe döneminde 
bunu tekrar tekrar 
anımsatmak zo-
runda kalıyoruz. 
Gerçekten

İl Özel İda-
relerine  soluk 
aldırılacaksa , 
iktidar tarafından 
bu çarpan yeniden 
1’e, yani eski haline 
çıkarılmalıdır. Yoksa 
daha yıllarca İl Özel 
İdareleri borç öde-
menin dışında bir 
çivi dahi çakamaya-
caklardır.” dedi.

Haber 
 Hakan Çelebi

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi 

Emine Erdoğan’ın himayelerin-
de hayata geçirilen ve Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından yürütülen 
sıfır atık projesi kapsamında 
Giresun Belediyesi okullarda 
sıfır atık eğitimlerine başladı.

Bu kapsamda ilk eğitim 
Giresun Belediyesi İklim Deği-
şikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 
personelleri tarafından Merkez 
Namık Kemal İlköğretim Oku-
lu’nda verildi.

Eğitimde; güneş enerjisin-

den (GES), rüzgâr enerjisin-
den ve su enerjisinden fayda-
lanılarak yenilenebilir enerji 
kaynakları hakkında bilgiler 
verildi. Depolama alanından, 
petrolden tasarruf sağlanarak 
gelecek nesillere temiz ve 
yaşanabilir bir çevre bırakma 
konusuna dikkat çekildi.

Eğitimlere okullarda ve 
Belediye Bilgi Evlerinde 
devam edileceği açıklanarak, 
daha iyi bir çevre ve daha iyi 
bir dünya için bilinçli bireyler 
yetiştirilmesine katkı sağlana-
cağı bildirildi.

Belediye Sıfır 
Atık Eğitimine 

Okullarda Başladı

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

525 Kasım 
2022 Cuma www.giresungundem.com

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

Gelişim Liglerinde 
heyecan devam edi-
yor. 8. haftası geride 

kalan U19 Elit A Ligi’nde 1. 
Grup’ta 17 puanlı Galatasa-
ray A.Ş. ilk sırada. 2. Grup’ta 
ise 17’şer puanlı Fraport TAV 
Antalyaspor ile Beşiktaş A.Ş. 
zirveyi paylaşıyor.

Temsilcimiz Giresunspor ise 
3 galibiyet,2 beraberlik,3 mağ-
lubiyet sonrasında elde ettiği 
11 puanla 7.sırada yer alıyor.

U19 Elit B Ligi’nde 1. 
Grup’ta ilk 7 hafta sonunda 16 
puanlı Altay liderlik koltuğunda 
oturuyor. 2. Grup’ta ise lider 

14 puanlı Beyçimento Ban-
dırmaspor. U17 Elit A Ligi’nde 
1. Grup’ta ilk sıradaki takım 
15 puanlı Galatasaray A.Ş. 2. 
Grup’ta ise 18 puanlı Demir 
Grup Sivasspor ilk sırada. U17 
Elit B Ligi’nde 1. Grup’ta 15’er 
puanlı Yılport Samsunspor 
ve Yeni Malatyaspor zirveyi 
paylaşıyor. 2. Grup’ta 12’şer 
puanlı Manisa Futbol Kulübü 
ve Çaykur Rizespor A.Ş. ilk iki 
basamakta.

Giresunspor,topladığı 4 
puanla 12 takımın mücadele 
verdiği grupta 11.sırada yer 
alıyor.

Gelişim 
Liglerinde 
mücadele 

sürüyor

Bir etap daha tamam!
Kadın Milli Takımlar 

tarafından gerçekleşti-
rilen, 2006-2007-2008-2009-
2010 doğumlu oyuncuları 
kapsayan 17 ve 15 yaş altı 
seçmelerinin Kayseri etabı 
tamamlandı. Seçmeler 6 
farklı kulüp takımından 120 
sporcunun katılımıyla Kayseri 

Sümer Sahası’nda gerçekleş-
ti. Alt yaş gruplarında oyuncu 
havuzunu genişletmeyi hedef-
leyen seçmeler Ankara etabı 
ile devam edecek. 29 Kasım 
2022 tarihinde Gençlerbirliği 
Tesisleri’nde 11 kulüpten 152 
sporcunun katılımı ile gerçek-
leşecek.

Meydanlar Gençlerle Güzelleşti
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

tarafından sosyal medya ve 
teknoloji bağımlılığına dikkat çek-
mek, gençlerin sosyal ve kültürel 
faaliyetlere katılımını ve hayatın 
içinde aktif bir şekilde yer almala-
rını sağlamak amacıyla 81 ilde eş 
zamanlı olarak düzenlenen “Sosyal 
Medyadan Sosyal Meydana” proje-
si büyük ilgi gördü. 

Görele Gençlik Merkezi Gönüllü 
Gençlerinin rol aldığı faaliyette; 
Satranç, Masa Tenisi, Basketbol 
Müsabakası, Halat Çekme, Yüz 
Boyama, Voleybol Müsabakası, 
Langırt, Dart, Çuval Yarışı, İp Atla-
ma Ebru Sanatı, Matrak Uçurtma, 
Müzik, Eğlence, Parkur Yarışma-
ları, Sokak Futbolu gibi etkinlikler 
gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federas-
yonu Futbol Gelişim 

Direktörlüğü tarafından düzen-
lenen 2022-2023 dönemi UEFA 
Pro Lisans Antrenör Eğitim 
Programı’nın ilk yüz yüze eğitim 
etabı İstanbul’da devam ediyor. 
Programın ikinci günü, Atakaş 
Hatayspor Antrenörü 
Volkan Demirel ve teknik 
ekibinin katıldığı söyleşi 
ile başladı.

Volkan Demirel ile be-
raber antrenörler Gökhan 
Kağıtçıoğlu, Ekrem Ek-
şioğlu, Kadir Ömeroğlu, 
kaleci antrenörü Mustafa 
Cengiz Birgen, atletik 
performans antrenörü 
Doç. Dr. Osman Ateş ve 

maç analizi antrenörü Özgün 
Miraç Özçilingir’in katıldığı otu-
rumda ‘Teknik Ekip ile İletişim’ 
başlığı ele alındı. Demirel ve 
ekibi, kendi çalışma prensipleri-
ni ve aralarındaki iletişim strate-
jilerini anlattı. Moderatörlüğünü 
FGD Teknik Koordinatörü Dr. 

Erden Or’un yaptığı oturumda 
konuklar aday antrenörlerin 
sorularını da cevaplandırdı. TFF 
Futbol Gelişim  Direktörü Oğuz 
Çetin, bu sohbet toplantısının 
sonunda Volkan Demirel’e ve 
ekibine teşekkür plaketi ve serti-
fikaları takdim etti.  

Günün ikinci 
bölümünde tek-
nik ekip içi ileti-
şim noktasında 
üretilmiş senar-
yolar üzerinden 
gruplar halinde 
vaka analizleri 
yapıldı. Ardın-
dan Manisa 
FK Akademi 
Teknik Direktö-

rü Namet Ateş, ‘Teknik Direk-
tör- Gençlik Geliştirme Teknik 
Sorumlusu İletişimi’ konulu bir 
sunum gerçekleştirdi.

Üçü teorik eğitimler, ikisi saha 
uygulamaları, biri ise bitirme 
projesi olmak üzere toplam 6 yüz 
yüze eğitim modülünden oluşan 
UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim 
Programı’na 24 aday antrenör 
katılıyor. TFF Futbol Gelişim 
Direktörü Oğuz Çetin’in yöneti-
minde gerçekleştirilen programı; 
FGD Teknik Koordinatörü Dr. 
Erden Or ile UEFA Pro Lisanslı 
Antrenör Eğitimcisi Serkan Emre 
Sefa yürütüyor. 2022-2023 dö-
nemi UEFA Pro Lisans Antrenör 
Eğitim Programı, 2023 yılının 
eylül ayında sona erecek.

Volkan Demirel ve teknik ekibi, Pro Lisans Antrenör Programı’na konuk oldu

Çalışma Prensiplerini Anlattılar



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: 625 Kasım 2022 Cuma
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ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

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
Hentbol Kadınlar 

Süper Ligi’ne 
verilen 1 aylık arada 
baş antrenör Mehmet 
Ali Binen yönetiminde 
haftada 10 antrenman 
yaparak sürdüren  
Parkenin Sultanları, 
27 Kasım Pazar günü 
Görele’de Konyaaltı ile 
karşılaşacak. 

Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyespor 
baş antrenör Mehmet Ali 

Binen“Rakibimiz  Ligin 
en güçlü iki takımından 
birisi olarak gözüküyor. 
Bir aylık sürede haftada 
10 antrenman yaparak 
iyi bir dönem geçirdik. 
Takımda herhangi bir 
eksik yok. 4 Aralık’ta 
Adana’da ve 11 Ara-
lıkta kendi sahamızda 
Anadolu Üniversitesi ile 
oynayıp devreye müm-
kün olan en iyi puanla 
girmek istiyoruz” dedi.

Görele’nin 
Sultanları

27 Kasım’da 
Oynayacak

Ercan Ayhan yaptığı 
açıklamada, yeni 
bir kadro oluştur-

duklarını, bu nedenle takımın 
uyum sürecinin zaman aldığını 
belirtti.Son haftalardaki galibi-
yetlerle çıkışa geçtiklerini, alt 
sıralardan hızla uzaklaşmaya 
başladıklarını ifade eden Ay-
han, “Lige 45 gün gibi uzun bir 
süre ara verildi. Oyuncularımı-
zın performansının artırılması, 
takımımızın eksiklerinin tam 
anlamıyla giderilmesi için lige 
verilen ara ilaç gibi geldi. Arayı 

en iyi şekilde değerlendirmeyi 
ve kalan haftalarda daha da 
başarılı sonuçlara imza atmayı 
hedefliyoruz.” diye konuştu.

Ayhan, oyuncuların dün 
toplanarak çalışmalara başla-
dığını, 1 Aralık’tan itibaren de 
Antalya’da kamp yapılmasının 
planlandığını sözlerine ekledi.

FORMA SATIŞLARI
Tarihinde ilk kez bu kadar 

forma satan Giresunspor’da 
forma satışları sürüyor. Taraf-
tarlar, Çotanak Store Mağa-

zası’ndan Giresunspor lisanslı 
ürünlerini alarak takımına 
destek oluyor.

Giresunspor Taraftarlardan 
Sorumlu Yöneticisi İbrahim 
İnaç, “Formalarımız var. Arka-
daşlarımız her taraftarımıza 
yardımcı olmaya çalışıyor. 
Buradan da iyi bir gelir elde 
etmeyi hedefliyoruz” dedi.

KELEŞ 
ARAŞTIRIYOR

Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, ikinci 

transfer döneminde tahtanın 
açık olması halinde kadroya 
yapılacak takviyeler konusun-
da çalışmalarını sürdürüyor. 
Başarılı teknik adam, dünya 
kupası maçları nedeniyle lige 
verilen arada boş durmuyor. 
Hakan Hoca’nın ikinci yarıda 
daha da geniş bir kadroya sa-
hip olmak istediği ve tahtanın 
açılma ihtimali olması nedeniy-
le hem yerli hem de yabancı 
bazı oyuncuların durumlarını 
araştırdığı edinilen bilgiler 
arasında.

‘iLAC GiBi GELECEK’
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor’da kulüp asbaşkanı Ercan Ayhan,

Dünya Kupası nedeniyle maçlara verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Ligin 13.haftasında Elazığ 
Doğukent Stadı’nda oyna-

nan karşılaşmayı Mersin bölge-
sinden Burak Filik yönetti. Filik’in 
yardımcılıklarını Ahmet Deveci 
ve Rıdvan Çelik yaptı. Dördüncü 
hakem olarak Sevgi Ölez Şen 
görev aldı.

Ligde kendi  evinde  son 
oynadığı karşılaşmada Darıca 
Gençlerbirliği ile 1-1 berabere 
kalan Amberçay Eynesil Bele-
diyespor Elazığ’dan 3 puanla 
dönerek 2 puanlık kaybı telafi 
etmek istiyordu ancak olmadı.

Mert,Emirhan, Doğukan, 
Özcan, Kadir, Selahattin,Cengiz-
han, Emre, Bekir,Anıl, Furkan, 
11 ile sahaya çıkan temsilcimiz, 
müsabakayı 1-0 kaybetti ve üz-
gün bir şekilde geri döndü.

Eynesil Belediyespor’a 
Hafta İçi Yaramadı!

3.Lig 2.Grup’taki temsilcimiz Amberçay Eynesil Belediyespor 
hafta içi mesaisinde  23 Elazığ Futbol Kulübü ile karşılaştı.


