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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
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Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ
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İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 
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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
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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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ABDULLAH KESKİN
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ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
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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
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ÇALDAĞ- 
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HER ŞEYİ KÖKTEN 
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SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
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KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(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

ERKEK EGEMENLİĞİ NE 
ZAMAN TÜKENİR 
KADINA YAPILAN 

ŞİDDET BELKİ ÖNLENİR
(Yazısı Sayfa 4’te)

MURAT KILICASLAN:
SiZ NEREDESiNiZ?
Gelecek Partisi Giresun İl Başkanı Murat Kılıçaslan, kadınları koruyacak yeterli 

yasanın çıkarılmadığını iddia ederek iktidarı işi ciddiye almamakla suçladı

Gelecek Partisi Giresun 
İl Başkanı Murat Kılı-
çaslan,kadınlara sahip 

çıkılmasını istedi
Kılıçaslan “Ceren, Ayşegül, 

Songül, Şahinder, Başak ve 
daha niceleri…

Bu isimler Türkiye’de haber-
lerde gördüğümüz ve yaşama 
hakları birileri tarafından elle-
rinden alınan sayısız kadınları-
mızdan sadece birkaçı…

Her geçen gün artan bu 
isimler ve kadın cinayet haber-
lerinin hayatımızın bir parçası 
haline getirilmesini kabul 
etmiyoruz.

Kadına Yönelik Şiddet her 
şeyden önce insan hakları 
ihlalidir. Çözüm üretmek için 
ekonomik, siyasi, kültürel 

etkenlerin dikkate alınması, 
sürece ilişkin gerekli hukuki 
düzenlemelerin yapılması 
zaruridir.

Geçtiğimiz yıldan bu zama-

na kadar 414 kadın, sevdikle-
rinden, ailelerinden, hayatla-
rından acımasızca koparıldı. 
Bunların 160’ı şüpheli ölüm 
olarak kayıtlara geçti. n 2’DE

BERRiN AYDIN’DAN
KADINLARA TAM DESTEK
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın, kadınların yanında olduklarını söyledi

Aydın “Kadına yönelik 
şiddet, yalnızca kadın 
oldukları için uygula-

nan veya kadınları etkileyen, 
kadının insan hakları ihlaline 
yol açan her türlü tutum ve 
davranıştır. Kadına yönelik 
şiddet sadece ülkemizde değil 
maalesef tüm dünyada bir 
sorundur.

AK Parti olarak, kurulduğu-
muz ilk günden itibaren kadına 
yönelik şiddetle mücadelede 

reform niteliğinde adımlar at-
tık. 2002 yılında yola çıkarken 
kılavuz edindiğimiz Seçim 
Beyannamemizden itibaren, 
kadına yönelik şiddetle mü-
cadelede kararlılığımızı ifade 
ettik. 2004 yılında Anaya-
sa’da pozitif ayrımcılık ilkesini 
düzenledik. 2005 yılında Türk 
Ceza Kanununda yaptığımız 
değişiklik ile “Töre Nedeniy-
le” ifadesini ekleyerek, Töre 
Cinayetleri faillerine en yüksek 

cezaları getirdik. 
Medenî Kanun, İş Kanunu’n-

da yaptığımız düzenlemelerle 
kadını güçlendiren politikalar 
ve uygulamalarla yolumuza 
devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM’leri 
kurduk. KADES, elektronik 
kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, 
bakanlıklar arası koordinasyo-
nun güçlendirilmesi, eğitimler, 
eylem planları ile topyekûn 
mücadele kararlılığımız artarak 
devam ediyor.  n SAYFA 3’TE

Musaoğlu: Kadına Şiddete Karşıyız
Bem-Bir-Sen Şube Başkanı 

Coşkun Musaoğlu,kadına 
şiddeti kınadı.Sendika üyeleriyle 
birlikte basın açıklaması yapan 
Musaoğlu “Günümüzde insanlı-
ğın en önemli sorunlarından biri 
olan kadına yönelik şiddet, farklı 
görünümleriyle tüm dünyada 
varlığını devam ettirmektedir.n 2’DE

7 yıldan bu yana beledi-
yeye hizmet eden Atilla 

yakalandığı hastalık nede-
niyle hayatını kaybetti.

55 yaşın-
da hayata 
gözlerini 
yuman Hü-
seyin Atilla 
için beledi-
ye önün-
de tören 
düzenlendi. 
Atilla’nın ai-
lesi, yakın-
ları ve me-

sai arkadaşlarının katıldığı 
törende konuşan Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 
Hüseyin Atilla’nın ölümün-

den derin üzüntü duydu-
ğunu belirterek: “Mesai 
arkadaşımıza Allah’tan 
rahmet diliyor, ailesinin ve 

yakınlarının 
acısını pay-
laşıyorum. 
Mekânı cen-
net olsun” 
dedi.

Hüseyin 
Atilla’nın ce-
nazesi Aluc-
ra ilçesinde 
toprağa 
verildi.

Giresun Belediyesi’nin acı günü

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 
görev yapan Hüseyin Atilla yaşamını yitirdi.

Şenlikoğlu mesajında, kadına yö-
nelik şiddeti kınadığını ve şiddete 

uğrayan kadınların her zaman yanında 
olduğunu vurgulayarak: “Kadına şiddet 
insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” dedi.

Kadınların değer görmediği, ayrımcı-
lığa uğradığı, şiddet ve istismara maruz 
kaldıkları bir ortamda toplumun; barış, 
huzur ve refahından söz edilemeye-
ceğinin altını çizen Şenlikoğlu şunları 
kaydetti: n SAYFA 2’DE

Şenlikoğlu: ‘Kadına Yönelik Şiddet Tüm 
İnsanlığa Karşı İşlenmiş Bir Suçtur’

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Karadeniz kültürü “Expo 
2020 Dubai”de sergilendi

n 3’TE

‘Bize verilen 
görevin 

Farkındayız’

n
 2

’T
E

n 3’TE

Mehmet Emür: 
Fen İşleri 
ekibimiz 
aralıksız 
çalışıyor



 “Kadına yönelik şiddet, tüm 
insanlığa karşı işlenmiş bir 
suçtur. Üzülerek izliyoruz ki, 
ülkemizde kadına yönelik şiddet 
olaylarına rastlıyor, baskıları ve 
hatta kadın cinayetlerini bile ko-
nuşmak zorunda kalabiliyoruz. 
Şiddet olaylarının önüne geçil-
mesi için her türlü tedbir alınıyor 

olsa bile, bilinç ve idrak eksik-
liğinden kaynaklanan olayların 
önüne ne yazık ki geçemiyoruz. 
Kadına yönelik şiddete karşı 
mücadelede en temel adımın, 
dini, vicdani, insani ve ahlaki 
eksende atılması gerekiyor. 
Peygamber Efendimizin, ‘Ey in-
sanlar Kadınların haklarına ria-
yet edin. Onlara şefkat ve sevgi 
ile muamele edin. Kadınların 
haklarını yerine getirme konu-
sunda Allah’tan korkun’ diyerek 
tüm insanlığa söylemiş olduğu 
bu evrensel sözlerde belirtildiği 
gibi, kadınlar bizim baş tacımız 
onlara iyi davranmalı ve onlara 
karşı sorumluluklarımızı yerine 
getirmeliyiz. 

Bu duygu ve temennilerle 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü’nün, mutlu bireyler, uyum-

lu aileler ve sağlıklı bir toplum 
için dayanışma vesilesi olması-
nı diliyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum”

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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‘Bize verilen görevin 
Farkındayız’

Beykozlu Giresunlu-
lar Derneği yönetim 

kurulu başkanı Hayrullah 
Usta, yönetim kurulu üyeleri 
Hasibe Abanoz, Hurşit Ak 
ve Hasan Dönmez ile 24 
Kasım Öğretmenler Günü 
dolayısıyla Beykoz’daki 
birçok okula ziyaretler ger-
çekleştirerek öğretmenler 
gününü kutladı.

Giresun nüfusunun 
yoğun olarak yaşadığı ve 
birçok Giresunlu idarecinin 
görev aldığı Beykoz ilçesin-
deki ziyaretlerine Gümüş-
suyu Koç Okulları Müdürü 
Bekir Sağrı ile başlayan 
Beykozlu Giresunlular 
Derneği Başkanı Hayrullah 
Usta ve yönetim kurulu 
üyeleri daha sonra Ferda 
ve Turan Takmaz İmam 
Hatip Ortaokulu Müdürü 
Sare Emanet, Celal Aras 
Anadolu Lisesi Müdürü 
Bekir Aygün, Kavacık Borsa 
İlkokulu Müdür Yardımcısı 
Gönül Uzun, Çengeldere 
Nene Hatun Ortaokulu 
Müdürü Cihat Yeniay, Riva 
Spor Lisesi Müdürü Candar 
Kesin, Görele Mahallesi 
Neriman Mitat Kütükde ilko-
kulu müdürü İbrahim Ünal, 
Riva Ortaokulu Müdürü Halil 
İbrahim Şişman ve Beykoz 
Final Okulları Müdürü Coş-
kun Türk’ü ziyaret etti.

Yaptıkları ziyaretler ile 
ilgili giresuntv.com.tr ye 
açıklamalarda bulunan Hay-
rullah Usta açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi.

STK OLMAK 
O KADAR 
KOLAY DEĞİL

Beykoz’da iki kez en iyi 
STK seçilmek öyle kolay 
değil. Derneğimiz Bey-
koz’da yaşayan hemşeri-
lerimizin birçok sorunu ile 
ilgilenmenin yanında böyle 
özel günlerde Beykoz’da 
görev alan hemşerilerimize 
de ziyaretler gerçekleştiri-
yor ve gerçekleştirmeye de 
devam edecek.. Yönetim 

kurulu arkadaşlarımla bir-
likte 24 Kasım Öğretmenler 
günü dolayısıyla bugün 
Beykoz’da görev yapan 
hemşerilerimizi ziyaret ede-
rek onların nezdinde tüm 
okullarımızda görev öğret-
menlerimizin öğretmenler 
gününü kutladık.

BAŞÖĞRETMENİN 
BİZE VERDİĞİ 
VAZİFENİN 
FARKINDAYIZ

Cumhuriyetimizin kurucu-
su Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “Öğretmenler yeni 
nesil sizlerin eseri olacaktır.” 
diyerek gösterdiği yolda, 
öğretmenlerimizin geleceği-
mizin inşaasında ne kadar 
önemli bir yeri olduğunun 
farkında olan bir derneğiz. 
Öğretmenlerimizin eko-
nomik olarak güçlenmesi, 
yaşam koşullarının iyileşti-
rilmesi konusunda dernek 
olarak gücümüzün yettiği 
kadarı ile üzerimize düşen 
görevi yapmaya her zaman 
hazırız.

BEYKOZ’DA 
GİRESUNLULARIN 
BİRLİĞİNİ 
GÜÇLENDİRMEK 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Biz dernek olarak Bey-
koz’da yaşayan hemşerile-
rimizin birlik ve beraberlik 
içinde yaşaması, birbirinden 
haberdar olması, acıları 
ve sevinçlerini birbirleriyle 
paylaşması için şu anda 
tüm derneklerimizi ziyaret 
ederek, fikir ve görüşlerini 
alarak doğru bir yapılanma 
için mücadele ediyoruz. 
Bunun içinde eğitimcilerimi-
ze ihtiyacımız var. Onlarla 
birlikte hem Beykoz’un 
sorunlarının çözümü hem 
de Giresunlu hemşerileri-
mizin sorunlarının çözümü 
konusunda mücadele etme-
ye, çözümler üretmeye her 
zaman hazırız.”

MURAT KILICASLAN:
SiZ NEREDESiNiZ?
Gelecek Partisi Giresun İl Başkanı Murat Kılıçaslan, kadınları koruyacak yeterli 

yasanın çıkarılmadığını iddia ederek iktidarı işi ciddiye almamakla suçladı

Sayın Yetkililere Gelecek 
Partisi olarak soruyoruz. 
SİZ NEREDESİNİZ?

 Gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmadıkça, caydırıcı cezaları 
uygulanmadıkça, halen faille-
re iyi hal, etkin pişmanlık gibi 
takdiri indirimler uygulandıkça 
kadınların özgürlükleri ve yaşam 
hakları tehdit altında olacaktır.

Toplumda önemli rol 
modellerin ve siyasi kişilerin, 
kadınlarla ilgili söylemlerinde 
konuşma dili çok önemlidir. 
Bu dil aşağılayıcı, ötekileş-
tirici olur ise, şiddete eğilimi 
olan kişileri cesaretlendirici 
olmaya devam edecektir. 
Kadınlar toplumsal hayatın her 
alanında hak ettikleri değeri, 
kıymeti görmelidirler. Siyasiler, 
iş insanları, akademisyenler 
söylemleri ile topluma örnek 
olmalılar ve kadınların önün-

deki engeller toplumsal bilinçle 
aşılmalıdır.

 Bu düşünceden hareketle, 
Gelecek Partisi Giresun İl Baş-
kanlığı olarak “25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslara-
rası Mücadele Günü” nde Sayın 
Yetkililere

 “ Siz Neredesiniz ?”diye 
soruyoruz.

Bir kadın sokak ortasında gü-
venli bir şekilde yürüyemezken, 
katiller kadındı güçsüzdü derken 
SİZ NEREDESİNİZ?

Bir kadın sadece kadın oldu-
ğu için toplumsal ayrıma maruz 

kalırken SİZ NEREDESİNİZ?
Kadınlar bu toplumun mihenk 

taşıdır ve toplumsal barışın 
sağlanması, şiddetsiz toplum bi-
lincinin yerleşmesi için gelecek 
kadroları olarak biz mücade-
lemizden asla vazgeçmiyoruz. 
Biz buradayız. Peki siz? Siz 
Neredesiniz?

 Değerli basın mensup-
ları Giresun İlimizde kadına 
şiddetle ilgili yaptığınız bütün 
haberlerin toplumu bilinçlen-
dirmeye ve dönüştürmeye, 
yani, kadınların hayatta kalma 
mücadelesine büyük bir katkısı 
var. Kadın hakları için verdiği-
niz mücadeledeki bu değerli 
katkınız için hepinize teşekkür 
ediyoruz. Bugün Gelecek Par-
tisi olarak ortaya koyduğumuz 
çalışmayı da ellerinizde daha 
da kıymetleneceği bilinciyle 
size emanet ediyoruz.” dedi

Kadınların temel hak ve 
özgürlüklerinin kullanımını 

engelleyen, toplumsal kay-
naklardan yararlanmalarını 
sınırlandıran, genel olarak 
toplumsal ve ekonomik gelişme 
üzerinde olumsuz etkiler yapan 
kadına yönelik şiddetle, çağdaş 
dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de etkin mücadele edilmek-
tedir. Aile kurumu ve toplum 
içerisinde çok önemli bir yeri 
olan kadınlar, hepimiz için birer 
anne, kız kardeş, eş ve evlattır. 
Hayatımızın her döneminde 
sevgi ve özveriyle bize destek 
olan kadınlarımız el üstünde 
tutulmayı hak ediyor. 

Kadına yönelik şiddetle 
mücadelede ilerleme sağlana-
bilmesinde yasal düzenlemeler 
ve kurumsal mekanizmaların 
yansıra konuya ilişkin bilinç ve 
duyarlılığın artırılması, toplum-

sal farkındalığın sağlanması da 
önemlidir. Bu duygu ve düşün-
celerle, 25 Kasım Kadına Yö-
nelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’nde yapılacak 
çalışmaların, kadınlarımızın 
sorunlarının çözülmesine yö-

nelik adımlara vesile olacağına 
inanıyorum. Nedeni ne olursa 
olsun yeryüzünde hiçbir canlı 
şiddeti hak etmemektedir. Do-
ğumdan ölüme kadar hayatın 
her anında varlıklarını hisset-
tiğimiz, bizi biz yapan değerli 

kadınlarımıza herkesin gerekli 
sevgi ve saygıyı göstermelerini, 
tüm kadınlarımızın mutlu, sağ-
lıklı ve sevgi dolu bir dünyada 
hiçbir şiddete maruz kalmadan 
yaşamalarını diliyor, sevgi ve 
saygılar sunuyorum.” dedi.

Musaoğlu: Kadına Şiddete Karşıyız

Şenlikoğlu: ‘Kadına Yönelik Şiddet Tüm 
İnsanlığa Karşı İşlenmiş Bir Suçtur’

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu, 
‘25 Kasım Kadına Yöne-
lik Şiddete Karşı Ulusla-
rarası Mücadele Günü’ 
dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı.



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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TİRDEF Başkanlığı İçin 
İlk Aday İbrahim Aydın 
Giresun’un önde gelen 

sivil toplum kuruluş-
larından biri olan Tirebolu 
Dernekler Federasyonu (TİR-
DEF) başkanlığı için ilk aday 
belli oldu. Belen Köyü Derneği 
Başkanı İbrahim Aydın sosyal 
medya aracılığı ile adaylığını 
duyurdu ve başkanlığa aday 
olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak İbrahim 
Aydın yaptığı açıklamada 
“İlçemizin önder STK’sı olan 
Tirebolu Dernekler Federas-
yonunun (TİRDEF)  kurulu-
şundan bugüne kadar yapılan 
faaliyetlerinde fiilen yer aldım. 
Son iki dönem Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Başkan Yardımcılığı 
ve Genel Muhasip görevlerin-
de bulundum 

Önümüzdeki Ocak ayın-
da yapılacak olan TİRDEF 
Olağan Genel Kurulunda,  Ti-
rebolu ve Tirebolulara daha iyi 

hizmetler sunabilmek amacıy-
la TİRDEF Genel Başkanlığa 
aday olacağım. 

Yönetim Kurulu ve diğer 
organlarda görev alacak arka-
daşlarımı ve gerçekleştirmeyi 
düşündüğümüz Tirebolu ile 
ilgili projelerimizi zaman içeri-
sinde siz değerli hemşerileri-
mizin görüşlerine sunacağım.

Aynı zamanda Giresun 
ve İlçeleri İmam Hatip Lisesi 
Mezunları Vakfı üyesi de olan 
İbrahim Aydın, köy derneğinin 
üç dönemdir başkanlığını ve 
TİRDEF’in iki dönemdir baş-
kan yardımcılığı görevini yü-
rütüyordu. İnşaat ve taahhüt 
işleri yapan Aydın, Tirebolulu 
unutulmaz komutan Hüseyin 
Avni Alpaslan’ın mezarının 
bulunması ve mezarının 
olduğu yere anıt yapılması 
konusunda TİRDEF adına 
büyük gayretleri olmuştu.

SENSİZ GEÇEN GÜNLERİM
Sensiz geçen her günüm, bana büyük ıstırap,
Hayalini görmessem, halim büsbütün harap,
Ben seni görmek için, dağlarda dolaşayım, 
Sen kaybolup, bir çıkan, kızgın göllerde serap...

Bir dost bana dedi ki: sevdalık baş belâsı, 
Ne seni kavuşturur, ne kapanır yarası, 
İster yusuf züleyha, ister kerem aslı ol, 
Hep böyle devam eder, sevda oldum olası..

Bana çektirdiklerin, bir insana reva mı, 
Akan bu göz yaşlarım ,hastalık mı, deva mı, 
Hani her gördüğümde, yüzün asık duruyor, 
Desene elâ gözlüm, yoksa bu istifa mı...

Eskiden de böyleymiş, dedemlerin sevdası, 
Kemençeyle vurulmuş, sevdalığın gaydası, 
Bir evet, bir hayırın, tutarsızlık oluyor, 
Çektirdiğin acının, var mı sana faydası...

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın
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Ufuk KEKÜL
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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

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(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

Ali ALGÜN

Bizim medeniyetimiz; 
kadın, erkek, çocuk, 
her bir insana ve tüm 

yaratılmışlara muhabbeti, sev-
giyi esas alan bir medeniyettir. 
Biz, ŞİDDET kimden gelirse 
gelsin, kime karşı yapılırsa 
yapılsın, fiziksel, psikolojik her 
türlüsüyle mücadelede kararlı-
yız. Genel Başkanımız, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve kıymetli 
Hanımefendi’nin de önemle vur-
guladıkları gibi “kadına şiddet, 
insanlığa ihanettir.” AK Parti teş-
kilatları olarak, her adımımızda 
bu bilinçle hareket ediyor, her 
fırsatta dile getiriyoruz. 

Tek bir kadına yönelik şid-
dete daha tahammülümüz yok. 
Sadece ev içi değil, başta PKK 
olmak üzere tüm terör örgütleri-
nin kadınlara ve çocuklara yap-
tığı her türlü şiddetle kararlılıkla 

mücadele edeceğiz. Var olan 
çözüm önerilerimize yenilerini 
ekleyerek, canla başla çalışma-
ya devam edeceğiz. Toplumu-
muzu derinden etkileyen şiddet 
konusunun temeline inildiğinde, 
çözümün topyekûn mücadele 
ile sağlanacağına inanıyoruz. 
Öyle ki, kadına yönelik şiddet 
konusu, üzerinden siyaset 
yapılmayacak kadar hassas ve 
insani bir konudur. 

Yakın zamanda, Sayın Cum-
hurbaşkanımız, Kadına Yöne-
lik Şiddetle Mücadele Ulusal 
Eylem Planı’nın dördüncüsünü 
açıkladı. Ardından boşanmış 
eşe karşı işlenen şiddet suçuna 
da, ağırlaştırıcı hükümler getiril-
mesi dördüncü Yargı Paketinde 
düzenlendi. Attığımız tüm bu 
adımlar, kadına yönelik şiddet 
konusundaki kararlılığımızın en 
iyi göstergesidir. 

25 Kasım Dünya Kadına 
Yönelik Şiddetle Uluslararası 
Mücadele Günü’nde bir kez daha 
tüm gücümüzle haykırıyoruz ki; 
şiddet uygulayana, şiddete taraf 
olana, şiddet üzerinden siyaset 
yapana, mobbing ve sözlü şiddet 
uygulayana, şiddeti olumlayan 
zihniyete karşı kadın-erkek omuz 
omuza mücadelemizi sürdüre-
ceğiz. Kamuoyunun bilgisine 
saygılarımızla sunarız.” dedi.

BERRiN AYDIN’DAN
KADINLARA TAM DESTEK
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın, kadınların yanında olduklarını söyledi

Karadeniz İhracatçı 
Birliklerinden yapılan 

yazılı açıklamada, 1 Ekim 
2021-31 Mart 2022 tarihlerinde 
düzenlenen ve “Medeniyet-
lerin Başlangıç Noktasından 
Geleceği Yaratmak” temasıyla 
katılım sağlanan fuarda, Türkiye 
pavilyonunun açılışının Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş tarafından 
gerçekleştirildiği belirtildi.

Açılış günü etkinlikleri kap-
samında, Karadeniz Fındık ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
ile İstanbul Fındık ve Mamulleri 
İhracatçıları Birlikleri tarafından 

Türkiye pavilyonunda ziyaretçi-
lere kavrulmuş fındık ikram edil-
diği aktarılan açıklamada, aynı 
zamanda Karadeniz Bölgesi’nin 
kültürünün de Dubai’ye taşındığı 
kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi’nden bir 
halk oyunları ekibinin Dubai’ye 

götürülerek horon gösterilerinin 
yapıldığı ifade edilen açıklama-
da, yerel ziyaretçilerden büyük 
ilgi görerek alkış toplayan gös-
terilerin Türkiye pavilyonu açılış 
günü etkinliklerine renk kattığı 
vurgulandı.

Açıklamada, 31 Mart 2022’de 

sona erecek Expo 2020 Du-
bai’de, fındık ve mamulleri 
sektörü tarafından, Türkiye’nin 
en önemli ihraç ürünlerinden biri 
olan fındığın yanı sıra Karade-
niz kültürüne yönelik tanıtımlara 
da devam edileceği kaydedildi. 

GİRESUN (AA)

Karadeniz kültürü “Expo 
2020 Dubai”de sergilendi
Birleşik Arap Emir-
likleri’nde düzen-
lenen “Expo 2020 
Dubai” fuarında 
fındık ve Karadeniz 
kültürüne yönelik 
tanıtım yapıldı.

Keşap Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerince mahallelerde çalışmalar 

sürdürülüyor.
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür’’ 

Fen İşleri Müdürlüğümüz yapılan planlamalar 
doğrultusunda Atatürk Bulvarı’nda merdiven 
yenileme, Ortaokul Mahallesi’nde bozulan ve 
hasar gören yerlerde kilitli parke taşı döşe-
me ve Yoliçi Mahallesi’nde beton çalışmaları 
gerçekleştiriyor.

Tüm ekiplerimiz ilçemizin dört yanında harıl 
harıl çalışıyor. Saha da çalışmalarına devam 
eden ekiplerimize kolaylıklar diliyor ve çalışma-
larından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum’’ dedi

Mehmet Emür, “Fen İşleri Ekiplerimiz 
Keşap’ımız da çalışmalarını sürdürüyor”

Giresun’da uçuruma düşen 
köpek, AKUT ekiplerinin üç 

saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Merkeze bağlı Burhaniye kö-

yünde, Şükrü Mıngır’a ait köpek, 
fındık bahçesindeki uçuruma düştü. 
Havanın da kararmasıyla köpeği 

düştüğü yerden çıkaramayan Mıngır, 
AKUT’tan yardım istedi.

Bölgeye gelen AKUT ekipleri, 
köpeği bulunduğu yerden üç saatlik 
çalışmanın ardından çıkardı.

Sağlık sorunu olmayan köpek, sa-
hibine teslim edildi. GİRESUN (AA)

Giresun’da uçuruma düşen köpek 
AKUT ekiplerince kurtarıldı

 “Kadına yönelik şiddet, tüm 
insanlığa karşı işlenmiş bir 
suçtur. Üzülerek izliyoruz ki, 
ülkemizde kadına yönelik şiddet 
olaylarına rastlıyor, baskıları ve 
hatta kadın cinayetlerini bile ko-
nuşmak zorunda kalabiliyoruz. 
Şiddet olaylarının önüne geçil-
mesi için her türlü tedbir alınıyor 

olsa bile, bilinç ve idrak eksik-
liğinden kaynaklanan olayların 
önüne ne yazık ki geçemiyoruz. 
Kadına yönelik şiddete karşı 
mücadelede en temel adımın, 
dini, vicdani, insani ve ahlaki 
eksende atılması gerekiyor. 
Peygamber Efendimizin, ‘Ey in-
sanlar Kadınların haklarına ria-
yet edin. Onlara şefkat ve sevgi 
ile muamele edin. Kadınların 
haklarını yerine getirme konu-
sunda Allah’tan korkun’ diyerek 
tüm insanlığa söylemiş olduğu 
bu evrensel sözlerde belirtildiği 
gibi, kadınlar bizim baş tacımız 
onlara iyi davranmalı ve onlara 
karşı sorumluluklarımızı yerine 
getirmeliyiz. 

Bu duygu ve temennilerle 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü’nün, mutlu bireyler, uyum-

lu aileler ve sağlıklı bir toplum 
için dayanışma vesilesi olması-
nı diliyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum”

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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‘Bize verilen görevin 
Farkındayız’

Beykozlu Giresunlu-
lar Derneği yönetim 

kurulu başkanı Hayrullah 
Usta, yönetim kurulu üyeleri 
Hasibe Abanoz, Hurşit Ak 
ve Hasan Dönmez ile 24 
Kasım Öğretmenler Günü 
dolayısıyla Beykoz’daki 
birçok okula ziyaretler ger-
çekleştirerek öğretmenler 
gününü kutladı.

Giresun nüfusunun 
yoğun olarak yaşadığı ve 
birçok Giresunlu idarecinin 
görev aldığı Beykoz ilçesin-
deki ziyaretlerine Gümüş-
suyu Koç Okulları Müdürü 
Bekir Sağrı ile başlayan 
Beykozlu Giresunlular 
Derneği Başkanı Hayrullah 
Usta ve yönetim kurulu 
üyeleri daha sonra Ferda 
ve Turan Takmaz İmam 
Hatip Ortaokulu Müdürü 
Sare Emanet, Celal Aras 
Anadolu Lisesi Müdürü 
Bekir Aygün, Kavacık Borsa 
İlkokulu Müdür Yardımcısı 
Gönül Uzun, Çengeldere 
Nene Hatun Ortaokulu 
Müdürü Cihat Yeniay, Riva 
Spor Lisesi Müdürü Candar 
Kesin, Görele Mahallesi 
Neriman Mitat Kütükde ilko-
kulu müdürü İbrahim Ünal, 
Riva Ortaokulu Müdürü Halil 
İbrahim Şişman ve Beykoz 
Final Okulları Müdürü Coş-
kun Türk’ü ziyaret etti.

Yaptıkları ziyaretler ile 
ilgili giresuntv.com.tr ye 
açıklamalarda bulunan Hay-
rullah Usta açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi.

STK OLMAK 
O KADAR 
KOLAY DEĞİL

Beykoz’da iki kez en iyi 
STK seçilmek öyle kolay 
değil. Derneğimiz Bey-
koz’da yaşayan hemşeri-
lerimizin birçok sorunu ile 
ilgilenmenin yanında böyle 
özel günlerde Beykoz’da 
görev alan hemşerilerimize 
de ziyaretler gerçekleştiri-
yor ve gerçekleştirmeye de 
devam edecek.. Yönetim 

kurulu arkadaşlarımla bir-
likte 24 Kasım Öğretmenler 
günü dolayısıyla bugün 
Beykoz’da görev yapan 
hemşerilerimizi ziyaret ede-
rek onların nezdinde tüm 
okullarımızda görev öğret-
menlerimizin öğretmenler 
gününü kutladık.

BAŞÖĞRETMENİN 
BİZE VERDİĞİ 
VAZİFENİN 
FARKINDAYIZ

Cumhuriyetimizin kurucu-
su Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “Öğretmenler yeni 
nesil sizlerin eseri olacaktır.” 
diyerek gösterdiği yolda, 
öğretmenlerimizin geleceği-
mizin inşaasında ne kadar 
önemli bir yeri olduğunun 
farkında olan bir derneğiz. 
Öğretmenlerimizin eko-
nomik olarak güçlenmesi, 
yaşam koşullarının iyileşti-
rilmesi konusunda dernek 
olarak gücümüzün yettiği 
kadarı ile üzerimize düşen 
görevi yapmaya her zaman 
hazırız.

BEYKOZ’DA 
GİRESUNLULARIN 
BİRLİĞİNİ 
GÜÇLENDİRMEK 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Biz dernek olarak Bey-
koz’da yaşayan hemşerile-
rimizin birlik ve beraberlik 
içinde yaşaması, birbirinden 
haberdar olması, acıları 
ve sevinçlerini birbirleriyle 
paylaşması için şu anda 
tüm derneklerimizi ziyaret 
ederek, fikir ve görüşlerini 
alarak doğru bir yapılanma 
için mücadele ediyoruz. 
Bunun içinde eğitimcilerimi-
ze ihtiyacımız var. Onlarla 
birlikte hem Beykoz’un 
sorunlarının çözümü hem 
de Giresunlu hemşerileri-
mizin sorunlarının çözümü 
konusunda mücadele etme-
ye, çözümler üretmeye her 
zaman hazırız.”

MURAT KILICASLAN:
SiZ NEREDESiNiZ?
Gelecek Partisi Giresun İl Başkanı Murat Kılıçaslan, kadınları koruyacak yeterli 

yasanın çıkarılmadığını iddia ederek iktidarı işi ciddiye almamakla suçladı

Sayın Yetkililere Gelecek 
Partisi olarak soruyoruz. 
SİZ NEREDESİNİZ?

 Gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmadıkça, caydırıcı cezaları 
uygulanmadıkça, halen faille-
re iyi hal, etkin pişmanlık gibi 
takdiri indirimler uygulandıkça 
kadınların özgürlükleri ve yaşam 
hakları tehdit altında olacaktır.

Toplumda önemli rol 
modellerin ve siyasi kişilerin, 
kadınlarla ilgili söylemlerinde 
konuşma dili çok önemlidir. 
Bu dil aşağılayıcı, ötekileş-
tirici olur ise, şiddete eğilimi 
olan kişileri cesaretlendirici 
olmaya devam edecektir. 
Kadınlar toplumsal hayatın her 
alanında hak ettikleri değeri, 
kıymeti görmelidirler. Siyasiler, 
iş insanları, akademisyenler 
söylemleri ile topluma örnek 
olmalılar ve kadınların önün-

deki engeller toplumsal bilinçle 
aşılmalıdır.

 Bu düşünceden hareketle, 
Gelecek Partisi Giresun İl Baş-
kanlığı olarak “25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslara-
rası Mücadele Günü” nde Sayın 
Yetkililere

 “ Siz Neredesiniz ?”diye 
soruyoruz.

Bir kadın sokak ortasında gü-
venli bir şekilde yürüyemezken, 
katiller kadındı güçsüzdü derken 
SİZ NEREDESİNİZ?

Bir kadın sadece kadın oldu-
ğu için toplumsal ayrıma maruz 

kalırken SİZ NEREDESİNİZ?
Kadınlar bu toplumun mihenk 

taşıdır ve toplumsal barışın 
sağlanması, şiddetsiz toplum bi-
lincinin yerleşmesi için gelecek 
kadroları olarak biz mücade-
lemizden asla vazgeçmiyoruz. 
Biz buradayız. Peki siz? Siz 
Neredesiniz?

 Değerli basın mensup-
ları Giresun İlimizde kadına 
şiddetle ilgili yaptığınız bütün 
haberlerin toplumu bilinçlen-
dirmeye ve dönüştürmeye, 
yani, kadınların hayatta kalma 
mücadelesine büyük bir katkısı 
var. Kadın hakları için verdiği-
niz mücadeledeki bu değerli 
katkınız için hepinize teşekkür 
ediyoruz. Bugün Gelecek Par-
tisi olarak ortaya koyduğumuz 
çalışmayı da ellerinizde daha 
da kıymetleneceği bilinciyle 
size emanet ediyoruz.” dedi

Kadınların temel hak ve 
özgürlüklerinin kullanımını 

engelleyen, toplumsal kay-
naklardan yararlanmalarını 
sınırlandıran, genel olarak 
toplumsal ve ekonomik gelişme 
üzerinde olumsuz etkiler yapan 
kadına yönelik şiddetle, çağdaş 
dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de etkin mücadele edilmek-
tedir. Aile kurumu ve toplum 
içerisinde çok önemli bir yeri 
olan kadınlar, hepimiz için birer 
anne, kız kardeş, eş ve evlattır. 
Hayatımızın her döneminde 
sevgi ve özveriyle bize destek 
olan kadınlarımız el üstünde 
tutulmayı hak ediyor. 

Kadına yönelik şiddetle 
mücadelede ilerleme sağlana-
bilmesinde yasal düzenlemeler 
ve kurumsal mekanizmaların 
yansıra konuya ilişkin bilinç ve 
duyarlılığın artırılması, toplum-

sal farkındalığın sağlanması da 
önemlidir. Bu duygu ve düşün-
celerle, 25 Kasım Kadına Yö-
nelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’nde yapılacak 
çalışmaların, kadınlarımızın 
sorunlarının çözülmesine yö-

nelik adımlara vesile olacağına 
inanıyorum. Nedeni ne olursa 
olsun yeryüzünde hiçbir canlı 
şiddeti hak etmemektedir. Do-
ğumdan ölüme kadar hayatın 
her anında varlıklarını hisset-
tiğimiz, bizi biz yapan değerli 

kadınlarımıza herkesin gerekli 
sevgi ve saygıyı göstermelerini, 
tüm kadınlarımızın mutlu, sağ-
lıklı ve sevgi dolu bir dünyada 
hiçbir şiddete maruz kalmadan 
yaşamalarını diliyor, sevgi ve 
saygılar sunuyorum.” dedi.

Musaoğlu: Kadına Şiddete Karşıyız

Şenlikoğlu: ‘Kadına Yönelik Şiddet Tüm 
İnsanlığa Karşı İşlenmiş Bir Suçtur’

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu, 
‘25 Kasım Kadına Yöne-
lik Şiddete Karşı Ulusla-
rarası Mücadele Günü’ 
dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı.



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

426 Kasım 
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Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Ali Zafer Topşir

Neden ‘belki’ diyorum? 
Bu konuya dair kuşkum; 
Bizler, geleneklerine sımsı-

kı sarılan bir milletiz... 
Aradan kaç yüzyıl geçerse 

geçsin; 
Atadan-dededen bize miras 

olarak intikal eden gelenek-
lerimizi öyle kolay kolay terk 
etmeyiz... 

Bu geleneklerimizin en 
kutsalı ve en önde gideni de 
‘erkek egemenliğimiz’ olduğu 
için; 

‘Saçı uzun, aklı kısa’ kadın 
kısmına öyle kolay kolay yüz 
vermeyiz! 

Gün gelir; 
Osmanlı tokadını vurduk 

mu, yere sereriz! 
Gün olur; 
Saçını yular gibi tutup, 

yerlerde sürükleriz! 
Sürükleriz; 
Çünkü bizler kaytan bıyıklı, 

burma bıyıklı babayiğit herif-
leriz! 

Böylesine özel... 
Böylesine güzel bir köklü 

geleneğe sahip olduğumuz 
için değil midir ki; 

“Heeeyyyyt!... 
Anamı kesen ben! 
Karımı doğrayan ben! 
Bacımı boğazlayan ben!” 

diye nara atanları hoş gö-
rerek, bağrımıza basmıyor 
muyuz? 

Kabadayılarımız bu tür na-
ralarla ortalığı çınlattığında; 

“Vay be!” 
“Erkek dediğin işte böyle 

olur” diyerek, kendimize bir 
‘kahramanlık’ payesi çıkarmı-
yor muyuz? 

Kim ne kadar ‘çıkarmıyoruz’ 
derse desin;

Bence çıkarıyoruz...
Efendim... 
Sözü şuraya bağlamak 

istiyorum.. 
Bugün; 25 Kasım... 
Bugün;
Kadına Yönelik Şiddete 

Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü... 

Diğer dünya ülkelerinde 
‘kadına şiddet’ hangi boyutta-
dır? 

Günde kaç kadına şiddet 
uygulanıyor? 

Kaç kadın öldürülüyor? 
Kaç kadın taciz edilip, kaç 

kadına tecavüz ediliyor? 
Bu konuda pek istatiksel bir 

bilgiye sahip değilim... 
Bunu bilmiyorum ama... 
“Cennet anaların ayağının 

altındadır” denilen benim bu 
güzel ülkemde günde kaç 
kadının öldürüldüğünü... 

Kaç kadının ırzına geçildi-
ğini... 

Kaç küçücük kızın gelin 
edildiğini... 

‘Namus’ adına kaç kadının, 
kızın, gelinin sokak ortasın-
da herkesin gözleri önünde 
öldürülüp, amel defterlerinin 
dürüldüğünü!... 

Gündelik gazetelerin ‘cina-
yet haberlerinden’ okuyorum.. 

Gazetelerden okuyamaz-
sam; 

Akşam televizyon haberle-
rinden dinliyorum... 

Neymiş; 
25 Kasım tarihi ‘Kadına 

Yönelik Şiddete Mücadele’ 

günüymüş... 
Neden 365 gün değil de, 

sadece 25 Kasım günü... 
Yani; 
Kadına Şiddetle Mücadele 

etmek sadece 25 kasım tari-
hinde mi olmalı? 

Veya da ne bilim ben; 
Her 25 kasım tarihi gel-

diğinde “aman kadınlara 
şiddet yapmayın” diye mi nara 
atmalı? 

Sizlerde mutlaka bilirsinizdir 
ya; 

Son on yılda ülkemizde 4 
bine yakın kadın öldürülmüş... 

Şu rakama bir bakar mısı-
nız; bir ilçe nüfusu kadar... 

Peki neden? 
Neden öldürülmeye laik 

görülüyor kadınlar? 
Sorun; 
Cehalet mi? 
Ekonomik mi? 
Eğitim yetersizliği mi? 
Psikiyatrik mi? 

Kör gelenekler mi? 
Nedir; 
Günden-güne çoğalan 

‘kadına şiddet ve cinayetlerin’ 
nedeni? 

Bu soruların ve sorunların 
üzerinde düşünmek gerekmez 
mi? 

Kimlerin mi düşünmesi 
gerekiyor? 

Tabi ki öncelikle bu ülkeyi 
“en iyi şekilde yönetmek isti-
yorum” diyenlerin düşünmesi 
gerekiyor... 

‘Eğitim sistemimizi’ temsil 
ettiğini iddia eden; 

Milli Eğitim Bakanlığının 
düşünmesi gerekiyor... 

Eğer bu olumsuzluklar bir 
kültür sorunuysa; 

Bunun üzerinde uzun uzun 
Kültür Bakanlığının düşünme-
si gerekir. 

Bu konu eğer ‘Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığının 
işiyse; 

O zaman da bu ‘bakanlık’ 
konuyu masaya yatırıp, çö-
züm getirmeli... 

Yok daha da olmadı; 
Her şeye ‘fetva’ çıkaran 

‘Diyanet İşleri Başkanlığı’ bu 
‘kadına şiddet ve cinayet’ üze-
rine de bir ‘fetva’ çıkarmalı!... 

Neden böyle düşünüyo-
rum? 

Çünkü; 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 

kadınları-erkeklerle eşitlemek 
için getirdiği ‘medeni yasa’ 
hiçbir işe yaramadı da, onun 
için böyle düşünüyorum... 

Hani birçok ülkenin ortakla-
şa imza altına aldığı;

İnsan hakları Sözleşmesi... 
Kadına Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Ortadan Kaldırıl-
ması Sözleşmesi...

Avrupa kadın Hakları Söz-
leşmesi... 

İstanbul Kadın Hakları 
Sözleşmesi bu zamana kadar 
hiçbir işe yaramadı da, onun 
için ilgili ‘bakanlıklar’ bu ko-
nuya bir el atsalar iyi olur diye 
düşünüyorum... 

Ve şimdi de sözü size bıra-
kıyorum... 

Buyurun... 
Kadına şiddet konusunda 

sizler ne düşünüyorsanız 
bakalım... 

Bu konuda güzel önerileri-
niz olursa, altına bizde imza 
atalım...

ERKEK EGEMENLİĞİ NE ZAMAN TÜKENİR 
KADINA YAPILAN ŞİDDET BELKİ ÖNLENİR

Acartürk “25 Kasım 
Kadına Yönelik Şidde-
te Karşı Uluslararası 

Mücadele Günü, gücünü üç kız 
kardeşin bir diktatöre karşı verdi-
ği onurlu mücadeleden alıyor. 

Tarihe “Mirabel Kardeşler” 
olarak geçen bu üç kadın; ülke-
lerinde demokrasiyi savundukları 
için vatan haini ilan edildiler ve 
defalarca hapse atıldılar. Bir 25 
Kasım günü, Mirabel kardeşlerin 
arabasını yolda durduran diktatö-
rün yandaşları, kardeşlere önce 
tecavüz etti sonra da öldürüp 
uçurumdan aşağı attı. Vahşi-
ce katledilmeden önce Maria 
Mirabel’in şöyle demişti: “Belki 
bize en yakın şey ölüm ancak 
bu beni korkutmuyor. Haklı olan 
her şey için savaşmaya devam 
edeceğiz!” 

61 yıl önce canlarıyla be-
del ödeyen bu cesur ve onurlu 
kadınların mücadelesi, bugün de 
bizlerin omuzlarında yükseliyor. 
Bu bilinçle, dünyaya ve ülkemize 
demokrasiyi, adaleti ve eşitliği 
getirmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın Kolları olarak, bir 
yandan örgütlü gücümüzü arttı-
rırken, diğer yandan dünyadaki 
ve Türkiye’deki kadın hareketine 
ses katıyor, mücadeleyi birlikte 
büyütüyoruz.

 Ülkemiz demokrasiden uzak-
laştıkça, kadına yönelik şiddet 
hız kesmeden devam ediyor. 
Kadınlar sırf kadın oldukları için 
öldürülüyor, şiddete uğruyor. 11 
gün önce Başak Cengiz’i samu-
ray kılıcıyla katleden katil Can 
Göktuğ Boz; “Birini öldürmeyi 
planladım, kadın direnemez diye 
onu öldürdüm” demişti. 

Bizler, en temel hakkı-
mız olan yaşam hakkımıza 
sahip çıkmak için direniyoruz. 
Kadınların can simidi olan 
İstanbul Sözleşmesi’nden 
bir gece yarısı, tek adamın 
kararıyla çıkılmasını asla 
kabul etmiyoruz! İlk seçimler-
de kadın düşmanı zihniyeti 
sandığa gömeceğiz ve Genel 
Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği 
gibi ilk bir hafta içinde İstanbul 
Sözleşmesi’ni yeniden yürür-
lüğe koyacağız. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, geçen yıl sözleşmenin 
bir maddesini hayata geçir-
dik ve Genel Merkezimizde “Alo 
Şiddet” hattı kurduk. Yaşam en 
temel haktır diyerek projemize 
“YaşamHak” adını verdik. 444 
82 85 numaralı hattımızı arayan 
tüm şiddet mağduru kadın ve 
çocuklara, 7/24 ücretsiz destek 
hizmetleri verdik ve vermeye 
devam ediyoruz. Projemiz kana-
lıyla şunu daha net görüyoruz: 
İstanbul Sözleşmesi’nin fesih 
kararından sonra iletilen şiddet 
vakalarında artış var. 

Eğer İstanbul Sözleşmesi 
yürürlükte olsaydı ve uygulansay-
dı; şiddet uygulayan birçok fail 
caydırıcı cezalar alacaktı. İmza 
tarihinden bu yana öldürülen 
binlerce kadın bugün hayatta 
olacaktı, katiller “yatarım üç beş 
ay, çıkarım” rahatlığıyla hareket 
etmeyecekti. Çocuğa yönelik 
cinsel istismarda bulunanlar, delil 
yetersizliği gerekçesi ile tahliye 
edilmeyecekti. Süreli nafaka ve 
aile hukukunda arabuluculuk gibi 
konular tartışmaya bile açılmaya-
caktı. Sözleşme her gün aşın-

dırılmaya çalışılan haklarımıza 
koruyucu kalkan olacaktı. 

Bu süreçte, hakkında uzak-
laştırma kararı bulunan birçok 
erkek, kız kardeşlerimizi hayattan 
kopardı. Nermin U. dört yıl önce 
boşandığı Mahir A.’ye yönelik 
“beni öldürecek” diyerek koruma 
kararı istediği karakoldan döner-
ken, sokakta aynı erkek tarafın-
dan öldürüldü. 

Sivas’ta yaşayan 8 çocuk 
annesi 60 yaşındaki Mevlüde 
Parlak, yemek yapmadığı baha-
nesiyle evli olduğu Rahmi Parlak 
tarafından öldürüldü. 

İstanbul’da yaşayan 32 yaşın-
da 2 çocuk annesi Ulviye Avağ, 
ikinci eş olma teklifini reddettiği 
bahanesiyle Mehmet Demir tara-
fından öldürüldü.

 56 yaşındaki Behiye Çakır 
boşanma aşamasında olduğu Ali 
Çakır tarafından “500 TL nafaka 
istediği” bahanesiyle öldürüldü. 

TRT sanatçısı Hatice Kaç-
maz’ı 15 bıçak darbesiyle 
katleden Orhan Munis’e “aşırı 
sevgi”den öldürdüğü gerekçesiy-

le “tutku indirimi” uygulandı. 
Katiller, cinayeti işleme-

den önce nasıl ceza indirimi 
alacaklarına ilişkin internet 
araması yaptılar. Yargılanır-
ken bahanelerin arkasına 
sığındılar. Önceki yargı karar-
larından cesaret aldılar! 

Değerli Basın Mensupla-
rı, Bu ölümlerin ve şiddetin 
sebebi uygulanan politikalar 
değilmiş gibi, AKP Sözcüsü 
Ömer Çelik çıkmış “Toplum-
sal olarak kadın cinayetlerine 
karşı seferber olmamızın vak-
ti gelmiştir ve dahi geçmek-
tedir” diyor. Günaydın! Sanki 
19 yıldır iktidarda olan onlar 

değil. AKP iktidarında kadına 
yönelik ekonomik şiddet de arttı; 
çalışabilir nüfustaki her 3 kadın-
dan ikisi işsiz. Her iki kadından 
biri kayıt dışı çalışıyor. Kadınlar 
eşit işe eşit ücret almıyor. Bizlere, 
ne giyeceğimizden, kaç çocuk 
doğuracağımıza kadar dayatılan 
bir hayat reva görüldü. 

Bizler, AKP’nin kadın cinayet-
lerini “fıtrat” ve “kader” söylemine 
mahkum ettiğinizi unutmuyoruz. 

Değerli Basın Emekçileri 
Genel Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğimiz-
deki yol haritamızı “Altı Ayda 
Altı Kolaylık” başlığıyla açıkladı. 
İktidara geldiğimizde ilk altı ayda 
ne mi yapacağız? 

1-KADINA YÖNELİK ŞİD-
DETLE MÜCADELEMİZ DER-
HAL BAŞLAYACAK 

Kadına şiddet davaları için 
Özel Yetkili Mahkemeler ve 
Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi 
kuracağız. Hâkim ve savcılar ile 
tüm adli makam çalışanları kadı-
na şiddet konusunda özel eğitim 

alacak. Her polis karakolunda 
içinde en az bir kadın polisin yer 
aldığı ev içi şiddet konusunda 
eğitim almış ekipler oluştura-
cağız. Şiddet bildiriminin aile 
hekimleri tarafından da yapılması 
için, polis ve aile hekimi arasında 
bir iletişim kanalı oluşturacağız. 
Kadınlara şiddet uygulayanların 
iyi hal indiriminden yararlanması-
na izin vermeyeceğiz. İş yerinde 
veya evde, her nerede olursa 
olsun kadına yönelik psikolojik ve 
ekonomik şiddet ile ayrımcılık da 
fiziki şiddetle aynı kapsama alı-
narak suç sayılacak. İktidarımız-
da kadınlar, adaleti ve güvenliği 
sosyal medyada aramak zorunda 
kalmayacak. 

2- AİLE DESTEKLERİ Sİ-
GORTASINI HAYATA GEÇİRE-
CEĞİZ

 1971 yılından beri yasalaştı-
rılmayan Aile Destekleri Sigor-
tası ile ev kadınlarının sosyal 
güvence meselesini çözeceğiz. 
Hane geliri asgari ücretin altında 
olan aileler için Aile Destekleri 
Sigortası’ndan mali destek sağ-
layacağız. Bu destekleri, hane-
deki kadın adına bankada açılan 
hesaba yatıracağız. 

3- KADIN İSTİHDAMINI ART-
TIRACAĞIZ “EV KADINLARINA 
İŞ, EVE AŞ” sağlayacağız. 

Çalışmak isteyen ev kadın-
larına destek olacağız. KOBİ’ler 
aracılığıyla yarı zamanlı kadın 
istihdamını arttıracağız. Ev ka-
dınlarına istihdam sağlayan KO-
Bİ’lere, Aile Destekleri Sigortası 
kapsamında maaş ve vergi des-
teği vereceğiz. Ev kadınlarının 
devlet memuriyetine alınmasını 
teşvik edeceğiz. Kamudaki yöne-
tim kademeleri için en az yüzde 

35 kadın kotası uygulayacağız. 
Yönetim kademelerinde yüzde 
35 veya üzerinde kadın çalışanı 
olan özel sektör şirketlerine, vergi 
teşviki vereceğiz. 

4-BOŞANAN KADINLAR 
İÇİN “YENİ BAŞLANGIÇLAR 
FONU” OLUŞTURACAĞIZ 

Eşinden boşanan kadınlara, 
Aile Destekleri Sigortası kapsa-
mında kuracağımız Yeni Baş-
langıçlar Fonu ile taşınma ve ev 
kurma desteği vereceğiz. Kadın 
çalışmıyorsa, istihdama katıl-
maları için belediyeler tarafın-
dan eğitim ve iş bulma desteği 
vereceğiz. İktidarımızda kadınlar 
kimseye muhtaç olmadan hayat-
larını sürdürecekler. 

5-DOĞUM İZNİ UYGULAMA-
SINI GELİŞTİRECEĞİZ 

Doğum iznine ayrılmış ve 
kanuni süre içinde işine döne-
memiş veya işinden ayrılmak 
zorunda kalmış kadınlar, yeniden 
iş hayatına dönmek istediklerinde 
pozitif ayrımcılık uygulamaların-
dan yararlanacaklar. 

6-GÜÇLÜ BİR KADIN SAĞ-
LIĞI PROGRAMINI BAŞLATA-
CAĞIZ 

Kadınların sağlık, bakım ve 
hijyen konusundaki en büyük 
güvencesi devlet olacak. Ergen-
lik çağına giren kız çocuklarının 
sağlık harcamaları ücretsiz 
olacak. Rahim kanserini önleyen 
HPV aşısı da dahil olmak üzere 
tüm önleyici sağlık harcamaları 
devlet tarafından ücretsiz olarak 
karşılanacak.

 Değerli basın mensupları, 
Bugün Cumhuriyet Halk Partisi 
Kadın Kolları olarak 81 ilden 
eş zamanlı olarak haykırıyoruz: 
Geliyor Gelmekte Olan…”

ACARTURK: iSTANBUL SOZLESMESi SART...
CHP Kadın Kolları Giresun İl Başkanı Müberra Acartürk, İstanbul sözleşmesinden vazgeçmediklerini söyledi



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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Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Beşiktaş-Giresunspor
Göztepe-Fenerbahçe

Fatih Karagümrük-Trabzonspor
Gaziantep-İttifak Holding Konyaspor

Çaykur Rizespor-Kayserispor
Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor

Adana Demirspor-Kasımpaşa
Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Medipol Başakşehir-Altay

14. HAFTA

Kasımpaşa-Beşiktaş
Alanyaspor-Sivasspor

Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray-Altay

Trabzonspor-Adana Demirspor
Giresunspor-Fatih Karagümrük

İttifak H. Konyaspor-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Gaziantep

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir

15. HAFTA
Çaykur Rizespor-Göztepe

Sivasspor-Galatasaray
Adana Demirspor-Giresunspor

Gaziantep-Fenerbahçe
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-İttifak H. Konyaspor

Beşiktaş- Kayserispor
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

Altay-Atakaş Hatayspor

16. HAFTA
Kasımpaşa-Sivasspor

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
Giresunspor-Altay

Fenerbahçe-Beşiktaş
İttifak H. Konyaspor-F. TAV Antalyaspor

Alanyaspor-Adana Demirspor
Göztepe-Fatih Karagümrük

Kayserispor-Gaziantep
Galatasaray-Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor

17. HAFTA
Beşiktaş-Göztepe

Sivasspor-Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir-Giresunspor
Adana Demirspor-Galatasaray

Atakaş Hatayspor-İttifak H. Konyaspor
Altay-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor-Kayserispor

Gaziantep-Alanyaspor
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

18. HAFTA
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor

Kasımpaşa-Altay
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

Kayserispor-Sivasspor
Giresunspor-Atakaş Hatayspor
Alanyaspor-Fatih Karagümrük

Göztepe-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Gaziantep

Trabzonspor-Medipol Başakşehir
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

19. HAFTA

Süper Lig ilk 
devre fikstürüSiZiN KANALINIZ (YOUTUBE) ABONE 

OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

Ligde bu sezon 13 maçın 
11’inde forma giyen sol 
bek Aziz Eraltay, AA mu-

habirine, sezona iyi başlayama-
dıklarını ancak son dönemde 
toparlandıklarını söyledi.

Takım olarak maçlarda iyi 
oynamalarına rağmen gol 
bulmakta zorlandıklarını dile 
getiren Eraltay, “Kırılma anları, 
maçlarda gol pozisyonlarıydı. 
Tabii ki kendimize güvendik, 
çok iyi çalıştık, hocalarımız da 
bize güvendi. Son 5-6 maçtır 
çok iyi bir performans gösteri-
yoruz, puanlar da yavaş yavaş 
gelmeye başladı.” dedi.

Eraltay, her maçı ayrı de-
ğerlendirdiklerini ifade ederek, 
şunları kaydetti:”Ligin ilk yarısı 
ne kadar puan toplayabilirsek 
bizim için önemli, alt sıralar-
dan uzaklaşmak istiyoruz, en 
önemlisi de bu. Sezon başında 
‘Giresunspor küme düşer.’ söy-
lemlerini biz dinlemedik, grup 
olarak tecrübeli oyuncularımız 
var, oyuncu grubumuz çok iyi, 
burada aile gibiyiz. Dışarıdaki 
konuşmaları çok dinlemiyoruz. 
Biz ne yapacağımızı sahada 
gösteriyoruz. Performansımız 
her hafta artıyor, inşallah bu 
devam edecek.

Giresunspor’un 44 yılın 
ardından Süper Lig’de müca-
dele ettiğini anımsatan Eraltay, 
“Takım olarak en iyi şekilde 
mücadele ediyoruz ve inşallah 
Giresunspor bu ligde kalacak.” 
ifadesini kullandı.

Aziz Eraltay, önlerinde zorlu 
bir Beşiktaş maçı olduğunun 
altını çizerek, “Beşiktaş bildiği-
niz gibi büyük bir camia, büyük 
bir takım ama biz kendi oyunu-
muza bakacağız. Kendimize 
güveniyoruz. Oraya gidip en iyi 
mücadeleyi vereceğiz ve inşal-
lah oradan puan çıkaracağız.” 
değerlendirmesinde bulundu.

AZiZ ERALTAY 
‘ALT SIRALARDAN 
KURTULACAGIZ’

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor’un 
tecrübeli oyuncusu Aziz Eraltay, en önemli hedeflerinin 

alt sıralardan uzaklaşmak olduğunu belirtti.

Spor Toto Süper Lig’de 14. 
hafta mücadelesi bugün 

iki maçla başlayacak.Türkiye 
Futbol Federasyonundan ya-
pılan açıklamaya göre Adana 
ve İstanbul’da saat 20.00’de 
başlayacak haftanın ilk iki 
maçında Adana Demirspor ile 
Kasımpaşa, Medipol Başak-
şehir ile de Altay karşı karşıya 
gelecek.

Ligde 14. haftanın programı 
şöyle:

20.00 Adana Demirspor-Ka-
sımpaşa (Yeni Adana)

20.00 Medipol Başakşehir-

Altay (Başakşehir Fatih Terim)
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antal-

yaspor- Aytemiz Alanyaspor 
(Antalya)

16.00 Çaykur Rizespor-
Yukatel Kayserispor (Çaykur 
Didi)

19.00 Beşiktaş-GZT Gire-

sunspor (Vodafone Park
)28 Kasım Pazar:
13.30 Gaziantep FK- İttifak 

Holding Konyaspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Kara-

gümrük- Trabzonspor (Atatürk 
Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivass-
por-Atakaş Hatayspor (Bahçe-
şehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Öznur Kablo Yeni Ma-
latyaspor- Galatasaray (Yeni 
Malatya)

29 Kasım Pazartesi:20.00 
Göztepe- Fenerbahçe (Gürsel 
Aksel)

14. hafta mücadelesi başlıyor

24 Kasım Öğretmenler Günü 
Satranç Turnuvası,  Gire-

sun Olimpik Havuz Satranç 
Salonunda, İlkokul B, İlkokul A, 
Ortaokul, Lise ve Açık Katego-
rilerde toplamda 87 sporcunun 
katılımıyla yapıldı.

Başta Baş Öğretmen 
Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere  ebediyete intikal 
etmiş, emekliye ayrılmış ve 
çalışan öğretmenlerimize  
saygı ve minnet duygularının 
ifade edilmesiyle başlayan 
turnuvada ;  öğretmenler ka-
tegorisinde yarışan öğretmen 

sporcularımızın tamamı anı 
madalyasıyla ödüllendirildi.

Dereceye giren sporcu-
lara madalyalarını Turnuva 
Başhakemi Murat Karataş, 
Espiye İlçe Temsilcisi Salih 
Güç, Görele İlçe Temsilcisi 
Erdal Dersulu, Bulancak İlçe 
Temsilcisi Aykut Sarı, Kaplan 
Satranç Merkezi Sahibi Ebru 
Kaplan ve TSF İl Temsilcisi 
Köksal Demirkılıç verdi.

İLKOKUL B KATEGORİSİ
1; Aras Ömer Özkan, 

2; Mustafa Kemal, 3; Can 
Aksoy

İLKOKUL A KATEGORİSİ
1; Deha Deniz Esen, 2; 

Mehmet Talha Aydın, 3; Barış 
İnce

ORTAOKUL KATEGO-
RİSİ

1; Ömer Çınar Özsarı, 2; 
Kayra Orhun Memiçoğlu, 3; 
Arda Önder Çeceli

LİSE KATEGORİSİ
1; Taha Taştan, 2; Yunus 

Sami Kandemir, 3; Emir 
Akkuş

AÇIK KATEGORİ
1; Erdal Dersulu, 2; Aykut 

Sarı, 3; Murat Şahin.

COK ANLAMLI TURNUVA



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

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: 626 Kasım 2021 Cuma

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 13 ..... 10 .... 3 ..... 0 ...... 27 .....11 ....16 .....33
2.ATAKAŞ HATAYSPOR ..... 13 ..... 8 ...... 2 ..... 3 ...... 23 .....10 ....13 .....26
3.İ. H.KONYASPOR ............. 13 ..... 7 ...... 5 ..... 1 ...... 21 .....10 ....11......26
4.A. ALANYASPOR ............. 13 ..... 7 ...... 3 ..... 3 ...... 20 .....19 ....1 .......24
5.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 13 ..... 7 ...... 2 ..... 4 ...... 19 .....16 ....3 .......23
6.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 13 ..... 6 ...... 4 ..... 3 ...... 21 .....16 ....5 .......22
7.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 13 ..... 7 ...... 0 ..... 6 ...... 20 .....16 ....4 .......21
8.GALATASARAY A.Ş......... 13 ..... 6 ...... 3 ..... 4 ...... 19 .....17 ....2 .......21
9.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 13 ..... 6 ...... 2 ..... 5 ...... 21 .....17 ....4 .......20
10.A. DEMİRSPOR A.Ş. ...... 13 ..... 5 ...... 4 ..... 4 ...... 20 .....18 ....2 .......19
11.ALTAY .............................. 13 ..... 5 ...... 1 ..... 7 ...... 18 .....21 ....-3 ......16
12.Y. KAYSERİSPOR ........... 13 ..... 4 ...... 4 ..... 5 ...... 18 .....21 ....-3 ......16
13.F. TAV ANTALYASPOR .. 13 ..... 4 ...... 3 ..... 6 ...... 15 .....20 ....-5 ......15
14.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 13 ..... 4 ...... 3 ..... 6 ...... 14 .....19 ....-5 ......15
15.D. G. SİVASSPOR ........... 13 ..... 2 ...... 7 ..... 4 ...... 16 .....15 ....1 .......13
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 13 ..... 3 ...... 4 ..... 6 ...... 8 .......12 ....-4 ......13
17.Ö. K. Y. MALATYASPOR 13 ..... 4 ...... 0 ..... 9 ...... 12 .....23 ....-11 ....12
18.GÖZTEPE A.Ş. ................. 13 ..... 2 ...... 4 ..... 7 ...... 12 .....19 ....-7 ......10
19.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 13 ..... 2 ...... 3 ..... 8 ...... 13 .....21 ....-8 ........9
20.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 13 ..... 2 ...... 1 ..... 10 .... 11 .....27 ....-16 ......7

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
UEFA Konferans Ligi Ön Eleme

Alt Lig

13. HAFTANIN SONUÇLARI
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................3 - 1 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR .........................2 - 0 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................2 - 1 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
GZT GİRESUNSPOR..................................1 - 0 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR ..........3 - 0 .........................ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ALTAY .........................................................1 - 3 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. .......................................1 - 3 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
GALATASARAY A.Ş. .................................1 - 2 ................................... FENERBAHÇE A.Ş.
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................1 - 1 ............................................GÖZTEPE A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. .................................3 - 0 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

KELES’iN 3 PUAN HAYALi
Hakan Keleş, dört büyükler karşısında ilk zaferi yaşamak ve yaşatmak adına kolları sıvadı. Beşiktaş’ın isteği geri çevrildi

Giresunspor Teknik 
adamı Hakan Keleş; 
Sivasspor’daki göre-

vine başladığında ilk galibiyeti-
ni Beşiktaş karşısında aldığını 
anımsattı ve Giresunspor’day-
ken de büyükler karşısındaki 
ilk zaferi aynı takıma karşı 
yaşamak istediğini ifade etti. 

Keleş “Fikstür gereği Galata-
saray, Trabzonspor ve Fener-
bahçe gibi takımlarla ligin ilk 
haftalarında karşılaştık. O dö-
nemlerde henüz hazır değildik 
ve o karşılaşmaları kaybettik. 
Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı 
var. Anadolu takımların böyle 
maçlarda aldığı galibiyetler çok 
önemli. Beşiktaş karşısında 3 
puana ihtiyacımız var.Moralliyiz 
ve tamamen bu maça kon-
santreyiz.Oradan istediğimiz 
sonucu alarak döneceğimize 
inanıyoruz” dedi.

KARŞILAŞMA 
CUMARTESİ GÜNÜ

Şampiyonlar Ligi’nde Ajax 
ile karşılaşan Beşiktaş, Süper 
Lig’deki Giresunspor maçının 
cumartesiden pazar günü-

ne alınması için TFF’ye yazı 
yazdı.

Süper Lig’in 14. haftasında 
Beşiktaş’a rakip olacak Gire-
sunspor bu talebi olumlu karşı-
ladı ancak TFF yayıncı kurulu-
şun razı olmaması nedeniyle 
maçın tarihi değiştirmedi.

Buna göre Beşiktaş-Gi-
resunspor maçı 27 Kasım 
Cumartesi günü saat 19.00’da 
Vodafone Park’ta oynanacak.

KORKULU RÜYA !
Giresunspor’un Hollandalı 

orta saha oyuncusu Pelupessy, 
korkulu rüya görmeyeceklern 
dle getrd.

Yeni Malatyaspor müsaba-
kasını kazandıkları için çok 
mutlu olduklarını aktaran orta 
saha oyuncusu; “Tüm planları-
mızı galibiyet üzerine yapmıştık 
ve de bunu başardık. Mutluyuz, 
sadece bir maç kazandığımızın 
da bilincindeyiz. Bu galibiyet-
lerin devamını getireceğiz ve 
ligi iyi yerlerde bitirerek korkulu 
rüyalar görmeyeceğiz. Tarafta-
rımıza da verdikleri destekten 
ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

Siyah-Beyazlılar’da Şenol 
Güneş sesleri yükselmeye 

başladı. Camianın bir kısmının 
Sergen Yalçın’ı istemediği bilini-
yor. Giresun maçının sonuca göre 
Sergen Yalçın’ın koltuğunu Şenol 
Güneş’in alabileceği öne sürüldü. 
Siyah-Beyazlılarda bazı yöneti-
cilerin Sergen Yalçın’ı istemediği 
belirtilirken gündeme gelen ilk isim 
Şenol Güneş oldu.

“YOLLAR AYRILSIN”
Beşiktaş’ta bazı yöneticilerin 

Yalçın’ı istemediği ve Giresunspor 
maçında alınacak kötü bir skor 

sonrasında tecrübeli teknik adamla 
yolların ayrılmasını istediği belirtildi.

İNZİVAYA ÇEKİLDİ
Siyah-Beyazlılarda Sergen 

Yalçın’ın yerine düşünülen ilk isim 
ise Şenol Güneş. Milli Takım’la 
yollarını ayıran Şenol Güneş bir 
süredir inzivaya çekilmişti.

İHTİMAL ZAYIF
Siyah-Beyazlı takımla kuvvetli 

gönül bağı olan Şenol Güneş 
takım çalıştırmaya sıcak bakmı-
yor ancak Beşiktaş’ı geri çevirme 
ihtimali zayıf.

GiRESUNSPOR MACI KOLTUKTAN EDEBiLiR
Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 

yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge 
Şampiyonası 20-21 Kasım 2021 tarihleri 
arasında ilimizde gerçekleştirildi.

Şampiyonaya Giresunspor’umuzu 
temsilen katılan yüzücülerimizden Beril 
Çamuroğlu, 100m serbest, 50m serbest, 
100m kurbağalama ve 200m Ferdi karı-
şık kategorilerinde Karadeniz bölge birin-
ciliği kazandı. Şampiyonada kulübümüzü 
temsilen yarışan diğer yüzücülerimiz 
M.Selin Şahin ve Z.Nehir Akgün ise farklı 
kategorilerde 3.lük derecesi elde ettiler.

Turnuvaya katılan tüm sporcularımız 
aldıkları derecelerle 17-19 Aralık 2021 
tarihinde 
Edirne’de 
düzenle-
necek olan 
Türkiye 
Şampiyona-
sına katıl-
maya hak 
kazandılar.

Yüzücülerimiz 
bir harika


