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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

DOĞMAMIŞ 
ÇOCUKLAR DOĞUYOR 

BÜYÜYOR MESLEK 
SAHİBİ OLUYOR
(Yazısı Sayfa 4’te)

Şehirde yaşayan ihtiyaç sahibi ki-
şilere yardım etmek amacıyla hayata 
geçirilen sosyal market vatandaşlara 
desteğini artarak sürdürüyor.

İhtiyaç sahiplerinin, ürünlere daha 
rahat ulaşmalarını sağlayabilmek için 
hizmet veren sosyal markette yetişkin 
ve çocuk kıyafetleri ile ayakkabı des-
teği sağlanıyor. Mevsim değişimiyle 
birlikte kışlık kıyafetlerin daha da 
fazla yer aldığı markette ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar ücretsiz olarak gereksi-
nimlerini temin edebiliyor. 2’DE

‘Sosyal Market İhtiyaç Sahibi 
Vatandaşlara Desteğini Sürdürüyor’

Giresun Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Market yoksul ailelerin umudu oldu

Giresun 
Belediye 

Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, 24 
Kasım Öğretmenler 
Günü sebebiyle 
Bilgi Evleri, Kon-
servatuvar ve Halk 
Eğitim Merkezleri-
mizde görev alan 
öğretmenlerle bir 
araya geldi. 3’TE

Başkan Şenlikoğlu; Konservatuvar
ve Bilgi Evi Öğretmenleri ile Buluştu

Öztürk’ten Şiddet Uyarısı
Gelecek Partisi 

Giresun İl Ka-
dın Politikaları Başkanı 
Fatma Zülal ÖZTÜRK 
“ 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele” 
günü vesilesi ile basın 
açıklaması yaptı. 

SAYFA 4’TE

Kozluca’dan 
Şiddet 
Uyarısı

SAYFA 2’DE

Gisiad Başkanı İnş. Müh. Aykut Gezmiş yap-
tığı açıklama ile sanayi üretimi ile ilgili verilerin 
kötüye gidiş sinyalleri verdiğinin ve acil önlem 
alınması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi. 
Gezmiş; “Sanayi üretimi yılın en kötü seviyesi-
ne geriledi. Sanayide giderek belirginleşmeye 
başlayan durgunluk ve yavaşlama üretimdeki 
düşüşle iyice somutlaştı. 2’DE

‘Ekonomik göstergeler kötüye 
gidişi gösteriyor, acil tedbir alın’

İlin değişik sempatilerine 
dağılarak halk ile bulu-
şan milletvekilleri halkın 

sorunlarını dinledi. 
Genel Başkan yardımcısı 

Mustafa Şen ise hem halkı 
hem de Giresun Belediyesi’ni 
ziyaret etti. Şen’e teşekkür 
eden Belediye Başkanı Şenli-

koğlu “ Tüm enerjimizle 2023’e 
güçlü bir şekilde hazırız.  

‘2023’e Doğru Şehir Buluş-
maları’ kapsamında AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı, 
AR-GE ve Eğitim Başkanımız 
Mustafa Şen, MKYK Üyeleri-
miz ve 16 Milletvekilimizle bir 
araya geldik. Kuruluşumuzdan 

bugüne partimizde görev almış 
teşkilat mensuplarımızla çok 
değerli istişarelerde bulunduk.” 
dedi.

Şen ise seçimden zaferle 
ayrılacaklarını söyledi ve halk 
ile bol bol hatıra fotoğrafı çek-
tirdi ve sohbet etti. 

Haber :Mustafa Cici

AK Parti 16 milletvekili ile Giresun’da...
AK PARTiLi 16 MiLLETVEKiLi
DUN GiRESUN’A GELDi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile 

Yüksel,Bulancak’ta Akşener’e çiçek veren 
Mustafa Dizdar adlı öğretmenin disiplin 

cezası alarak sürüldüğünü iddia ederek “Ön-
celikle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Bu 
uygulamayı kınıyoruz.Mustafa Dizdar öğretme-
nim üzülmesin.Adaletli günler geri gelecek”dedi

Yüksel”Maaş kesim cezası de hukuksuzluk-
tur.Dizdar hocamın vekaletini aldık.Davayı so-
nuna kadar takip edeceğiz.Milli Eğitim Müdürü 
ve Vali’ye sesleniyoruz.Bu adaletsiz uygulama-
dan vazgeçin”dedi.

Haber:Mustafa Cici

‘AKSENER’E CiCEK VEREN OĞRETMENE
YAPILANLARI KINIYORUZ’
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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KOZLUCA’DAN 
ŞİDDET UYARISI

CHP Kadın Kolları Başkanı 
Ayça Kozluca ,kadına şiddeti 
eleştirdi.Kozluca”25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü , 
Dünya çapında şiddete karşı 
dayanışmayı yükseltme, mü-
cadeleyi büyütme ve şiddet 
nedeniyle yaşamını kaybeden 
kadınları saygıyla anma günü.

 Biz , kadınlar dünyada ve 
Türkiye de şiddet sarmalına 
karşı sesimizi yükseltiyoruz. 
Kadınların onurlu direşine 
sahip çıkmaya ve mücadeleyi 
büyütmeye devam ediyoruz. 
“dedi

Kozluca”
 Ulkemizde yaşayan kadın-

lar,  en temel hak olan yaşam 
hakkı için direniyor.

AKP ‘ nin iktidara geldigi 
2002 yılından bu yana kadın 
cinayetleri sistematik olarak 
arttı. Kadın Cinayetlerini 
Durduracagiz Platformunun 
verilerine göre 2002 yılında 
66 kadın cinayeti islenmisken 
,2021 yılında 217 ‘ si şüpheli 
olmak üzere 497 kadın ha-
yattan koparıldı. 1Ocak 2022 
ile 1 Kasım 2022 arasında 
ise202 ‘si şüpheli olmak üzere 
en az 482 kadın öldürüldü.

 Şüpheli kadın ölümü 
yoktur , etkin yurutulmeyen 

soruşturmalar vardır.
  Kadınları koruyamayan , 

şiddeti tolere edilebilir bulan 
, öldürülen kadınları sadece 
sayı arak nitelendiren zihniye-
te bir kez daha sesleniyoruz . 
HER KADIN BIR HAYATTIR. 

  İktidarın kadını yok sayan 
politikalarına karşı,  biz Cum-
huriyet Halk Partisi olarak 
kadınları güçlendiren eşitlikçi 
politikalardan hayata geçire-
ceğiz .İktidara geldiğimizde 
Genel Başkanımız Sayın 
Kemal Kilicdaroglu ‘ nun söz 
verdigi gb 24 saat içinde İs-
tanbul Sozlesmesini yeniden 
yürürlüğe koyacağız.

  İktidara geldiğimizde,  , 
yol haritamiz hazır. Kadini 
güçlendirecek eşitlikçi poli-
tikaları derhal uygulamaya 
koyacağız.

  Bizlere ülkenizin ve parti-
mizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ‘ten kalan 
büyük bir mücadele mirası 
var . Hiçbirimiz eşitlik muca-
delemizden asla vazgeçme-
yeceğiz. Bugun sokaklara 
çıkarken, haklarımızı ve 
demokrasiyi savunmak için bir 
arada olacağız, kadın erkek 
hep birlikte sesimizi yukselte-
cegiz .”dedi.

Haber: Fatma Uğurlu

‘Sosyal Market İhtiyaç Sahibi 
Vatandaşlara Desteğini Sürdürüyor’

Giresun Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Market yoksul ailelerin umudu oldu

Vatandaşlar bağlı bu-
lundukları muhtarlık-
tan alacakları ihtiyaç 

sahibi belgesi ile sosyal mar-
kete gelmeleri halinde ürünü 
seçip beğenerek kendilerinin 
ve ailelerinin giderebiliyor.

Belediye yetkilileri, Sosyal 
Markette bir yıl içerisinde 
ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 10 

bin ürün verildiğini açıklayarak: 
“Belediyenin asli görevlerinin 
dışında, halka sorumluluk 
sağlayan bir görevi de var. 
Bu anlamda evlerinizde fazla 
olanlar başka bir vatandaşın 
ihtiyacıdır felsefesiyle ihtiyaç 
fazlası eşya ve kıyafetlerinizi 
sosyal marketimize bekliyo-
ruz.” dedi.

‘Ekonomik göstergeler kötüye 
gidişi gösteriyor, acil tedbir alın’
Eylül ayında yıllık yüzde 3,6 

düzeyindeki üretim artışı 
beklentisi, yüzde 0,4 ile beklen-
tilerin çok altında kalırken, aylık 
bazda sanayi üretimi yüzde 1,6 
geriledi. Elektrik tüketimindeki 
gerileme, kapasite kullanımındaki 
azalma, ihracattaki yavaşlama 
gibi göstergelerle kendisini belli 

etmeye başlayan sanayi üretimin-
deki sıkıntılı süreç, geçen hafta 
açıklanan eylül ayı verileriyle net 
biçimde açığa çıktı. Beklentiler 
eylülde sanayi üretiminde yıllık 
düzeydeki artışın yüzde 3,6’ya 
ulaşması yönündeydi. Ancak 
açıklanan rakamlar sanayi üreti-
mindeki yıllık artışın geçen yılın 

aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 ile 
beklentilerin dokuzda biri düze-
yinde kaldığını gösterdi. Sanayi 
üretimi aylık bazda ise eylülde 
yüzde 1,6 geriledi.

Gerileyen talep ve satışlar kar-
şısında; enerji, ithal hammadde, 
ara malı ve yatırım malı maliyet-
lerindeki artışların da etkisiyle 

kapasite kullanımını yavaşlatan 
sanayi sektörü, giderek üretimini 
kısmaya yöneldi. Kur ve enflas-
yon artışlarıyla üretimi sürdürme-
nin maliyeti olağanüstü düzey-
lere ve katlanılamaz boyutlara 
ulaşınca bu kez üretimi azaltarak 
maliyetleri düşürme yolu tercih 
edilmeye başlandı.

Keşap’ta Öğretmenler 
Günü Kutlandı

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür, 

Keşap Halk Eğitimde düzen-
lenen programa katıldı.

Keşap’ta Öğretmenler 
Günü kutlamaları Hükümet 
Konağı önünde bulunan Ata-
türk Anıtı’na çelenk sunma 
töreni ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından çelenk 
sunma, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın ardından 
program Mehmet Akif 
Ersoy Halk Eğitimi Merkezi 
Konferans Salonunda prog-
ramla devam etti.

Keşap Belediye Başkanı 

Mehmet Emür, ‘’ 24 Kasım 
Öğretmenler Günü vesile-
siyle ilçemizde düzenlenen 
programa katıldık. Emekliye 
ayrılan öğretmenlere hizmet 
şeref belgeleri verildi. Yapı-
lan yarışmalarda derece alan 
öğrenciler hediyelerini aldı. 
Başöğretmen Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak 
üzere, ebediyete intikal etmiş 
öğretmenlerimize rahmet, 
emekli ve çalışan öğretmen-
lerimize huzurlu bir yaşam 
dilerken, görevleri başında 
şehit düşen öğretmenlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyo-
rum’’ dedi.

AK Parti; 5 buçuk 
milyon kadın üyesi, 
600 bine yakın gönüllü 
teşkilat mensubuyla aynı 
zamanda güçlü bir

kadın hareketidir. 
AK Parti Kadın Kolları 
olarak, kadın odaklı 
politika ve uygulamala-
rın takipçisi olduğumuz 
kadar kadına yönelik şid-
detin önlenmesi ve yaptırımların 
artırılması için de var gücümüzle 
çalışıyoruz. “25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü” vesilesiyle bu 
konudaki kararlılığımızı bir daha 
vurgulamak, hükümetlerimiz tara-
fından atılan adımları bir kez daha 
hatırlatmak istedik.

Kadına Şiddet, 
İnsanlığa İhanettir 

Kadını ve kadının varlığını son 
derece önemseyen bir yaklaşımla 
“Kadına Yönelik Şiddetle Ulus-
lararası Mücadele Günü” kapsa-
mında Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da sık sık tekrarladığı 
gibi kadına şiddetin, insanlığa 
ihanet olduğunu bir kez daha 
haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları 
olarak, her adımımızda bu bilinçle 
hareket ediyor, her fırsatta dile 
getiriyoruz.

Tek bir kadına yönelik şiddete 
daha tahammülümüz yok.

Kadına yönelik şiddet, yalnızca 
kadın oldukları için uygulanan 
veya kadınları etkileyen, kadının 
insan hakları ihlaline yol açan her 
türlü tutum ve davranıştır. Kadına 
yönelik şiddet, sadece ülkemizin 
değil, maalesef tüm dünyanın 
sorunudur.

Tüm dünya gibi bizim de 
canımızı yakan, kadına yönelik 
şiddetle mücadele etmekte karar-
lıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, 
bu konuda asla toleransımız yok. 
Bunu 2002 yılında daha ilk seçim 
beyannamemizde de ifade ettik.

2003 yılında aile mahkeme-
lerini biz kurduk. 2004 yılında 
Anayasa’ya kadınlar ve erkekler 
eşit haklara sahiptir maddesini 
biz getirdik. 2005 yılında Türk 
Ceza Kanunu ile ‘töre’ ve ‘namus’ 
nedeniyle işlenen cinayetleri ağır-
laştırılmış suç kapsamına aldık, 
TCK’da aile içi şiddet ve cinsel 
suç tanımını biz yaptık.

2010 yılında kadın-erkek fırsat 
eşitliğini daha da güçlendirerek 
“pozitif ayrımcılık” ilkesini Anaya-
sa’da düzenledik.

Genel Başkanımız, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 
Anayasa’da, TCK’da yaptığı-
mız değişiklikler ve 6284 sayılı 
kanun ile kadına yönelik şiddet 
ile mücadelede önemli mesa-
feler aldık. İyi hâl ve tutuklama 
şartlarını yeniden düzenledik, 
kadına yönelik şiddetin cezalarını 
artırdık. Nikâhlı eşe karşı işlenen 
suçu boşanmış eşi de kapsaya-
cak şekilde genişlettik.

TCK’da yapılan son düzenle-
melerle erkeğin kadına yönelik 
işlediği suçlarda “iyi hâl uygu-
lamasını” kaldırdık ve kadına 
şiddeti “katalog suç” kapsamına 
aldık.

Artık takım elbise giyen, kravat 
takanlar takdir indirimi gerekçe-
sinden faydalanamıyor. Fiziksel 
veya iletişim araçlarıyla yapılan 
ısrarlı takip eylemlerini suç kap-
samına aldık. Yine talep etmeleri 
hâlinde şiddet mağduru kadınlara 
baro tarafından ücretsiz avukat 
hizmeti sağlayarak her koşulda 

yanlarında olduğu-
muzu hissetmelerini 
sağlıyoruz.

2013 yılında kuru-
lan ŞÖNİM’leri (Şiddet 
İzleme Merkezleri) 
yaygınlaştırarak 81 
ilde 1 milyonun üze-
rinde kişiye ulaştık.

Kadın ve çocuk-
ların maruz kaldı-

ğı şiddet ve taciz eylemlerini 
önlemek üzere kolluk kuvvetlerine 
tek tuşla ulaşabildikleri KADES 
(Kadın Acil Destek) Mobil Uygu-
lamasını hayata geçirdik. KADES 
Uygulamasını yaklaşık 4 milyon 
kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi ise 
ihbarda bulundu.

Kadına Yönelik Şiddetin 7 Gün 
24 Saat takip edilebilmesi ve ka-
dının etkili şekilde korunabilmesi 
adına Elektronik Kelepçe Uygu-
lamasını 2015’te yine AK Parti 
olarak biz hayata geçirdik. 2011 
Yılı’nda ise İş yerlerinde Psikolojik 

Tacizin Önlenmesi (Mobbing) Ge-
nelgesi’ni düzenledik ve mobbing 
suç kapsamına aldık.

“Şiddeti olumlayan zihniyete 
karşı omuz omuza mücadelemi-
zi sürdüreceğiz” Sadece ev içi 
değil, başta PKK olmak üzere 
tüm terör örgütlerinin kadınlara 
ve çocuklara yaptığı her türlü 
şiddetle kararlılıkla mücadele 
edeceğiz. Var olan çözüm öne-
rilerimize yenilerini ekleyerek, 
canla başla çalışmaya devam 
edeceğiz.

“25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mü-
cadele Günü”nde bir kez daha 
ifade ediyoruz ki; şiddet uygula-
yana, şiddete taraf olana, şiddet 
üzerinden siyaset yapana, mob-
bing ve sözlü şiddet uygulaya-
na, şiddeti olumlayan zihniyete 
karşı kadın-erkek omuz omuza 
mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıla-
rımızla sunarız.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü



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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Ellinci kültür ve sanat yılımda
Kadri kıymetimiz bilenler geldi. .
Boş kalsa da salondaki koltuklar 
Bizleri gönülden sevenler geldi. 

Ulaşımda sorun oldu elbette 
Aslını sorarsan vardı rağbet de
Dediler “ozanım fazla dert etme “
Dost ile ağlayıp gülenler geldi. 

Sabri Öztürk vekilimiz Mecliste 
Emeği desteği vardır bu işte 
Kimimiz hayalde Kimimiz düşte
Bizi de erkanlı görenler geldi. 

Osman Öden vekaleten yer aldı 
Harun Özer biraz erken ayrıldı 
Coşup çağlayanlar yaren sayıldı 
Türkülere gönül verenler geldi. 

Aytekin başkanı aradı gözüm 
Türküler söyledim nağmedir sözüm 
Memleket sevdamız Giresun özüm 
Garip göz yaşımız silenler geldi. 

Adem Önal başkan benim adaşım 
Tükendi gençliğim altmış beş yaşım
Gelen dostlar ile paylaştım aşım
Ekmeğin ikiye bölenler geldi.

Ahmet Gürsoy hocam bizlere üstad 
Türküler sevdamız eyleriz feryat 

Kamil Patan derki sürüyor hayat 
İlime irfana erenler geldi. 

Ümran Haliloğlu sundu aşk ile 
Selahattin Akarsu deyişler dile 
Kuzucan Bülbülü kondurdu güle 
Dostun dergahına girenler geldi. 

Karaduman Hüseyin ‘dir bu elde
Tuğba Hatun ile coştuk gönülde 
Ayşe Karaçam da vardır bu elde
Ozanım üstadım diyenler geldi. 

Ayhan Yuva şefimizdir her zaman 
Kavalda bir başka Muzaffer Aslan 
Cumhur Doma ile dağlara yaslan 
Bu aşkın yolunu sürenler geldi

Burak Kılınç mey de mest etti bizi
Yapılan etkinlik bıraktı izi 
Ayrılık acısı yürekte sızı 
Derdimize derman bulanlar geldi. 

Candan olmayana eylemem minnet 
Giresun dediğin diyarı cennet 
Her bir misafire gösterdik hürmet 
Yürekten dostumuz olanlar geldi. 

Cihanı alemi gezdim dolaştım 
Damla damla akan sele karıştım 
Çağlalayıp da deryalara ulaştım 
Derin ummanlara dalanlar geldi. 

Gelenler sağ olsun gelemiyen de 
Birlik beraberlik böylesi günde 
Uçmaga gideriz günün birinde 
Hakkın huzuruna duranlar geldi. 

Şenlikoğlu belediye başkanı 
Bizlere sağladı bunca imkanı 
Davet eylemiştik canı cananı 
İşimize dua edenler geldi. 

Adem Onal ‘dan en büyük destek
Muhterem Memiş ‘le olduk bir yürek 
Yardımcımız mevlam diledik dilek 
Gerçeği hayıra yoranlar geldi.

Giresun ‘da kültür sanat kalmamış 
Sevenler sevgiden murat almamış 
Duyanlar  çevreye haber salmamış 
Derya denizinde yüzenler geldi

Ferhat Günaydın da halkın şairi 
Dünyayı görmeyen bilmez ahiri 
Şengül Coşkun bilir makam müziği 
Şarkıları icra edenler geldi

Zeki Şenlikoğlu desteğini verdi 
Konsere gelenler murada erdi 
Dermandır türküler yok eder derdi 
Azan yareleri saranlar geldi.

Görele son anda katkı sağladı 

Vefasızlık yaremizi dağladı 
Aktı göz yaşımız bin kez Çağladı 
Kurulan tuzağı bozanlar geldi. 

Yerel basın dersen ara bulasın 
Namık Baltaoğlu yazdı yazasın
Mustafa cici ‘yi kimden sorasın
Gönülden gerçeği yazanlar geldi.

 Kemal Gürgenci ‘dir kültür müdürü 
Bu aşkın aslısı kerem ‘dır külü 
Bir eser bırakan olur mu ölü 
Yürekten sazını Çalanlar geldi.

Gelmeyenler pişman oldu diyorlar 
Sanki kar yağdı da kapandı yollar 
Esat kurt çalca’dan inledi dağlar 
Gayrı çağrımızi duyanlar geldi. 

Söyledik eğlendik türküler ile
Hayaller kurmuştuk gerçeği bile
Yağmursuz neylesin Kuruyan dere
Dalgasız taşlara vuranlar geldi

Yaşarken bilinmez bizim varımız 
Bu dünyadan garip göçtü yarımız 
Göklere yükselir her dem narımız 
Aşkın ateşine yananlar geldi.

Uğur abim uğurunu getirdi 
Ferhat öğretmenim kitap bitirdi 
Cevat Yılmaz varlvarlığını bildirdi. 

Feleğin çarkını kıranlar geldi.

Şaban Günal koştu gitti her yere
Hilal kardeş dedi bize rastgele 
Akkaya ‘dan gelen selami ile
Sanki bozkırda tozanlar geldi.

Rahmi Tozlu oldu bizim neşemiz
Murat Akyol ile roman beldemiz
Sıyrıldik bu işten hemde tertemiz 
Elini yüzünü yuyanlar geldi

Yarım asır hizmet ettim bu ile
Nice sorunları getirdim dile
Yetmiş sefer çıktım şu  eğribele
Dağları taşları kıranlar geldi.

Bu ellere gönül verdim ezelden. 
Seven vazgeçermi bu güzel elden 
Sökülmez yurdundan Yürekten seven
Diyarı cennette doğanlar geldi.

Turan fındık Giresun ‘un gururu 
Tanıtımda dolaşıyor tüm yurdu 
Alaşağu Durmuş horona durdu 
Davula tokmağı vuranlar geldi

Ozan Gezgini’yem ben bu ellerde 
Türküler dolaşır nice dillerde 
Tezenem ses oldu perde de telde 
Ahvali halimiz soranlar geldi.

OZAN GEZGiNi (ADEM GUNEY) 50’NCi SANAT YILI DESTANI

Başkan Şenlikoğlu; 
Konservatuvar ve Bilgi Evi 
Öğretmenleri ile Buluştu

Öğretmenleri Kale Sosyal 
Tesisleri’nde ağırlayan 

Başkan Şenlikoğlu, öğretmenler 
günü nedeniyle kaleme aldığı 
mektubu ve hazırlanan hediyeleri 
öğretmenlere takdim etti.

Bilgi Evlerinde görev yapan 
33 öğretmen ve konservatuvar 
bünyesinde görev yapan 25 
öğretmenin katıldığı buluşma-
dan son derece memnun kalan 
öğretmenler düzenlenen prog-
ram için Başkan Şenlikoğlu’na 
teşekkür ettiler.  

Kahvaltılı programa ev 
sahipliği yapan ve katılan tüm 
öğretmenlerle yakından ilgile-
nen Belediye Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu ise yaptığı konuş-
mada, Belediye Bilgi Evleri ve 
Konservatuvarı ile yaklaşık 2 
bin 500’e yakın öğrenciye hiz-
met verdiklerini dile getirerek: 
“Yarınlarımızın yetiştirilmesi 
görevini fedakârca üstelenen 
siz kıymetli öğretmenlerimiz, ül-
kemizin geleceği açısından çok 
büyük sorumluluk taşıyor ve bu 
görevi layıkıyla yerine getiriyor-
sunuz. Sizler geleceğimize ışık 
tutuyor, yeni nesiller yetiştirmek 
için fedakârca gayret ediyorsu-
nuz. Tekrar sizlerin bu anlamlı 
gününüzü kutluyor, katıldığınız 
için hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

İl Müftüsü Ramazan Topcan, 
ülkenin en büyük zenginliği 

olan gençlere yönelik çalışma-
lara önem verilmesi gerektiğini 
vurguladı. 

İlçe Müftüleri İstişare Toplan-
tısı İl Müftüsü Ramazan Topcan 
başkanlığında gerçekleştirildi. 

Tirebolu İlçe Müftülüğü ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıda müftülüklerce yürü-
tülen hizmetlerin daha etkin ve 
verimli bir şekilde yapılabilmesi, 
hizmetlerde metot ve görüş 
birliğinin sağlanması, vaaz, irşat 
ve rehberlik faaliyetlerinin dü-
zenlenmesi, camilerde yapılacak 
programlarla ilgili görüş alışverişi 
ve mevzuatla ilgili genel konular 
istişare edildi. 

Toplantıda, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılı-
mıyla Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si Sergi Salonu’nda düzenlenen 
İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı 
değerlendirildi.  

İl Müftüsü Ramazan Topcan, 
toplantının güzel yansımaları 
olduğunu belirterek, “İstişare 
toplantısı ile ilgili her birinizden 
güzel şeyler duydum. Rabbim 
devletimizi, milletimizi var etsin. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza bir 

kere daha şükranlarımızı sunu-
yoruz. Onore olduk.“ dedi. 

“TECRÜBE PAYLAŞI-
MI ÖNEMLİ BİR ÖĞ-
RENME YÖNTEMİ“ 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
yazılı talimatlarını ilçe müftüle-
riyle paylaşan İl Müftüsü Topcan, 
istişarenin önemine değine-
rek, “Çalışmalarda birbirimizin 
tecrübelerinden istifade edelim. 
Cemaatinizle beraber olun. 
Camilerde vaaz programları-
nız olsun. Cumalarda mutlaka 
minberde, kürsüde olun. Kur’an 
kursu açılması gereken bölgele-
rimiz var bir kere daha gözden 
geçirelim. İçerisinde bulunduğu-
muz kış aylarını iyi değerlendi-
relim. Bir taraftan cemaatimizin 
bir taraftan da personelimizin 
eğitimini önemseyelim. Kur’an 
kursu öğrencilerimize yönelik 

sosyal etkinliklerimizi zenginleş-
tirelim. Konu hakkında Halk Eği-
timi Müdürlüğü ve Gençlik Spor 
Müdürlüğü ile görüşün. Yeni yeni 
programlar yapın. 

Diğer taraftan Muhterem 
Başkanımızın en önemli 
talimatlarından olan; ‘Her Din 
Görevlisinin 10 Genci Olsun’ 
projesinin ilçelerimizde bizzat 
takipçisi olun. Üniversitelerde 
geçerken gençlik kulüplerinin 
oluşmasını sağlayalım.“ diye 
konuştu. 

“RABBİM VATANIMI-
ZI VE AZİZ MİLLETİMİZİ 
KORUSUN“ 

Müftü Topcan İstanbul’da 
meydana gelen terör saldırısını 
kınayarak şu ifadelere yer verdi:  
“Geçtiğimiz günlerde İstanbul’u-
muzda yaşanan terör hadise-
sinde hayatlarını kaybeden 

kardeşlerimize rahmet, aileleri 
başta olmak üzere aziz milletimi-
ze sabırlar diliyorum.  

Yaşadıklarımız gösterdi ki; 
‘su uyur düşman uyumaz.’ 
Malumunuz; terörün dini, ırkı 
ve milliyeti yoktur. Pek çok terör 
saldırısına maruz kalmış bir 
ülke evladı olarak ifade edeyim 
ki bunun da intikamı alındı, 
alınacak inşallah. Yaşanan 
olaylardan dersler çıkarmalıyız, 
dikkatli olmalıyız. Sıkıntılarımızı 
bir ve beraber olarak çözebilir, 
üstesinden gelebiliriz. Varsın 
sofrada ekmeğimiz olmasın, 
ancak devletsiz, sancaksız 
yapamayız. Koca şairin; ‘Cânı, 
canânı, bütün varımı alsın da 
Huda, Etmesin tek vatanımdan 
beni dünyada cüda.’ sözünün 
ne anlama geldiğini daha iyi 
anladık. 

Ayrıca Düzce İlimizde deprem 
meydana geldi. Düzceli kardeş-
lerimize, aziz milletimize çok 
geçmiş olsun dileklerimizi arz 
ediyorum. Yaralı kardeşlerimize 
şifalar diliyorum. Rabbim beter-
lerinden korusun.“ 

Her ay farklı bir ilçede gerçek-
leştirilen istişare toplantısı, dilek 
ve temennilerle sona erdi. 

Müftü Topcan: Her din 
görevlisinin 10 genci olsun

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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KOZLUCA’DAN 
ŞİDDET UYARISI

CHP Kadın Kolları Başkanı 
Ayça Kozluca ,kadına şiddeti 
eleştirdi.Kozluca”25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü , 
Dünya çapında şiddete karşı 
dayanışmayı yükseltme, mü-
cadeleyi büyütme ve şiddet 
nedeniyle yaşamını kaybeden 
kadınları saygıyla anma günü.

 Biz , kadınlar dünyada ve 
Türkiye de şiddet sarmalına 
karşı sesimizi yükseltiyoruz. 
Kadınların onurlu direşine 
sahip çıkmaya ve mücadeleyi 
büyütmeye devam ediyoruz. 
“dedi

Kozluca”
 Ulkemizde yaşayan kadın-

lar,  en temel hak olan yaşam 
hakkı için direniyor.

AKP ‘ nin iktidara geldigi 
2002 yılından bu yana kadın 
cinayetleri sistematik olarak 
arttı. Kadın Cinayetlerini 
Durduracagiz Platformunun 
verilerine göre 2002 yılında 
66 kadın cinayeti islenmisken 
,2021 yılında 217 ‘ si şüpheli 
olmak üzere 497 kadın ha-
yattan koparıldı. 1Ocak 2022 
ile 1 Kasım 2022 arasında 
ise202 ‘si şüpheli olmak üzere 
en az 482 kadın öldürüldü.

 Şüpheli kadın ölümü 
yoktur , etkin yurutulmeyen 

soruşturmalar vardır.
  Kadınları koruyamayan , 

şiddeti tolere edilebilir bulan 
, öldürülen kadınları sadece 
sayı arak nitelendiren zihniye-
te bir kez daha sesleniyoruz . 
HER KADIN BIR HAYATTIR. 

  İktidarın kadını yok sayan 
politikalarına karşı,  biz Cum-
huriyet Halk Partisi olarak 
kadınları güçlendiren eşitlikçi 
politikalardan hayata geçire-
ceğiz .İktidara geldiğimizde 
Genel Başkanımız Sayın 
Kemal Kilicdaroglu ‘ nun söz 
verdigi gb 24 saat içinde İs-
tanbul Sozlesmesini yeniden 
yürürlüğe koyacağız.

  İktidara geldiğimizde,  , 
yol haritamiz hazır. Kadini 
güçlendirecek eşitlikçi poli-
tikaları derhal uygulamaya 
koyacağız.

  Bizlere ülkenizin ve parti-
mizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ‘ten kalan 
büyük bir mücadele mirası 
var . Hiçbirimiz eşitlik muca-
delemizden asla vazgeçme-
yeceğiz. Bugun sokaklara 
çıkarken, haklarımızı ve 
demokrasiyi savunmak için bir 
arada olacağız, kadın erkek 
hep birlikte sesimizi yukselte-
cegiz .”dedi.

Haber: Fatma Uğurlu

‘Sosyal Market İhtiyaç Sahibi 
Vatandaşlara Desteğini Sürdürüyor’

Giresun Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Market yoksul ailelerin umudu oldu

Vatandaşlar bağlı bu-
lundukları muhtarlık-
tan alacakları ihtiyaç 

sahibi belgesi ile sosyal mar-
kete gelmeleri halinde ürünü 
seçip beğenerek kendilerinin 
ve ailelerinin giderebiliyor.

Belediye yetkilileri, Sosyal 
Markette bir yıl içerisinde 
ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 10 

bin ürün verildiğini açıklayarak: 
“Belediyenin asli görevlerinin 
dışında, halka sorumluluk 
sağlayan bir görevi de var. 
Bu anlamda evlerinizde fazla 
olanlar başka bir vatandaşın 
ihtiyacıdır felsefesiyle ihtiyaç 
fazlası eşya ve kıyafetlerinizi 
sosyal marketimize bekliyo-
ruz.” dedi.

‘Ekonomik göstergeler kötüye 
gidişi gösteriyor, acil tedbir alın’
Eylül ayında yıllık yüzde 3,6 

düzeyindeki üretim artışı 
beklentisi, yüzde 0,4 ile beklen-
tilerin çok altında kalırken, aylık 
bazda sanayi üretimi yüzde 1,6 
geriledi. Elektrik tüketimindeki 
gerileme, kapasite kullanımındaki 
azalma, ihracattaki yavaşlama 
gibi göstergelerle kendisini belli 

etmeye başlayan sanayi üretimin-
deki sıkıntılı süreç, geçen hafta 
açıklanan eylül ayı verileriyle net 
biçimde açığa çıktı. Beklentiler 
eylülde sanayi üretiminde yıllık 
düzeydeki artışın yüzde 3,6’ya 
ulaşması yönündeydi. Ancak 
açıklanan rakamlar sanayi üreti-
mindeki yıllık artışın geçen yılın 

aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 ile 
beklentilerin dokuzda biri düze-
yinde kaldığını gösterdi. Sanayi 
üretimi aylık bazda ise eylülde 
yüzde 1,6 geriledi.

Gerileyen talep ve satışlar kar-
şısında; enerji, ithal hammadde, 
ara malı ve yatırım malı maliyet-
lerindeki artışların da etkisiyle 

kapasite kullanımını yavaşlatan 
sanayi sektörü, giderek üretimini 
kısmaya yöneldi. Kur ve enflas-
yon artışlarıyla üretimi sürdürme-
nin maliyeti olağanüstü düzey-
lere ve katlanılamaz boyutlara 
ulaşınca bu kez üretimi azaltarak 
maliyetleri düşürme yolu tercih 
edilmeye başlandı.

Keşap’ta Öğretmenler 
Günü Kutlandı

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür, 

Keşap Halk Eğitimde düzen-
lenen programa katıldı.

Keşap’ta Öğretmenler 
Günü kutlamaları Hükümet 
Konağı önünde bulunan Ata-
türk Anıtı’na çelenk sunma 
töreni ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından çelenk 
sunma, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın ardından 
program Mehmet Akif 
Ersoy Halk Eğitimi Merkezi 
Konferans Salonunda prog-
ramla devam etti.

Keşap Belediye Başkanı 

Mehmet Emür, ‘’ 24 Kasım 
Öğretmenler Günü vesile-
siyle ilçemizde düzenlenen 
programa katıldık. Emekliye 
ayrılan öğretmenlere hizmet 
şeref belgeleri verildi. Yapı-
lan yarışmalarda derece alan 
öğrenciler hediyelerini aldı. 
Başöğretmen Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak 
üzere, ebediyete intikal etmiş 
öğretmenlerimize rahmet, 
emekli ve çalışan öğretmen-
lerimize huzurlu bir yaşam 
dilerken, görevleri başında 
şehit düşen öğretmenlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyo-
rum’’ dedi.

AK Parti; 5 buçuk 
milyon kadın üyesi, 
600 bine yakın gönüllü 
teşkilat mensubuyla aynı 
zamanda güçlü bir

kadın hareketidir. 
AK Parti Kadın Kolları 
olarak, kadın odaklı 
politika ve uygulamala-
rın takipçisi olduğumuz 
kadar kadına yönelik şid-
detin önlenmesi ve yaptırımların 
artırılması için de var gücümüzle 
çalışıyoruz. “25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü” vesilesiyle bu 
konudaki kararlılığımızı bir daha 
vurgulamak, hükümetlerimiz tara-
fından atılan adımları bir kez daha 
hatırlatmak istedik.

Kadına Şiddet, 
İnsanlığa İhanettir 

Kadını ve kadının varlığını son 
derece önemseyen bir yaklaşımla 
“Kadına Yönelik Şiddetle Ulus-
lararası Mücadele Günü” kapsa-
mında Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da sık sık tekrarladığı 
gibi kadına şiddetin, insanlığa 
ihanet olduğunu bir kez daha 
haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları 
olarak, her adımımızda bu bilinçle 
hareket ediyor, her fırsatta dile 
getiriyoruz.

Tek bir kadına yönelik şiddete 
daha tahammülümüz yok.

Kadına yönelik şiddet, yalnızca 
kadın oldukları için uygulanan 
veya kadınları etkileyen, kadının 
insan hakları ihlaline yol açan her 
türlü tutum ve davranıştır. Kadına 
yönelik şiddet, sadece ülkemizin 
değil, maalesef tüm dünyanın 
sorunudur.

Tüm dünya gibi bizim de 
canımızı yakan, kadına yönelik 
şiddetle mücadele etmekte karar-
lıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, 
bu konuda asla toleransımız yok. 
Bunu 2002 yılında daha ilk seçim 
beyannamemizde de ifade ettik.

2003 yılında aile mahkeme-
lerini biz kurduk. 2004 yılında 
Anayasa’ya kadınlar ve erkekler 
eşit haklara sahiptir maddesini 
biz getirdik. 2005 yılında Türk 
Ceza Kanunu ile ‘töre’ ve ‘namus’ 
nedeniyle işlenen cinayetleri ağır-
laştırılmış suç kapsamına aldık, 
TCK’da aile içi şiddet ve cinsel 
suç tanımını biz yaptık.

2010 yılında kadın-erkek fırsat 
eşitliğini daha da güçlendirerek 
“pozitif ayrımcılık” ilkesini Anaya-
sa’da düzenledik.

Genel Başkanımız, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 
Anayasa’da, TCK’da yaptığı-
mız değişiklikler ve 6284 sayılı 
kanun ile kadına yönelik şiddet 
ile mücadelede önemli mesa-
feler aldık. İyi hâl ve tutuklama 
şartlarını yeniden düzenledik, 
kadına yönelik şiddetin cezalarını 
artırdık. Nikâhlı eşe karşı işlenen 
suçu boşanmış eşi de kapsaya-
cak şekilde genişlettik.

TCK’da yapılan son düzenle-
melerle erkeğin kadına yönelik 
işlediği suçlarda “iyi hâl uygu-
lamasını” kaldırdık ve kadına 
şiddeti “katalog suç” kapsamına 
aldık.

Artık takım elbise giyen, kravat 
takanlar takdir indirimi gerekçe-
sinden faydalanamıyor. Fiziksel 
veya iletişim araçlarıyla yapılan 
ısrarlı takip eylemlerini suç kap-
samına aldık. Yine talep etmeleri 
hâlinde şiddet mağduru kadınlara 
baro tarafından ücretsiz avukat 
hizmeti sağlayarak her koşulda 

yanlarında olduğu-
muzu hissetmelerini 
sağlıyoruz.

2013 yılında kuru-
lan ŞÖNİM’leri (Şiddet 
İzleme Merkezleri) 
yaygınlaştırarak 81 
ilde 1 milyonun üze-
rinde kişiye ulaştık.

Kadın ve çocuk-
ların maruz kaldı-

ğı şiddet ve taciz eylemlerini 
önlemek üzere kolluk kuvvetlerine 
tek tuşla ulaşabildikleri KADES 
(Kadın Acil Destek) Mobil Uygu-
lamasını hayata geçirdik. KADES 
Uygulamasını yaklaşık 4 milyon 
kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi ise 
ihbarda bulundu.

Kadına Yönelik Şiddetin 7 Gün 
24 Saat takip edilebilmesi ve ka-
dının etkili şekilde korunabilmesi 
adına Elektronik Kelepçe Uygu-
lamasını 2015’te yine AK Parti 
olarak biz hayata geçirdik. 2011 
Yılı’nda ise İş yerlerinde Psikolojik 

Tacizin Önlenmesi (Mobbing) Ge-
nelgesi’ni düzenledik ve mobbing 
suç kapsamına aldık.

“Şiddeti olumlayan zihniyete 
karşı omuz omuza mücadelemi-
zi sürdüreceğiz” Sadece ev içi 
değil, başta PKK olmak üzere 
tüm terör örgütlerinin kadınlara 
ve çocuklara yaptığı her türlü 
şiddetle kararlılıkla mücadele 
edeceğiz. Var olan çözüm öne-
rilerimize yenilerini ekleyerek, 
canla başla çalışmaya devam 
edeceğiz.

“25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mü-
cadele Günü”nde bir kez daha 
ifade ediyoruz ki; şiddet uygula-
yana, şiddete taraf olana, şiddet 
üzerinden siyaset yapana, mob-
bing ve sözlü şiddet uygulaya-
na, şiddeti olumlayan zihniyete 
karşı kadın-erkek omuz omuza 
mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıla-
rımızla sunarız.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

426 Kasım 
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Siz onu hiç görmemişsi-
niz; 

Yani daha önceden tanı-
mıyorsunuz... 

Ama bu kişi sizi çok iyi 
tanıyor... 

Ve bir gün; 
Cep telefonunuzun zili 

çalıyor... 
Sizde kayıtlı olmadığı için 

ekranda ismi görülmüyor... 
Ama siz yine de; 
“Kim arıyor acaba?” di-

yerek, telefonunuzun işitme 
aygıtını açıyorsunuz... 

Ve karşılıklı konuşuyorsu-
nuz.. 

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Sözü uzatmayalım... 
Her ‘öğretmenler günü’ 

duygusal anların yaşandığı 
günler olur ama... 

Bu kez yaşadığım duygu-
sal anlar biraz daha faklıy-
dı... 

Şöyle ki; 
Biraz öncede betimlediğim 

gibi, sizinle cep telefonun-
dan iletişim kuran birisini siz 
daha önce hiç görmediğiniz 
gibi adını filanda bilmiyor ve 
tanımıyorsunuz.. 

Ama o sizi çok iyi tanı-
yor... 

Ve ‘24 Kasım Öğretmen 
Günün’ de iki gün önce cep 
telefonunuzdan sizi arıyor; 

“Şaban Karakaya ile mi 
görüşüyorum” diyor.. 

“Evet” diyorsunuz.. 
Ve ardından da kısaca şu 

diyaloglar gelişiyor; 
“Hocam, ben Dereli Ana-

dolu Lisesi Müdür Yardımcısı 
Emre Türk... 

Sena Otelde 24 Kasım 
Öğretmenler Günü ile ilgili 
bir programımız var... 

Sizleri de aramızda gör-
mek, bizlere çok mutluluk 
verecek” diyor... 

Bende kendisine; 
“Davetiniz için çok teşek-

kür ederim... 
Eğer yanlış anlamazsanız, 

daha önce tanışıp-tanışma-
dığımızı sorabilir miyim?” 
diyorum... 

Ve telefonumun öteki 
ucundaki şahıs yıllardır sak-
ladığı mutluluğu ilan ederce-
sine; 

“Hocam, ben sizin öğren-
ciniz Servet Türk’ün oğlu-
yum” diyor... 

Birdenbire içim titriyor; 
Ve ‘demek ki’ diyorum.. 
Benim öğrencimin oğlu 

doğmuş büyümüş ve ‘öğret-
men’ olmuş... 

Ve beni ‘Öğretmenler 
Gününde’ aralarında görmek 
istiyor” diye düşünüyorum....

Ancak şu gerekçemizi de 
eklemek istedim; 

“Sevgili Emre, bizim o gün 
dört arkadaşla Şebinkarahi-
sar ilçesinde bir ‘araştırma’ 
çalışmamız var... 

Dönüşte birlikte katılma-
mızın bir mahsuru var mı?” 
diye sordum; 

“Hayır öğretmenim, daha 
da mutlu oluruz” dedi Emre 
öğretmen... 

Uzatmayalım; 
Şebinkarahisar’daki çalış-

malarımızı da bu programın 
saatine uyarlayıp, zamanın-
dan önce gelip ‘24 Kasım 
Öğretmenler Günü’ progra-
mına katıldık.. 

Gecenin program formatı; 
Öğretmen anılarına dayalı 

‘yemekli’ bir programdı... 
Fiilen işbaşında olan genç 

öğretmenler olduğu gibi 
birçok emekli öğretmende 
geceye davet edilmişti... 

Programın açılışını; 
İlçenin genç Milli Eğitim 

Müdürü Ağabey TANIŞ, kısa 
bir konuşma ile açılışını 
yaptı... 

Ve ardından da; 
Yine ilçenin genç ve idea-

list kaymakamı Okan YE-
NİDÜNYA da öğretmenlerin 
önemine dair kısa ve ancak 

her cümlesi ayrı bir değer 
taşıyan güzel bir konuşma 
yaptı... 

Naçizane; 
İlçenin eğitimle ilgili kısa 

bir tarihçesini bende dilimin 
döndüğü kadar anlatmaya 
çalıştım... 

Ve şair ‘Can AKENGİN’in 
çok sevdiğim bir şiirini 
okuduktan sonra gecenin 
konuklarından izin isteyerek 
ayrıldık... 

Üç-beş tümceyle özetle-
yecek olursak; 

Öğretmenlerin (en azın-
dan) ‘Öğretmenler Gününde’ 
unutulmaması insanı çok 
mutlu ediyor da... 

Ancak, bu mutluğun daha 
çok derinlik kazanması, öğ-
retmenlerin kendi öğrencileri 
ve onların çocukları tarafın-
dan da kutlanması bir daha 
başka güzel oluyor... 

Ve bu derin duygularımla; 
Bende bir kez daha bana 

emeği geçen öğretmenleri-
min ölenlerine rahmet ve ya-
şayanlarına saygı ve minnet-
lerimi belirtmek istiyorum.. 

Bir başka sohbet konu-
sunda görüşmek üzere; 

Kalın sağlıcakla...

DOĞMAMIŞ ÇOCUKLAR DOĞUYOR 
BÜYÜYOR MESLEK SAHİBİ OLUYOR
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BiK Genel Kurulu’ndan 3 büyük müjde
Basın İlan Kurumu Genel 

Kurulu, Resmi İlan Fiyat 
Tarifesinde istenilen artış oranı 
teklifini belirledi. Daha önce sa-
dece üç ilde uygulanan Kurum 
kredisi kullanma hakkından ülke 
genelindeki tüm süreli yayınların 
yararlanabilmesinin önü açıldı. 
Anadolu Gazete Sahipleri ve İlan 
Prodüktör temsilcilerinin seçimle-
rinde “doğrudan demokrasi ilkesi” 
benimsendi.

Afyonkarahisar’da düzenle-
nen Basın İlan Kurumu (BİK) 31. 
Dönem 4. Genel Kurul Toplantısı 
üçüncü gün oturumunun ardın-
dan sona erdi.

Kurum Durum Raporu ve 
Denetçiler Raporu’nun kabul 
edilmesinin ardından Yönetim 
Kurulu teklifleri, İlan İşleri, Hukuk 
İşleri ve Mali İşler Komisyonları-
nın görüşleri alınarak oylamaya 
sunuldu.

Kurumun 2023 yılı bütçesi, 
Resmi İlan Fiyat Tarifesi, BİK Yö-
netmeliğinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
12, 13, 14, 54, 56, 57, 58 ve 103. 
maddeleri ile 134 sayılı Genel 
Kurul Kararının 3. ve 5. mad-
delerinin tadiline ilişkin Yönetim 
Kurulu teklifleri kabul edildi.

Resmi İlan Fiyat 
Tarifesi artsın teklifi

Bugünkü BİK 
Genel Kurul Toplan-
tısından gazetelerin 
uzun süredir beklediği 
müjdeli haberler de 
geldi. Genel Kurul, 
gazetelerin önemli 
gelirleri arasında yer 
alan resmi ilanların 
sütun santim ücretin-
de istenilen artış oranı önerisini 
karara bağladı. Buna göre sütun 
santim bedelinin, günlük fiili satış 
ortalaması elli bin altındaki gaze-
teler için yüzde 100 artışla 70 TL; 
elli bin ve üzerindeki gazeteler 
içinse yüzde 58,73 artışla 100 TL 
olması öngörüldü.

Genel Kurul’un Resmi İlan 
Tarifesine ilişkin teklifi Cumhur-
başkanlığına arz edilecek.

Süreli yayınların tümüne kredi
Genel Kurul, Kurum’un kredi 

verebileceği şahıslar ve mües-
seseler ile verilecek kredinin 
usulünü düzenleyen BİK Yönet-
meliği’nin 104, 105, 106 ve 108. 
maddelerinde değişikliğe giderek 
Anadolu basınının uzun süredir 
beklediği maddi desteğin de 

önünü açtı.
Yapılan değişiklikle bugüne 

kadar İstanbul, Ankara ve İz-
mir’deki süreli yayınlar için geçer-
li olan kredi desteğinin, Kurumun 
finansal imkânları ölçüsünde ülke 
genelinde ve süreli yayınların 
tümüne verilebilmesi sağlandı.

Temsilci seçimlerinde doğru-
dan demokrasi

Genel Kurul, Anadolu Gaze-
te Sahipleri ile İlan Prodüktör 
Temsilcileri seçimlerinde sınırsız 
vekâlet kullanımını tümüyle kaldı-
rıldı. Vekâlet yoluyla oy kulla-
nacak süreli yayın sahiplerinin, 
sadece bir süreli yayın sahibinin 
vekâletini veya vekâletlerini 
alabilmesi kuralı getirildi. Benzer 
düzenleme İlan Prodüktörleri 
Temsilcisi seçimine ilişkin madde-

de de yapıldı.
Diğer taraftan 

çoğunluk sağlana-
madığı gerekçe-
siyle ertesi güne 
ertelenen seçimlerin 
yapılabilmesi için 
oy kullanma hakkı 
bulunan toplam 
delegenin en az 
onda birinin ikinci 
güne katılması şart 

koşuldu.
Böylece seçimlere ilişkin “doğ-

rudan doğruya” ve “seçme hakkı” 
şeklindeki iki temel ilke hayata 
geçirildi. Vekâletin istisna olması 
gerektiği düşüncesinden hare-
ketle istisnanın, aslolanın önüne 
geçmesini engelleyen ve demok-
ratik katılımı artıran düzenleme, 
aynı zamanda seçimlerde oy kul-
lanmanın gizliliği esasına ilişkin 
olası ihlalleri ortadan kaldırdı.

Süreli yayın sayılan internet 
haber sitelerini temsilen Genel 
Kurul’a gelecek iki üyenin seçimi-
ne ilişkin usul ve esaslar da BİK 
Yönetmeliği’ne eklendi.

Erkılınç, müjdenin ipuçlarını 
vermişti

Genel Kurul’da alınan kararları 

değerlendiren ve hayırlı olmasını 
dileyen BİK Genel Müdürü Cavit 
Erkılınç, “İletişim Başkanımızın 
desteği, Sayın Cumhurbaşka-
nımızın tensipleri ile geçtiğimiz 
yıl Resmi İlan Fiyat Tarifesi’ne 
beklentilerin iki katından fazla 
zam gerçekleştirilmişti. Bu yıl 
da ciddi oranda zam öngören 
teklifimizi Cumhurbaşkanlığımıza 
arz ediyoruz. Ben güzel bir haber 
alacağımıza yürekten inanıyo-
rum. Yine Genel Kurulumuzda, 
Anadolu basınımızın uzun süredir 
talebi olan kredi desteğinin ülke 
geneline yayılmasının önü açıldı. 
Ayrıca Genel Kurul’a seçimle 
gelecek üyelerin belirlenmesine 
ilişkin usul ve esaslarda da köklü 
değişikliklere gidildi. Bu seçimler 
gerçek anlamda bir demokrasi 
şölenine sahne olacak. Dolayısıy-
la tarihi denilebilecek bu kararları 
alan Genel Kurul üyelerimizin her 
birine ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Erkılınç, geçtiğimiz hafta yerel 
gazetelere ait internet haber site-
lerinin temsilcileri ile görüşürken, 
“Gelecek hafta sürprizlere hazır 
olun. Basın İlan Kurumu sizlerin 
yanında, sizlerin haklarını koru-

mak için ne gerekiyorsa yapmaya 
hazır. İnşallah Genel Kurul Top-
lantısının gerçekleştirileceği Af-
yonkarahisar’dan güzel haberler 
duyacaksınız. Tutamayacağımız 
sözü vermeyiz, verdiğimiz sözü 
de tutarız” ifadelerini kullanmıştı.  

Toplantının kapanışında söz 
alan Afyonkarahisar Valisi ve 
BİK Genel Kurul Üyesi Kübra 
Güran Yiğitbaşı ise, toplantıya 
ev sahipliği yapmaktan ve Ge-
nel Kurul Üyelerini ağırlamak-
tan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Akademisyenliğim 
süresince yerel basının şehir 
için, vatandaşlar için, şehrin 
idarecileri için ne kadar hayati 
bir rolü olduğunu anlatırdım 
ama idareciliğim süresince buna 
yakinen şahit olduğumu belirt-
meliyim. Bu anlamda Basın İlan 
Kurumu’nun da ne kadar önemli 
görevler ifa ettiğini bir kez daha 
gözlemlemiş olduk. Sizleri 
Milli Mücadelenin kilit şehrinde 
tekrar görmeyi ve misafir etmeyi 
isteriz” diye konuştu.

Bir sonraki BİK Genel Kurul 
Toplantısı, 21 – 24 Şubat 2023 
tarihleri arasında gerçekleşti-
rilecek.

Fatma Zülal Öztürk’ten Şiddet Uyarısı
 ÖZTÜRK açıklamasında 

şunları söyledi;   “25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü, 
tüm dünyada kadınların şiddete 
karşı mücadelesinin küresel 
olarak birleştiği, kadınların 
sorunlarının paylaşıldığı, eşleri 
veya başkaları tarafından maruz 
kaldıkları şiddetin önlenebilmesi 
için, gerekli bütün çözüm yolları-
nın arandığı ve tüm dünyada ka-
dınlara uygulanan şiddete karşı 

farkındalık oluşturmak amacıyla 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
tarafından ilan edilen anlamlı bir 
gündür. 

Kadına yönelik şiddet her ge-
çen gün toplumun kanayan bir 
yarası olarak çözüme kavuşma-
yı beklemektedir. Bilindiği üzere 
kadın cinayetlerinde her geçen 
gün sayı artmakta, tecavüz ve 
ölüm haberleri magazinleştirilip, 
kadın bedeni nesnelleştirilerek 
bir reyting malzemesi haline 

getirilmektedir. Şiddetin temel 
nedeni ise toplumsal zihniyet 
dönüşümünün sağlanamamış 
olması ve şiddetin kaynağına 
odaklı çözümlerin geliştirileme-
yerek, gerçek bir iradenin ortaya 
konulamamasıdır. 

Bu bağlamda, devletin kurum 
ve kuruluşlarına büyük görevler 
düşmektedir. Devletin kadına 
yönelik şiddetle mücadelede 
çok yönlü ve bütüncül politikalar 
üretmesinin yanı sıra, müca-

delenin toplumsal düzeyde 
bir bilinç oluşturmak kaydıyla, 
genele yayılarak, etkin ve kararlı 
bir şekilde yürütülmesi gerekliliği 
vardır. Gelecek Partisi olarak 
“Kadına Karşı Sıfır Şiddet” 
hedefimize ulaşmak için; Kadına 
yönelik şiddet konusunda, 
başta “İstanbul Sözleşmesi” nin 
yeniden yürürlüğe konulması 
olmak üzere, kadın onurunu 
koruyacak, Ulusal ve Uluslara-
rası standartlarda tüm tedbirleri 

alarak gerekli adımları atacağız! 
Kadına karşı işlenen tüm suçları 
Türk Ceza Kanunu’nda ağır suç-
lar kapsamına alacak, cezalarını 
arttıracağız! Kadına yönelik 
şiddet suçlarında denetimli 
serbestlik ve koşullu salıverilme 
hükümlerinin uygulanmaması 
yönünde kanuni düzenlemeleri 
yapacağız! Cinayetle ve bedeni 
zararla sonuçlanan şiddet suç-
larında haksız tahrik indiriminin 
kaldırılmasını sağlayacağız! 

Unutmayalım ki, “Kadına Yöne-
lik Şiddet İnsanlığa İhanettir”. 
Kadınlar dünyada insan onu-
runa yakışır, şiddetten uzak ve 
eşit bir hayat hak ediyor. 

Dünyanın yarısını oluştu-
ran, diğer yarısını da yetiştiren 
kadınların daha adil, daha 
huzurlu, daha güvenli ve barışçıl 
bir dünyada yaşayabilmesi ve 
şiddetin artık kadınların kaderi-
nin parçası olmadığı bir gelecek 
için çalışıyoruz” dedi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

15. HAFTA

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

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

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

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

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto 
Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

TFF 3’üncü Lig 2’nci 
Grupta mücadele 
eden Amberçay Eyne-

sil Belediyespor, topladığı 20 
puanın 12’sini deplasmanlarda 
kazandı. Turuncu mavililer 
aldığı 5 beraberliği de kendi 
sahası olarak adlandırılan 
Vakfıkebir’de elde etti.

 İlk kez profesyonel liglerde 
mücadele eden temsilcimiz 
Amberçay Eynesil Belediyes-
por, ilk yılında önemli bir grafik 
çizdi. Kendi sahası henüz 
tamamlanmayan ve maçla-
rını Vakfıkebir İlçe Stadı’nda 
oynayan  Amberçay Eynesil 

Belediyespor’a bu saha hiç 
şanslı gelmedi. İç sahada 6 
maç oynayan ve 5’inde bera-
bere kalan turuncu mavililer bir 
maçı da kazanmayı başardı. 
Vakfıkebir’de hiç mağlup olma-
yan Giresun ekibi iç sahada 
8 puan topladı. Deplasmanda 
daha iyi bir grafik çizen Am-
berçay Eynesil Belediyespor, 
grubunda en fazla puan alan 
ikinci takım konumunda. 

Oynadığı 7 maçta 4 galibi-
yet alan ve iki kez mağlup olan 
Eynesil takımı topladığı 12 puan 
ile 16 Puanlı Karaman FK’nin 
hemen ardında bulunuyor. 

EYNESiL BELEDiYE DEPLASMAN FATiHi

GiRESUNSPOR, LARA’DA 
KAMP YAPACAK

Giresunspor, dün-
ya kupası maçları 

nedeniyle lige verilen arada 
Antalya’da kamp yapacak. 
Yeşil-beyazlı ekibimizin nere-
de kamp yapacağı şekillendi. 

Çotanaklar, 1 Aralık’ta La-
ra’daki Titanic Otel’de kampa 
girecek. Takım bulunması 
halinde Giresunspor’un kamp 
döneminde bir de hazırlık 
maçı yapması gündemde.

Keşap’ta 
Kritik Maç!
Giresun Süper Amatör Lig’de 15 

puanla ligin zirvesi için mü-
cadele eden Keşap Belediyespor bu 
hafta sonu kendi sahasında ve taraftarı 
önünde kritik maça çıkacak.

Ligde şampiyonluk hedefleyen Aziz 
Tekbaş’ın talebeleri 1957 Espiyespor 
ile oynayacakları maça 3 puan için 
çıkacaklarını ve başarılı olacaklarını 
belirttiler. Keşap Belediyespor lider 
Yeniyolspor’un sadece 3 puan gerisin-
de dördüncü sırada bulunuyor.

Giresun Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü personeli ve fahri 

antrenör İbrahim Işık, önemli bir 
başarıya imza attı.

Balkan Judo Birliği’nin 2022 
yılı faaliyet programında yer alan 
Veteranlar Judo Balkan Şampiyona-
sı Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 
yapıldı. Türk Milli Takımımızda yer 
alan ve müsabakalarda M1 73 kilo-
da Türkiye’yi temsil eden Giresun 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü per-
soneli ve fahri antrenör İbrahim Işık, 

Balkan Şampiyonu olarak ülkemize 
altın madalya kazandırdı.

Işık, Slovenya’da yapılacak olan 
Avrupa Şampiyonasında aynı başa-
rıyı göstermek istiyor.

Işık’tan Önemli Başarı
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(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.
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SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 13 ........9 ........ 2 ....... 2 ........ 36 ....... 14 .......22 .........29
2.GALATASARAY A.Ş..................... 13 ........8 ........ 3 ....... 2 ........ 23 ....... 10 .......13 .........27
3.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 13 ........6 ........ 6 ....... 1 ........ 24 ....... 14 .......10 .........24
4.ARABAM.COM KONYASPOR ... 14 ........6 ........ 6 ....... 2 ........ 16 ....... 9 .........7 ...........24
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 13 ........7 ........ 3 ....... 3 ........ 19 ....... 15 .......4 ...........24
6.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 14 ........7 ........ 2 ....... 5 ........ 20 ....... 15 .......5 ...........23
7.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 13 ........6 ........ 5 ....... 2 ........ 19 ....... 16 .......3 ...........23
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 13 ........6 ........ 4 ....... 3 ........ 26 ....... 18 .......8 ...........22
9.CORENDON ALANYASPOR ...... 14 ........4 ........ 5 ....... 5 ........ 19 ....... 24 .......-5 .........17
10.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ............... 13 ........4 ........ 4 ....... 5 ........ 19 ....... 19 .......0 ...........16
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 12 ........5 ........ 1 ....... 6 ........ 19 ....... 21 .......-2 .........16
12.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 13 ........4 ........ 3 ....... 6 ........ 13 ....... 20 .......-7 .........15
13.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 13 ........4 ........ 3 ....... 6 ........ 11 ....... 22 .......-11 .......15
14.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 13 ........4 ........ 2 ....... 7 ........ 12 ....... 22 .......-10 .......14
15.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 13 ........3 ........ 4 ....... 6 ........ 24 ....... 27 .......-3 .........13
16.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 13 ........3 ........ 4 ....... 6 ........ 16 ....... 21 .......-5 .........13
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 14 ........2 ........ 5 ....... 7 ........ 13 ....... 19 .......-6 ......... 11
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 13 ........2 ........ 2 ....... 9 ........ 12 ....... 26 .......-14 .........8
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 13 ........1 ........ 4 ....... 8 ........ 15 ....... 24 .......-9 ...........7

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

14. HAFTANIN SONUÇLARI
CORENDON ALANYASPOR ....................0 - 0 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ ...............................1 - 1 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................1 - 2 ........................BITEXEN GİRESUNSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................2 - 2 ............HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................0 - 7 .................................GALATASARAY A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. ..........................(ERTELENDİ) .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................1 - 2 .................ARABAM.COM KONYASPOR
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(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

Bölgesel Amatör 
Lig 4.Grup’taki 

temsilcilerimizden Gö-
relespor ligin 9.haftasın-
da Pazar günü Niksar 
Belediyespor’a konuk 
olacak.

Sahasında Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi 

ile 0-0 berabere kalan 
yeşil-beyazlılar Tokat 
temsilcisi ile deplasman-
da zorlu bir 90 dakikaya 
çıkacak. Görelespor 
haftaya 9 puanda 
girerken, Niksar Beledi-
yespor 21 puanla liderlik 
koltuğunda oturuyor.

Görelespor, 
Lidere Konuk 

Olacak

Yaz döneminde denizi, 
kumu, güneşi, tarihi 
yapıları, lüks tesisleri, 

doğal güzellikleriyle milyonlar-
ca turistin tatil yaptığı Antal-
ya’da, “ölü sezon” olarak nite-
lendirilen kasım-mayıs dönemi 
de genellikle spor ve sağlık 
turizmiyle değerlendiriliyor.

Spor Toto Süper Lig ekiple-
rinden Demir Grup Sivasspor, 

Trabzonspor, Bitexen Gire-
sunspor başta olmak üzere 
bazı takımlar, Dünya Kupası 
nedeniyle lige verilen arada 
Antalya’da aralıkta kamp 
yapacak.

“Avrupa’dan daha 
fazla futbol takımı 
gelecek”

Antalya Valisi Ersin Yazı-
cı, “ Ümit 
ediyoruz ki 
8-10 yıldır 
çok azalan, 
özellikle Av-
rupa ülkele-
rinden daha 
fazla futbol 
takımlarının 
geleceğine, 

9-12 Ocak’ta da bunun pik 
noktasına ulaşacağına ina-
nıyoruz. Şimdiden takımlar 
gelmeye başladı. Avrupa’nın 
büyük takımları gelecek, hatta 
Napoli takımı da gelecek, 
Antalyaspor ile maç yapacak. 
İnşallah spor turizmi noktasın-
da bu yıl atak yaptığımız bir 
yıl olacak. Kış sezonunu spor 
turizmi hareketlendirecek, ma-
yısa kadar hareketli olmasını 
bekliyoruz.”

.”Futbolda çok hare-
ketli bir sezon olacak”

Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) Spor Turizmi 
İhtisas Başkanı Recep Şamil 
Yaşacan da bu sene futbol 
kamplarının erken başladığını 
aktardı.Katar’da düzenlenen 

2022 Dünya Kupası’na katı-
lamayan bazı milli takımların 
Antalya’da kamp yapacağına 
dikkati çeken Yaşacan, Nijer, 
Gambiya, Gine-Bissau, Libya 
ve Gabon’dan süper lig ta-
kımlarının kamplarını tamam-
layarak dün itibarıyla kentten 
ayrıldığını söyledi.

İngiltere ve İtalya başta 
olmak üzere birçok Avrupa 
ülkesinden futbol takımlarının 
aralıkta kentte olacağını belir-
ten Yaşacan, Türk takımlarının 
çoğunluğunun ise ocak-nisan 
döneminde kampa gireceğini 
ifade etti.

Yaşacan, bazı takımların 
“son dakika” rezervasyonu 
yaptırabildiğine işaret ederek, 
Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkelerinden süper lig takımla-
rının da bu sezon geleceğini 
anlattı.Martta ise Baltık ülke-
lerinden gelecek takımların 
kampa gireceğini dile getiren 
Yaşacan, şunları kaydetti:”Fut-
bolda çok hareketli bir sezon 
olacak. Lojistik olarak Antalya 
ve bölgemiz, otellerimiz, saha-
larımız çok iyi. Ondan burayı 
tercih ediyorlar. 20 yıldır futbol 
turizmi yapılıyor. Futbol turiz-
minde bu sene rekor kırmak 
üzereyiz, en iyi yıl olmasını 
bekliyoruz. Futbolun yanında 
yüzücüler, bisiklet, tenis, golf, 
dans, basketbol, voleybol, 
boks başta olmak üzere farklı 
branşlarda takımlar geliyor. 
Antalya’da FIFA standartların-
da 200 futbol sahası var. 500 
takım aynı anda kamp yapa-
bilir. Ülkemiz, spor turizminde 
dünyada bir numara olacaktır.”

GiRESUN UVEY EVLAT
Giresunspor’un kamp çalışmalarını yapacağı Türkiye’nin gözde turizm merkezi Antalya, kış sezonunda spor 

turizmiyle hareketlenecek. Giresun’un Kümbet, Bektaş, Kulakkaya gibi Yaylaları ise değerlendirilmeyi bekliyor.

3. Lig temsilcimiz Amberçay 
Eynesil Belediyespor hafta içi 

mesaisinde düşme hattında yer alan 23 
Elazığ Futbol Kulübü’ne deplasmanda 
1-0 yenildi. Elazığ Doğukent Stadı’nda 
oynanan müsabakada ev sahibi takıma 
galibiyeti getiren 
golü 35.dakikada 
Gökhan Erdöl attı.

3.mağlubiyetini 
alan turuncu-ma-
vili takımın liderle 
arasındaki puan 
farkı 10’a çıktı. 
Bu sonuçla 20 

puanda kalan Eynesil Belediyespor 
7.sıraya geriledi. Amberçay Eynesil 
Belediyespor pazar günü sahasında 
Kahramanmaraşspor ile karşılaşa-
cak. Kahramanmaraşspor 12 maçta 
8 puanla düşme hattında yer alıyor. 

Elazığ’da beklen-
medik bir sonuçla 
sahadan ayrılan 
turuncu-mavililer 
Kahramanma-
raşspor’u yenerek 
play-off potasına 
yeniden girmenin 
hesaplarını yapıyor.

Hesaplar Pota İçin!


