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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
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O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
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ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
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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
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HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
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öyle mi?..
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VURMA AVCI 
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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?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

   KARAHASAN  
SİGORTA 

Ömer 
KARAHASAN 

          * Trafik * Kasko  
        * Sağlık 

       • Konut * DASK 
       • Tarım Sigortası

 
 

 karahasansigorta28@gmail.com 
Hacı Miktat Mah. Fatih Cad. No: 33/301 Merkez/GİRESUN 
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Ömer
KARAHASAN

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizas-
yon İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin so-
runlarını çözüme kavuşturuyor. Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun göreve 
gelmesi ile birlikte şehir genelinde baş-
latılan altyapıyı iyileştirme ve eksiklerin 
giderilmesine yönelik çalışmalar hız 
kesmeden sürdürülüyor. İçme suyu şe-
beke arıza eksikliklerine son vermek için 
altyapıda yoğun mesai içerisinde olan 
ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri 
de anında karşılıyor. 3’TE

Aytekin Şenlikoğlu: Sorunu Kökten 
Çözmek İçin Çalışma Yürütülüyor

Şehir genelinde altyapı ve içme suyu atağı sürüyor

Eroğlu: Sağlıkta Devrim Yapacağız!
İYİ Parti Giresun Milletvekili Aday Adayı Abdulkadir 

Eroğlu, sağlıkta reform yapacaklarını öne sürdü

3’TE

Kılıçaslan: 6 Parti Kazanacak
Gelecek Partisi Giresun İl 

Başkanı Murat KILIÇASLAN, 
Genel seçimi kazanacaklarını 
öne sürdü.Kılıçaslan Mayıs 
ayındaki seçimler öncesi iddi-
alı sözler sarf ederek”seçimleri 
açık ara farkla Millet İttifakı 
kazanacak” dedi. 2’DE

İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Cuma günü Gire-

sun’a geliyor.Dede tarafından 
Görele Daylı Köyü’nden olan 
İmamoğlu ,4 ilçede halka 
hitap edecek.Cuma namazını 
Giresun’da kılacak olan İma-
moğlu daha sonra Atapark’ta 
halkı selamlayacak.

CHP Giresun İl Başkanı 
Av.Gültekin Uzunalioğlu da 
İmamoğlu’nu en iyi şekilde 
ağırlamak istediklerini söyledi

Uzunalioğlu”İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu 3 Şubat’ta 
Giresun’a gelecek. İlimizde bir 
çok program gerçekleştirecek 
“ ifadelerini kullandı

CHP İl Başkanı Uzuna-
lioğlu “Sayın İmamoğlu’nu 
Giresun’da görmekten ve 
ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Sayın İmamoğ-
lu’nun Giresun programı ana 

hatları şöyle gerçekleşecektir. 
Cuma günü saat 11.00 ‘de 
Ordu-Giresun Havalimanı-
na hareket edilerek Piraziz 
Belediyesi ziyareti yapacaktır. 
Saat 11.45’te 100.Yıl Cumhu-
riyet Parkı inceleme gezisin-
den sonra Giresun’a hareket 
ederek Merkez Hacı Miktad 
Camii’nde Cuma Namazını 
kılacak olan Sayın İmamoğlu 
saat 13.45’te Esnaf ziyareti 
ve Halk Buluşması gerçekleş-
tirecektir. Saat15.30 Tirebo-
lu Belediyesi Ziyaretinden 
sonra saat 16.00’da Tirebolu 
Meydan Düzenlemesi açı-
lışı yapacaktır.Saat 18.30 
Eynesil Belediyesi Ziyaretini 
gerçekleştirecektir. Giresun 
halkı olarak Başkanımız ve 
hemşerimiz Sayın Ekrem 
İmamoğlu’nu olarak en iyi 
şekilde karşılayalım.”şeklinde 
konuştu.

Haber: Mustafa Cici

İmamoğlu Giresun’a Geliyor
Giresun Üniversitesi 

Morfoloji Binası İnşa-
atı ile Altyapı ve Çev-

re Düzenleme ihalesi yapıldı 
ve Acar İnşaat ihaleyi kazan-
dı. İhaleye 3 firma girerken 
en uygun fiyatı veren Uğur 
Acar’a ait firma 381.528.000 
Tl ile Morfoloji binası yapma 
hakkı elde etti..

TOKİ tarafından yaptırılan 
ihale ile Giresun Tıp Fakül-
tesi’nin önü ,resmen açılmış 
oldu.İhalenin Osman Acar 
gibi deneyimli ve marka bir 
işadamı tarafından alınması 

moralleri artırırken,daha 
önce muhteşem işlere imza 
atan Acar İnşaatın kısa süre 
içersinde tarihi Tıp Fakültesi 

Morfoloji binasını da halkın 
hizmetine sunarak şehirde iz 
bırakacağı ifade ediliyor.

Haber: Hakan Çelebi

MORFOLOJi BiNASI iHALESi TAMAM

Giresun Ticaret Borsası Başkanı 
Hamza Bölük, TMO’nun fındık sa-
tışına başlamasını eleştirdi. Bölük, 
“2017’den beri fındık piyasasını 
regüle etmekle görevlendirilen 
TMO’nun bugüne kadar uygulama-
larının doğruluğunu her ortamda 

dile getirdim. Yaptığı her doğruyu 
destekledik. Çünkü Türk fındığının 
regüle edilmesi ve dünya fındığını 
ve fındık sanayisini de doğru yö-
netmedeki başarısını takdir ettik ve 
her fırsatta devamını temenni ettik.

SAYFA 2’DE

Bölük’ten TMO’nun Fındık Satmasına Uyarı



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

22 Şubat 
2023 Perşembe www.giresungundem.com

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.
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BOZCAALİ MAHALLESİNDE YAPIMI DEVAM 
EDEN ‘ÇOCUK VE AİLE PARKI’NDA

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 
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Ali Zafer Topşir

KİBİRLİ FARE!..
- ‼Gurur ve kibre kapı-

lıp bir daha terbiyesizlik 
etmeye kalkma; haddini bil! 
Bu yaptığını hoş görmeme 
aldanıp şımarma; çünkü 
Allah, şımaranları sevmez!..

- Var git; sen, kendin gibi 
farelerle boy ölçüş!..

*
Hazret-i Mevlânâ; insa-

nın acziyetine bakmadan, 
hiçliğini idrâk edemeden, 
enaniyet dâvâsına kapıl-
masını şu hikâye ile tasvir 
eder:

Küçük bir fare kocaman 
bir devenin yularını kapmış, 
eline almış, kibir ve gururla 
kurula kurula gidiyordu. 
Deve; uysal tabiatı sebebiy-
le, onunla yol alıp giderken 
fare, kendi küçüklüğünü 
göremeden;

‼“–Meğer ben ne müthiş 
bir pehlivanmışım, develeri 
sürükleyebilecek bir yiğitmi-
şim!” diye böbürleniyordu.

Gide gide bir nehrin ke-
narına geldiler. Nehri gören 
fare, kibrinin şaşkınlığı 
içinde donup kaldı. 

Onun kibrinin farkında 
olan deve ise, mânidâr bir 
şekilde;

“–Ey dağda, ovada bana 
arkadaşlık eden! Neden 
durakladın? Haydi, yiğitçe 
nehrin içine gir. Sen benim 
kılavuzum değil misin? Yol 
ortasında böyle şaşırıp 
kalmak, sana yaraşır mı?” 
dedi.

Mahcup düşen fare, 
kekeleyerek şöyle cevap 
verdi:

“–Arkadaş! Bu su pek 
büyük, pek derin bir su; bo-
ğulurum diye korkuyorum.”

Deve suyun içine girip;
“–Ey kör fare! Su diz 

boyu imiş, korkmana gerek 

yok!” dedi.
Fare çaresiz ve mahcup 

itirafına devam etti:
“–Ey hünerli deve! Nehir 

sana göre karınca, bize 
göre de ejderhâ gibidir. 
Çünkü dizden dize fark var-
dır. Benimki gibi yüz tane 
dizi üst üste koysak, ancak 
senin bir dizin eder.”

Bunun üzerine akıllı 
deve, fareye şu nasihatte 
bulundu:

‼“–Öyleyse, gurur ve 
kibre kapılıp bir daha ter-
biyesizlik etmeye kalkma; 
haddini bil! Bu yaptığını hoş 
görmeme aldanıp şımarma; 
çünkü Allah, şımaranları 
sevmez!..

Var git; sen, kendin gibi 
farelerle boy ölçüş!”

Artık, iyiden iyiye gerçeği 
anlayıp utanmış bulunan 
fare;

“–Tevbe ettim, pişman 
oldum. Allah için olsun şu 
öldürücü, şu boğucu sudan 
beni geçir!” diye yalvardı.

Böylece deve, yine mer-
hamet edip ona acıdı da:

“–Haydi! Sıçra da hör-
gücümün üstüne çık, otur! 
Bu sudan geçmek veya 
başkalarını geçirmek benim 
işimdir. Zira vazifem, senin 
gibi yüz binlerce âcize 
hizmetten ibarettir.” dedi ve 
fareyi nehrin öbür tarafına 
geçirdi.

*
Hazret-i Mevlânâ’nın 

Mesnevî’de anlattığı bu 
hikâyede fare; başından 
büyük işler görmeye kalkı-
şan, kendini başkalarından 
üstün gören, böbürlenen 
bir kişinin sembolüdür. 
Deve ise; sabırlı, tecrübeli, 
hünerli ve kâmil bir insanın 
remzidir.

SONA GELiNDi

Görele Belediyesi tara-
fından Bozcaali Mahalle-
si’nde yapımı devam eden 
‘Çocuk ve Aile Parkı’nda 
sona gelindi. 

Görele Belediye Başkanı 
Tolga Erener, ‘Çocuk ve 
Aile Parkı’nda incelemeler-
de bulunarak, parkın yakın 

zamanda hiz-
mete gireceği-
ni söyledi.

Bozcaali 
Mahallesinde 
yapımında 
sona gelinen 
‘Çocuk ve 
Aile Parkı’nın 
hayırlı olma-
sını dileyen 
Erener, “Yakın 

zamanda hizmete açmayı 
planladığımız yeni ‘Çocuk 
ve Aile Parkı’mız Bozcaali 
Mahallemize hayırlı olsun. 
Çocuk parkımızın içerisinde 
ailelerinde hoşça vakit ge-
çirebilecekleri kamelyalarda 
bulunuyor” dedi. 

İl Başkanı KILIÇASLAN,-
Türkiye Siyasi tarihinde ilk 
kez böyle bir ittifak sisteminin 
uygulandığını, bu ittifakta 
görüşleri, ideolojileri farklı 6 
partinin olmaz denileni başarıp 
bir araya gelerek Ülke gele-
ceği için çok ciddi çalışmalar 
yaptığını kaydetti.

 20 yılı aşkın zamandır 
Ülkeyi içinden çıkılamaz kaos-
lara sokan AK Parti iktidarının 
Millet İttifakı ile sandıkta gere-
ken cevabı alacağını söyleyen 
Başkan KILIÇASLAN sözlerine 
şöyle devam etti; 

“14 Mayıs Ülkemiz açısın-
dan tarihi bir gün olacaktır. 
Ülke genelinde olduğu gibi 
Giresun’lu hemşerilerimiz de 
ekonomik buhran içerisinde 
yarınını düşünemezken iktidar 
kesiminde bazıları özellikle 3-5 
yerden maaş alıyor, gününü 
gün ederek adeta saltanat 
keyfi yaşıyor. Yolsuzluk ve 

talan almış başını gidiyor.
İşte bu ve daha birçok 

sebepten dolayı insanlarımız 
artık 14 Mayıs’ı neredeyse 
iple çekiyor. Genel Başka-
nımız Prof.Dr. Sn.Ahmet 
DAVUTOĞLU’nun da ifade 
ettiği gibi 3,5 ay sonra Ülke-
miz özlediği Huzur ve Güven 
ortamına Millet İttifakı ile 
kavuşacaktır ” 

Haber: Hakan Çelebi

Kılıçaslan: 6 Parti Kazanacak

Toplam yatırım tutarı 66 
milyon TL olan fındık işleme 
projeleri için hali hazırda 17 
milyon TL hibe desteği veren 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) 
Giresun İl Koordinatörlüğü, 
inşaatları devam eden proje-
lerin yatırımlarını tamamlama-
sıyla birlikte 27 milyon TL hibe 
desteği sağlamış olacak.

TKDK Giresun İl Koordina-
törü Emin Serdar Kurşun yap-
mış olduğu açıklamada butik 

tesisler, entegre tesisler dahil 
olmak üzere fındığın işlenmesi 
ile ilgili yatırımlarda 1 milyon 
250 bin Avro’ya kadar %40-55 
arasında hibe desteği sağlan-
dığını duyurdu. İl Koordinatörü 
Kurşun; “

Kırsalda ekonomik faaliyet-
lerinin çeşitlendirilmesi kırsal 
alanlarda büyüme, istihdam 
ve sürdürülebilir kalkınma için 
gereklidir. Kurum olarak kırsal 
alanda yaşayan ve tarım dışı 
başka geliri olmayan yatırım-

cılarımızı istisna uygulamasın-
dan faydalandırarak yatırım-
larını kent merkezlerinde de 
destekliyoruz. Dünyaca ünlü 
Giresun kalite fındığımızı, 
üreticilerimiz doğrudan pazara 
sunmak yerine, butik tesis-
ler kurup kendileri işleyerek 
pazara sunmak isterlerse, 
yatırım yeri konusunda nüfus 
şartı aranmaksızın, yapacak-
ları tesis ile ilgili inşaat işi, 
makine ekipman alımı ve proje 
hazırlığı ile ilgili masraflarını 

KDV muafiyeti ile birlikte %40 
ile 55 arasında desteklemeye 
hazırız” dedi.

Devam eden yatırımlarla 
İlde toplam fındık işleme kapa-
sitesinin % 35’ine destek sağ-
ladıklarını belirten Kurşun; “Ya-
tırımcılarımızı özellikle fındık 
işlemede katma değerli ürünler 
konusunda, en küçüğünden en 
büyüğüne butik, entegre inşaat 
ve donanım yatırımları için 
TKDK İl Koordinatörlüğümüze 
bekliyoruz” dedi.

Giresun Tombul Fındığına TKDK Desteği

GİRESUN (AA) - Milli Eğitim 
Bakanlığınca (MEB) Gire-
sun’da okul öncesi ve taşımalı 
eğitimden yararlanan 23 bin 
255 öğrenciye ücretsiz yemek 
verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğün-
den yapılan yazılı açıklamada, 
kentte 10 bin 844 öğrencinin 
ücretsiz yemek hizmetinden 
faydalandığı anımsatıldı.

2022-2023 eğitim öğre-
tim yılının ikinci döneminin 
başlayacağı 6 Şubat tarihin-
den itibaren ücretsiz yemek 
uygulamasından faydalanan 
öğrenci sayısının 23 bin 255 
olacağı aktarılan açıklamada, 
yemeklerin ise yiyecek içecek 
hizmetleri bölümü olan meslek 
liseleri ile öğretmenevlerinde 
hijyen kurallarına uygun hazır-
lanacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirme-
sine yer verilen İl Milli Eğitim 
Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın eği-
timde fırsat eşitliğini artırmak 
için yaptığı uygulamalara ikinci 
dönem itibarıyla bir yenisi 
daha eklendiğini belirterek, 
şunları kaydetti:

“Meslek lisesi öğrencilerinin 
temiz ve sağlıklı ortamlarda 
hazırladığı yemekleri, taşımalı 
öğrencilere ve okul öncesinde 
okuyan minik yavrularımıza 
sıcak ve lezzetli bir şekilde 
ulaştıracağız. Ayrıca yemekler, 
kalori hesabı yapılarak öğren-
cilerin yaş ve ihtiyaçlarına göre 
hazırlanacak. Bu uygulamayla 
birlikte Giresun genelinde 23 
bin 255 öğrencimizi ücretsiz 
yemek hizmetinden faydalan-
dıracağız.”

Giresun’da 23 bin 255 
öğrenciye ücretsiz 

yemek verilecekGİRESUN (AA) - Gire-
sun’un Alucra ilçesinde mini-
büsün çarptığı kişi yaşamını 
yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aktepe 
köyünde S.T. idaresindeki 
plakası henüz belirleneme-
yen minibüs, güzergahta dö-
nüş yapan araca çarpmamak 
için manevra yaptığı sırada 

yol kenarında yürüyen Hasan 
Hastaoğlu’na (68) çarptı.

Kazada ağır yaralanan 
Hastaoğlu, kaldırıldığı Alucra 
Devlet Hastanesindeki mü-
dahaleye rağmen hayatını 
kaybetti.

Minibüs sürücüsünün gö-
zaltına alındığı kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

Minibüsün çarptığı 
kişi hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Gire-
sun’un Görele ilçesinde 2 
gündür haber alınamayan 
karı koca evlerinde ölü 
bulundu. Alınan bilgiye göre, 
Burunucu köyünde yaşayan 
Ali (68) ile eşi Sevim (66) 
Tetik’e iki gündür ulaşama-
yan yakınları, jandarmadan 
yardım istedi.

Adrese giden jandarma 
ekiplerince yapılan kontrolde 
Tetik çiftinin hayatını kaybetti-
ği belirlendi.

Ali ve Sevim Tetik’in cena-
zeleri otopsi yapılmak üzere 
Görele Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın 
sürdüğü öğrenildi.

İki gündür haber alınamayan 
karı koca evlerinde ölü bulundu

Bölük’ten TMO’nun Fındık Satmasına Uyarı
Geldiğimiz bugünde; 2017’den 

günümüze kadar yazılı olmayan 
bir takvimle piyasa oluşturuldu. En 
geç Temmuz ayı içinde müdahale 
alım fiyatı açıklandı, doğru dedik. 3 
dolar değerlemesiyle alım yapı-
lacak dendi, doğru dedik. Her yıl 
Mart ayında günün piyasa fiyatı ya 

da bir miktar üstünden satım fiyatı 
açıklandı, doğru dedik. Satışlar ka-
demeli ve aylara bölünerek yapıldı, 
doğru dedik ve hepsini takdir ede-
rek şükranlarımızı sunduk. Şimdi 
ne oldu da 1 Şubat’ta daha piya-
salar şekillenmeden satış kararı 
alındı. Velev ki ihtiyaç var, satalım 

dendi. Peki neden piyasalar 62-63 
TL bandında fiyatlanırken, TMO 
tarafından 58-61 TL gibi bir fiyatla 
piyasa altında bir fiyat açıklandı. 
Bu durumun izaha ihtiyacı vardır. 
Konuyu kamuoyunun bilgisine ve 
takdirlerine arz ederim”dedi.

Haber: Hakan Çelebi



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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BİR NESLİN 
ÇARESİZLİĞİ 

Toplum, küçük ka-
bileler ve aşiretler 
bir bütün halinde  

gelecek nesilleri oluşur. 
Bu toplumlar iyi yönetildiği 
vakit özüyle birlikte olduktan 
sonra büyük nesiller olur ve 
büyük hikayeleri mutlulukları  
yaşarlar. 

Her geçen gün özümüzle 
savaş halindeyiz. Yeni dünya 
düzeni bizi temel mayamız-
dan özümüzden maalesef 
uzaklaştırdı. Böylesi anlı 
şanlı bir toplumu darmadu-
man eden yeni düzen daha 
büyük yaralar açmaya ma-
alesef devam etmekte. El-
bette eski köye yeni adetler 
gelirken bir köyün özünü yok 
etmeden o öze yarayacak 
yeni adetleri getirmek iyi bir 
yönetim anlayışıyla geleceği 
planlamak gibi olur. 

Bugünler maalesef kay-
bettiğimiz değerlerimizle yü-
rekten sızıntılarımızı çeksek 
de belli edemediğimiz çok 
şeylerimiz var. Güncel konu-
lara özel nefsi hareketlere 
kurban ettik bir neslin özünü 
o kadim medeniyeti olan 
mayasını. Büyük toplumlar 
özgüveni mayası nesilleri 
ile aşireti ile akrabasıyla her 
şeyiyle varlığını göstermiştir. 
Şimdi şu sözle çok karşılaşı-
yoruz değil mi? “ Ne gelirse 
akrabadan gelir yakından 
gelir “ yıllardır bu söze çok 
karşı çıktım yine karşı çıkıyo-
rum ,çünkü akraba yakın de-
diğimiz bizim nesil başımız 
dara düştüğünde en yakını-
mızda olan yanı başımızda 
olan ta ki bu dünyaya veda 
edip mezara doğru gittiğimiz-
de sağlığımızın başında olan 
yakın akrabalar ve bizi biz 
yapan nesillerimizdir. 

Niye savaş açtığımızı 
niçin sözler söylediğimizi bir 
kez daha kontrol etmeliyiz 
.Öz akrabalarımıza ettiğimiz 
sözleri açtığımız savaşları 
durdurmalıyız. Kiminle savaş 
ettiğimizin farkında olmalıyız 
belki farkında olmadan basit 
dediğimiz kelimeler kelamlar 
bir neslin içine soktuğumuz 
büyük fitneler oluşur, o 

yüzden bizim neslimiz inançlı 
nesil bugünlerin yarınların 
inşasını planını ,sabrıyla sü-
kunetiyle ,tefekkürü ile yapar. 

Bir nesil yok olurken 
yokluğuna mı üzülelim öz 
değerlerimizin kıymetsizleş-
mesine mi mücadelemize mi 
,üzülelim ne yapmak yapa-
cağımız şeylerin farkında 
olmadığımız cahilliğimize mi 
üzülelim bilmiyoruz. Bir kez 
daha neye savaş açtığımızı 
ne ile mücadele ettiğimize bir 
kez gözden geçirip düşün-
memiz lazım. 

Her gittiğimiz oturumlarda 
kendi toplumunun varlığını 
bile hissetmeyen kendi nes-
linin kalitesini bile keşfetme-
yen muhabbetleri duyuyoruz 
bir neslin yok oluşları bunlar-
dır toplumsal değerlerimizin 
baş tacı edeceğimiz ve on-
larla gurur duyacağımız bir 
hareketi başlatmanın bence 
vaktidir zamanıdır. Düşman 
şeytandır .Düşman din düş-
manıdır. Bizim toplumumuzu 
şeytan da dine düşman olan 
da bu nesli yok etmek için en 
büyük atom dediğimiz fitneyi 
kendi içimize atmıştır ve 
işten neslinin değerini bilme-
yen kişileri bulmuştur. 

Dolayısıyla bu kişiler her 
gün en yakın akrabasına, 
annesine ve  babasına 
,dayısına  herkese savaş 
açmıştır. Bu gibi insanları 
şiddetle uyarmak bu gibi 
insanlardan şiddetle bu 
neslin sahipliğini göstermek 
gerektiğini bir kez daha 
hatırlatmak isteriz. 

Elbette bir topluluk içeri-
sinde birimiz gül birimiz pa-
patya birimiz sümbül farklı 
çiçekleriz, hepimizin kokusu 
farklıdır fakat ana kayna-
ğımız topraktır. O yüzden 
nereden geldiğimizi nereye 
gideceğimizi çok iyi bilip 
topraktan haşir olup topra-
ğa döneceğimizin farkında 
olmalıyız. Bu nesil ufak 
fitnelerle savaşı kaybetme-
yecektir .Elbette el veya geç 
bu hikayenin manşetini bu 
neslin son kalan tek kişileri 
yazacaktır.

Görele’de hayata geçirilmesi 
planlanan ‘Canlı Hayvan Pazarı’ 
projesi Doğu Karadeniz Projesi 
(DOKAP) Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanlığınca kabul edildi.

Doğu Karadeniz Projesi 
(DOKAP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığınca destekle-
nen projenin protokolü, Görele 
Belediye Başkanı Tolga Erener 
ile DOKAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanı Hakan Gültekin 
tarafından imzalandı.

‘Canlı Hayvan Pazarı’ projesi-
nin kabul edilmesinde emeği 
bulunan herkese teşekkür eden 
Görele Belediye Başkanı Tolga 
Erener, “Bir projemizin daha 
kabul edilmesinin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Görele Belediyemiz 
ile DOKAP eş finansmanı ile 
ilçemizde hayata geçirecek ol-
duğumuz Canlı Hayvan Pazarı 
projemizin imzalarını DOKAP 
Başkanımız Hakan Gültekin ile 
imzaladık. Hayırlı olsun” dedi.

DOKAP TARAFINDAN KABUL EDiLDi

Aytekin Şenlikoğlu: Sorunu Kökten 
Çözmek İçin Çalışma Yürütülüyor

Şehir genelinde altyapı ve içme suyu atağı sürüyor
Vatandaşların kesintisiz 

içme suyuna ulaşması 
için hatları revize çalış-

ması yapılırken, basınç kaynaklı 
yaşanan su yetersizliği sorunu 
da çözüme kavuşturuluyor.

Çalışmalar kapsamında 
vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli 
bir içme suyu hizmeti sunabil-
me adına ömrünü tamamlamış 
sağlıksız asbest borular uzun 
ömürlü yeni nesil polietilen boru-

larla da değiştiriliyor. 
Gerek güçlendirme, gerek 

yeni şebeke, gerekse de şebeke 
borularının değişimi ile birlikte 
sorunların kökten çözümü ve 
gelecekte sıkıntı yaşanmaması 
adına bu çalışmalar yürütülüyor.

Diğer yandan aynı tempoda 
kanalizasyon hattı çalışmaları 
da devam ediyor. AB Atıksu pro-
jesinin de başlamasıyla birlikte 
kanalizasyon çalışmaları daha 
da hızlandı. Proje kapsamında 
kanalizasyon toplama çalışma-
larının yüzde 15’lere yaklaştığı 
bildirildi.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açık-
lamada: “İçme suyu anlamında 
hizmet kalitemizi her geçen 
gün daha da arttırmaya devam 
ediyoruz. Eskiyen, arızalara 
sebep olan ve yetersiz hatları 
yenilemeye yönelik çalışma-

larımızla birçok mahallemizi 
son derece kaliteli içme suyu 
altyapısına kavuşturuyoruz.  
Vatandaşlarımıza kesintisiz 
içme suyu ulaştırmak için çalı-
şıyoruz. Ekiplerimizin her yerde 
çalışmaları var. Bir yandan 
yeni su şebekeleri çalışmaları 
devam ederken, diğer taraftan 
da onarımlar ve güçlendirmeler 
ile asbestli boru çalışmaları 
yürütülüyor. Ayrıca yeni içme 
suyu kuyularını da devreye 
alıyoruz. Hedefimiz sorunları 
kökten çözüme kavuşturmak 
ve gelecekte de sorun yaşan-
masının önüne geçmek.” dedi.

Başkan Şenlikoğlu, kanali-
zasyon çalışmalarının da aynı 
tempoda devam ettiğini belir-
terek, AB Atıksu projesinin de 
devreye girdiğini ve şehirde 
kanalizasyon eksikliğinin kalma-
yacağını bildirdi.

Hazır Meclise Gelmişken Bağ-Kur 
Mağdurlarına El Atalım…

Ak Parti seçim yaklaştık-
ça kesenin ağzını iyice açtı. 
Dün gördüğüm bir haber beni 
iyice gerse de madem öyle 
gel böyle diyelim. Türkiye’nin 
borcu tam 400 milyar dolar 
olmuş. Bu borç sonucu dola-
rın bir kuruş artması bile 526 
bin asgari ücret tutarında bir 
artışa neden oluyormuş. Ne 
yapalım “iktidarımız pahası-
na olsa da Emeklilikte Yaşa 
Takılanlar ile ilgili düzenleme 
yapamayız” diyenler bir tasarı 
hazırlayıp meclise sundular. 
Biz de 6 aydır esaslı bir teklif 
hazırlıyorlar zannediyorduk. 
Meğer tek maddelik kanun-
muş. Kanun teklifi esasında 
4 madde ama bir maddesi 
konuyla ilgili. Diğer maddeler 
yürürlük ve yürütme madde-
si. Diğer madde de taşeron 
işçilerin zorunlu emekliliğini 
kaldırmakla ilgili.

Bundan önce yazdığımız 
iki yazıda teklif hazır olmadığı 
için tahminlerimizi belirtmiştik. 
Ancak teklif deyim yerindey-
se dağ fare doğurdu sözünü 
haklı çıkardı. Sunulan teklif 
mecliste değişir mi bilinmez 
ama sadece yaş konusu 
kaldırıldı. Zaten geçirilen 23 
senelik süreçte yaş ve prim 
şartları büyük oranda halledil-
di. Sadece 1980-90’lı yıllarda 
işe girenler yönünden sıkıntı 
kalmıştı. 5000-5975 gün ara-
sında değişen prim gün sayısı 
aynen kaldı. Emekliliği bekle-
yen birçok kimsenin hesabını 
yeniden yapması gerektiği de 
ortada. 

Bu söylediklerimiz işçiler 
yönünden böyle. Ancak en 
büyük sıkıntının esnaflar 
yönünden olduğu da ortada. 
Geçtiğimiz aylarda 1990’lı 
yıllarda esnaflık yapan bir 
müşterim “bizi bağkurlu 
yapmadınız o yüzden emekli 
olamadık. Bir gelişme var mı” 
sözleri hala kulaklarımda. 
1980-2000 yılları arasında 
esnaflık yapan çok sayıda 
esnaf bilerek veya bilmeyerek 
bağkurlu olamadı. Çalıştıkları 
vergi kaydı ve esnaf odası 
kaydı ile belgelenebilen bu 
kişiler 2000 ve 2018 yılında 
çıkarılan aflardan faydala-
namadığı için açtıkları çok 

sayıda davadan da bir sonuç 
çıkaramadılar. Yapılan bu 
düzenlemede de umduklarını 
bulamayan insanımız şimdi 
ne yapacak?

Ancak bu insanların 
dertlerini dillendiren kimse 
de yok. Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları ve Ticaret ve Sanayi 
Odalarının bu konuda bir 
çalışma yapması gerekmiyor 
mu? Yıllarca aidat aldıkları bu 
insanların bu sorunları onları 
hiç ilgilendirmiyor mu? Esnaf-
lık bitti iş de bitti mi diyorlar? 
Bu insanların birçoğu şimdi 
emeklilik çağında arkadaş-
ları maaş alıp daha rahat bir 
hayat sürerken bunlar sosyal 
dayanışma vakfının kapılarına 
mı gitsinler? Devlet görevi 
olan işi takip etmeyerek bun-
ları bağkurlu yapmamış hiç 
olmazsa şimdi primini alarak 
bu insanları emekli yapmanın 
yollarını arasın.

Kanun hazır meclise gel-
mişken;

• Bağ-Kurlulara çalıştığını 
belgelendirmek suretiyle borç-
lanma hakkı verilsin. Yıllarca 
bu ülkenin ticaret ve sanayiine 
hizmet eden bu kişilere para-
sıyla olsun bu hakkı vermek 
daha doğru değil mi? İlla vakıf 
kapılarında el açmalarını mı 
istiyoruz?

• Doğum borçlanması 
kanun çıkarken ifade edildiği 
gibi bütün kadınlara şartsız 
kolaylaştırılsın. Doğumdan 
önce işe giren kadınla, do-
ğum yaptıktan sonra çalışan 
kadın arasında ne fark var ki 
çifte standart uygulanıyor? 
Sonuçta ikisi de doğum değil 
mi? Gelişmiş ülkeler prim 
almadan bu süreleri sigor-
talı sayarken biz insanımıza 
para alarak bu hakkı neden 
tanımıyoruz? Kaldı ki staj 
yapan kadının sigortalı ol-
madığı varsayılırken doğum 
borçlanması hakkı olduğu 
neden kabul ediliyor? Bu da 
erkek ve kadın stajyerleri 
arasında bir başka çifte stan-
dart değil mi?

• Meslek lisesi stajyerleri-
ne staj yaptıkları süre kadar 
borçlanma hakkı verilsin. Ve o 
tarih işe başlama tarihi kabul 
edilsin. 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Eroğlu, “Sözde sağlık-
ta devrim yaptıklarını 

söylüyorlar ancak gerçekler tam 
tersi. İnsanlar en acil operas-
yonlar için bile aylarca 
sonra ancak randevu 
alabiliyor. İlaç bulmak 
imkansız hale geldi. 
Bulsan da fiyatlar 
uçmuş, alması imkan-
sız. Sağlık hakkı temel 
haktır. Hiçbir vatanda-
şımızın sağlık hiz-
meti alma hakkından 
mahrum olmasına göz yumama-
yız. BAĞ-KUR prim borcu olsa 
dahi esnafın bakmakla yükümlü 
olduğu ailelerinin sağlık hakkın-

dan yararlanması adına yasal 
düzenlemeler yapacağız. Sağ-
lıkta yeni bir çağ başlatacağız, 
yeni bir devrim yapacağız. yerli 

ve milli ilaç politikası 
oluşturacağız, ilaç 
sıkıntısına son vere-
ceğiz. yaşlı ve yatalak 
hastalarımız için şehir 
merkezlerinde bakım 
merkezleri kuraca-
ğız. sağlık bakanlığı 
bütçesinin 1/4 ünü 
yok edip yandaşların 

cebine dolduran şehir hastane-
lerini derhal kamulaştıracağız” 
şeklinde konuştu.

Haber: Osman Yılmaz 

İYİ Parti Giresun Milletvekili Aday Adayı Abdulkadir 
Eroğlu, sağlıkta reform yapacaklarını öne sürdü

‘Sağlıkta Devrim Yapacağız!’



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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Resmi ilan ve reklamla-
rın gazete, dergi ve internet 
haber sitelerinde yayımını 
düzenleyen Yönetmelik, Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Sektör 
temsilcileri ile Kurumun tüm 
paydaşlarının görüşü alınarak 
geniş katılımlı müzakereler 
sonucunda hazırlanan Yönet-
melik, resmi ilan ve reklam 
yayımında internet haber 
sitelerini de içerisine alan yeni 
dönemin başlangıcı olacak 
önemli kararları içeriyor.

Basın İlan Kurumu (BİK) 
Genel Kurulu’nun 13 Ocak 
2023 tarihindeki olağanüstü 
toplantısında kabul edilen 
Resmi İlan ve Reklam Yönet-
meliği, 1 Şubat 2023 tarihli ve 
32091 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Resmi ilan ve rek-
lamların yayımlanacağı süreli 
yayınların vasıf ve ödevlerinin 
belirlenmesi ile fikir ve içtihat 
farkı gözetilmeksizin ilan dağı-
tımının sağlanması amacıyla 
hazırlanan Yönetmeliğin büyük 
bölümü 1 Nisan 2023 tarihinde 
yürürlüğe girecek.

Resmi ilanların kamuoyuna 
duyurulması noktasında çok 
önemli bir dönüşümü kapsayan 
Yönetmelik, Kurumun sorum-
luluk alanını genişletirken 
internet haber sitelerine devlet 
desteği sağlanmasının önünü 
açmış oldu. Yönetmelik’te, 
gazetelerin mevcut resmi ilan 
yayımı mekanizmasındaki 
yerleri korunurken hak kaybı 

yaşamamaları için hassasiyet 
gösterildi.

İnternet haber siteleri ne 
zaman resmi ilan yayımlayabi-
lecek?

Yönetmelikteki kategorilere 
göre belirlenen usul ve esasla-
ra uygun olarak vasıf ve ödev-
lerini eksiksiz ve zamanında 
yerine getiren internet haber 
siteleri resmi ilan yayımlama 
hakkı kazanacak.

Halihazırda resmi ilan 
yayımlama hakkına sahip olan 
gazetelerin Kuruma kayıtlı olan 
internet haber siteleri, 31 Mart 
2023 tarihine kadar belirle-
nen kurallara uygun başvuru 
yapmaları ve asgari trafik şartı 
hariç diğer koşulları yerine 
getirmek şartıyla bekleme sü-
resine tabi tutulmaksızın resmi 
ilan yayımlama hakkı kaza-
nacak. Ancak, internet haber 
sitelerinin 30 Eylül 2023 tarihi 
itibarıyla asgari trafik şartını da 
yerine getirmeleri gerekecek. 
Aksi halde resmi ilan yayımla-
ma hakkı durdurulacak. 

Kuruma ilk kez başvuran 
internet haber siteleri ise be-
lirlenen şartları 24 ay süreyle 
yerine getirmelerinin ardından 
ilan yayımlama hakkı kaza-
nacak. İl temeline dayanan 
kontenjan yerlerine dair kadro 
ve içerik sayılarının iki katını 
ve günlük asgari tekil ziyaretçi 
sayısının dört katını yerine 
getirenler ise 6 ay sonra resmi 
ilan yayımlayabilecek.

Resmi ilan yayımlama hakkı 
kazanmak için müracaat eden 
gazeteler, önceki düzenleme-
de olduğu gibi 36 ay bekleme 
süresine tabi tutulacak.

Gazete ve internet haber 
sitelerinin genel vasıfları

Süreli yayınların yerine 
getirmeleri gereken ödevlerin 
başında, kadrolarında belirli 
sayı ve görevlerde fikir işçisini 
istihdam etmeleri geliyor. Kad-
roda yer alacak fikir işçilerinin 
iş sözleşmeleri, ücretleri, 
öğrenim durumları, çalışma 
süreleri ve diğer nitelikleri Ku-
rum mevzuatı açısından kadro 
beyanlarında önem taşıyor. 
Mevzuatın ilgili maddelerinde, 
basın çalışanlarının haklarını 
koruyan çeşitli hükümler de 
yer alıyor. Buna bağlı olarak, 
1 Temmuz 2023 tarihinde 
yürürlüğe girecek bir maddeyle 
kadroda beyan edilen fikir işçi-
leri ile orantılı olacak şekilde, 
gazetecilik faaliyeti yürütülmek 
üzere tahsis edilmiş işyerinde 
kişi başına en az 5 metrekare 
çalışma alanının olması şart 
kılınıyor.

Süreli yayınların içerikleri de 
Yönetmelikte bir diğer önem-
li unsur olarak öne çıkıyor. 
Yönetmelik, süreli yayınların 
yayın veya kontenjan yeri ile 
çevresini ilgilendiren özgün ve 
güncel içeriklere yer vermeleri-
ni zorunlu kılarak gazeteciliğin 
gelişimine yönelik katkılar 
içeriyor. Yönetmelikte basının 

yerleşik teamülleri doğrultu-
sunda habercilik yapılması 
öngörülürken, mahreç kullanı-
mını düzenleyen maddelerle 
gazetecilerin fikri haklarının ve 
emeklerinin korunması nokta-
sında önleyici tedbirler alınıyor.

Bu kapsamda, resmi ilan 
yayımlama hakkına sahip veya 
bekleme süresinde olan gazete 
veya internet haber siteleri, 
günlük incelemelerin yanı sıra 
2 yılda en az 1 defa Kurum 
tarafından denetlenecek.

Diğer taraftan süreli yayınla-
rın mücbir sebepler ve kanuni 
kısıtlamalar dışında yayınlarını 
kesintisiz olarak sürdürmeleri 
gerekecek.

Süreli yayınların kategorileri 
nasıl belirlendi?

Yönetmelik hükümlerine 
göre, resmi ilan dağıtımı ve 
yayımı açısından; gazetecilik 
geleneği, resmi ilan istihkakı 
ve nüfus gibi objektif verilere 
dayanılarak birbirine benzeyen 
iller aynı kategoriye alındı.

Gazetelerin yayın yeri, 
kadrolarında bulundurmaları 
gereken fikir işçisi sayıları, 
yüzölçümleri ile bayi ve abone 
satışlarına göre 6 katego-
ri altında sınıflandırıldı. Bu 
sınıflandırma doğrultusunda, 
resmi ilan kontenjanına ilişkin 
esas ve ek gösterge şartları ve 
sayıları, resmi ilanların adil bir 
şekilde dağıtımının sağlanması 
için gazetelerin kadro-yüzöl-
çümleri, baskı, dağıtım ve 

satışlarına göre belirlendi.
İnternet haber sitelerinin 

kontenjan yerleri ise, 6 kategori 
olarak tasnif edildi. Bu katego-
riler, fikir işçisi sayısı, asgari 
haber sayısı, asgari ziyaretçi 
trafik bilgilerine göre şekillen-
dirildi. İnternet haber sitelerinin 
kadro, ziyaretçi trafiği ve ilan 
haberleştirme ek göstergeleriy-
le internet haber sitelerinin va-
sıflarına göre resmi ilanlardan 
adil şekilde faydalandırılması 
sağlanmış oldu. 

Ayrıca, günlük gazetelerin 
vasıflı, haftalık gazetelerin 
alt vasıflı olarak belirlendiği 
sınıflandırmaya, ilan dağıtımın-
da yaşanan olumsuz sonuçlar 
sebebiyle son verilerek, aynı 
yayın yerinde yayın günü sayı-
sına göre gösterge tanımlama-
ya dayalı düzene geçildi.

Gazetelerin asgari satış 
rakamlarında değişiklik

Gazetelerin koronavirüs 
salgınıyla birlikte düşen bayi 
ve abone satışlarına yönelik 
günlük olarak gerçekleştirmesi 
gereken satış adedi rakamla-
rında da değişiklik yapıldı. Ga-
zetelerin satış fiyatının yerel ve 
bölgesel gazetelerde 1,5 TL, 
yaygın olanlarda ise 2 TL’den 
az olmaması kararlaştırıldı.

Gazetelerin kategorilerine 
göre;

1. kategori için 14 fikir işçisi, 
2,25 metrekare yüzölçümü, 
asgari bayi satış oranı yüzde 
50 olmak üzere günlük 3.000 
fiili satış adedi,

2. kategori için 11 fikir işçisi, 
1,50 metrekare yüzölçümü, 
asgari bayi satış oranı yüzde 
50 olmak üzere günlük 1.600 
fiili satış adedi,

3. kategori için 6 fikir işçisi, 
1,50 metrekare yüzölçümü, 
asgari bayi satış oranı yüzde 
50 olmak üzere günlük 400 fiili 
satış adedi,

4. kategori için 5 fikir işçisi, 
1,12 metrekare yüzölçümü, 
asgari bayi satış oranı yüzde 
40 olmak üzere günlük 400 fiili 
satış adedi,

5. kategori için 4 fikir işçisi, 
1,12 metrekare yüzölçümü, 
asgari bayi satış oranı yüzde 
30 olmak üzere günlük 300 fiili 
satış adedi,

6. kategori için 3 fikir işçisi, 
0,90 metrekare yüzölçümü, 
asgari bayi satış oranı yüzde 
30 olmak üzere günlük 100 fiili 
satış adedi ile Yönetmelikte 
belirlenen diğer şartları taşıma-
ları gerekecek.

İnternet haber sitelerinin 
ödevleri

Önümüzdeki nisan ayında 
ilk kez süreli yayın kapsamına 
girerek resmi ilan ve reklam 
yayımlayacak internet haber si-
telerinin günümüz teknolojisiyle 
beraber ulaştığı erişim kolay-
lığı, kategoriler ve kriterlerin 
belirlenmesinde önemli rol 
oynadı.

İnternet haber sitelerinin 
kategorilerine göre;

Genel kategori için 32 fikir 

işçisi, günlük 240 asgari haber 
sayısı, 500.000 tekil ziyaretçi, 
1.500.000 sayfa görüntülenme 
sayısı,

1. kategori için 15 fikir 
işçisi, günlük 100 asgari haber 
sayısı, 50.000 tekil ziyaretçi, 
150.000 sayfa görüntülenme 
sayısı,

2. kategori için 12 fikir işçisi, 
günlük 80 asgari haber sayısı, 
30.000 tekil ziyaretçi, 90.000 
sayfa görüntülenme sayısı,

3. kategori için 8 fikir işçisi, 
günlük 50 asgari haber sayısı, 
20.000 tekil ziyaretçi, 60.000 
sayfa görüntülenme sayısı,

4. kategori için 6 fikir işçisi, 
günlük 40 asgari haber sayısı, 
10.000 tekil ziyaretçi, 30.000 
sayfa görüntülenme sayısı,

5. kategori için 4 fikir işçisi, 
günlük 30 asgari haber sayı-
sı, 3.000 tekil ziyaretçi, 9.000 
sayfa görüntülenme sayısı ile 
Yönetmelikte belirlenen diğer 
şartları taşımaları zorunlu 
olacak.

Tekil ziyaretçi sayılarının, 
kategori ve göstergelere göre 
en az yüzde 15’inin doğrudan 
gelen ziyaretçilerden oluşması 
gerekecek. 1., 2., 3., 4. ve 5. 
kategorilerde yer alan internet 
haber sitelerinin ziyaretçileri-
nin günlük ortalama sayfada 
kalma süresi en az 1 dakika; 
Genel kategoride ise en az 2 
dakika olacak. Genel kategori 
hariç ve diğer kategorilerde yer 
alan internet haber sitelerinin 
trafik bilgilerinde sadece yurt 
içi kaynaklı olanlar dikkate 
alınacak. Genel kategoride 
yer alan internet haber sitele-
rinin ziyaretçi trafik verilerinin 
hesaplanmasında, yurtdışı 
kaynaklı olanların en fazla 
yüzde 5’i dahil edilecek.

Ziyaretçi trafik bilgilerinde 
manipülasyona taviz yok

Kurumun resmi ilan da-
ğıtımına dayanak oluşturan 
unsurların başında yer alacak 
olan ziyaretçi trafik bilgilerinin, 
kontenjan tablolarının hukuka 
aykırı şekilde herhangi bir yön-
temle kasıtlı ve hileli birtakım 
davranış ile manipüle edilmesi 
halinde ilgili internet haber 
sitesinin resmi ilan yayımlama 
hakkı sona erdirilecek.

Resmi reklam yayımlama 
hakkı

Gazete ve dergilerin res-
mi reklam yayımlama hakkını 
kazanabilmeleri için haftada bir 
veya daha sık yayımlananların 
12 sayı, 15 günde bir yayımla-
nanların 9 sayı, ayda bir ya-
yımlananların 6 sayı, 2 ayda bir 
yayımlananların 3 sayı, 3 ayda 
bir yayımlananların ise 2 sayı 
yayımlanmış olmaları gereke-
cek. İnternet haber sitelerinin 
resmi reklam yayımlama hakkı 
kazanabilmeleri için yayımlama 
taleplerinden itibaren tabi olacak-
ları bekleme süreleri ise 30 gün 
olacak. Sadece resmi reklam 
yayımlayacak süreli yayınların 
kadrolarında en az 2 fikir işçisi 
istihdam etmeleri gerekecek.

İnternet haber siteleri için 
1 Nisan’da yeni bir dönem başlıyor

BAŞSAĞLIĞI
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa DESTİCİ’nin 

kıymetli babası değerli büyüğümüz,

HACI HAFIZ ALİ 
İHSAN DESTİCİ’yi

Kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hacı Hafız Ali İhsan büyüğümüze 
Allah’ımdan rahmet diliyorum. Başta 

Genel Başkanımız Sayın Mustafa DESTCİ olmak üzere tüm DESTİCİ ailesine 
yakınlarına, teşkilatlarımıza ve sevenlerine 

Sabr-ı Cemil diliyorum.
                     Mekânı Cennet Makamı âli olsun.

Cengiz TURAN
Giresun Alperen Ocakları İl Başkanı



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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Resmi ilan ve reklamla-
rın gazete, dergi ve internet 
haber sitelerinde yayımını 
düzenleyen Yönetmelik, Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Sektör 
temsilcileri ile Kurumun tüm 
paydaşlarının görüşü alınarak 
geniş katılımlı müzakereler 
sonucunda hazırlanan Yönet-
melik, resmi ilan ve reklam 
yayımında internet haber 
sitelerini de içerisine alan yeni 
dönemin başlangıcı olacak 
önemli kararları içeriyor.

Basın İlan Kurumu (BİK) 
Genel Kurulu’nun 13 Ocak 
2023 tarihindeki olağanüstü 
toplantısında kabul edilen 
Resmi İlan ve Reklam Yönet-
meliği, 1 Şubat 2023 tarihli ve 
32091 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Resmi ilan ve rek-
lamların yayımlanacağı süreli 
yayınların vasıf ve ödevlerinin 
belirlenmesi ile fikir ve içtihat 
farkı gözetilmeksizin ilan dağı-
tımının sağlanması amacıyla 
hazırlanan Yönetmeliğin büyük 
bölümü 1 Nisan 2023 tarihinde 
yürürlüğe girecek.

Resmi ilanların kamuoyuna 
duyurulması noktasında çok 
önemli bir dönüşümü kapsayan 
Yönetmelik, Kurumun sorum-
luluk alanını genişletirken 
internet haber sitelerine devlet 
desteği sağlanmasının önünü 
açmış oldu. Yönetmelik’te, 
gazetelerin mevcut resmi ilan 
yayımı mekanizmasındaki 
yerleri korunurken hak kaybı 

yaşamamaları için hassasiyet 
gösterildi.

İnternet haber siteleri ne 
zaman resmi ilan yayımlayabi-
lecek?

Yönetmelikteki kategorilere 
göre belirlenen usul ve esasla-
ra uygun olarak vasıf ve ödev-
lerini eksiksiz ve zamanında 
yerine getiren internet haber 
siteleri resmi ilan yayımlama 
hakkı kazanacak.

Halihazırda resmi ilan 
yayımlama hakkına sahip olan 
gazetelerin Kuruma kayıtlı olan 
internet haber siteleri, 31 Mart 
2023 tarihine kadar belirle-
nen kurallara uygun başvuru 
yapmaları ve asgari trafik şartı 
hariç diğer koşulları yerine 
getirmek şartıyla bekleme sü-
resine tabi tutulmaksızın resmi 
ilan yayımlama hakkı kaza-
nacak. Ancak, internet haber 
sitelerinin 30 Eylül 2023 tarihi 
itibarıyla asgari trafik şartını da 
yerine getirmeleri gerekecek. 
Aksi halde resmi ilan yayımla-
ma hakkı durdurulacak. 

Kuruma ilk kez başvuran 
internet haber siteleri ise be-
lirlenen şartları 24 ay süreyle 
yerine getirmelerinin ardından 
ilan yayımlama hakkı kaza-
nacak. İl temeline dayanan 
kontenjan yerlerine dair kadro 
ve içerik sayılarının iki katını 
ve günlük asgari tekil ziyaretçi 
sayısının dört katını yerine 
getirenler ise 6 ay sonra resmi 
ilan yayımlayabilecek.

Resmi ilan yayımlama hakkı 
kazanmak için müracaat eden 
gazeteler, önceki düzenleme-
de olduğu gibi 36 ay bekleme 
süresine tabi tutulacak.

Gazete ve internet haber 
sitelerinin genel vasıfları

Süreli yayınların yerine 
getirmeleri gereken ödevlerin 
başında, kadrolarında belirli 
sayı ve görevlerde fikir işçisini 
istihdam etmeleri geliyor. Kad-
roda yer alacak fikir işçilerinin 
iş sözleşmeleri, ücretleri, 
öğrenim durumları, çalışma 
süreleri ve diğer nitelikleri Ku-
rum mevzuatı açısından kadro 
beyanlarında önem taşıyor. 
Mevzuatın ilgili maddelerinde, 
basın çalışanlarının haklarını 
koruyan çeşitli hükümler de 
yer alıyor. Buna bağlı olarak, 
1 Temmuz 2023 tarihinde 
yürürlüğe girecek bir maddeyle 
kadroda beyan edilen fikir işçi-
leri ile orantılı olacak şekilde, 
gazetecilik faaliyeti yürütülmek 
üzere tahsis edilmiş işyerinde 
kişi başına en az 5 metrekare 
çalışma alanının olması şart 
kılınıyor.

Süreli yayınların içerikleri de 
Yönetmelikte bir diğer önem-
li unsur olarak öne çıkıyor. 
Yönetmelik, süreli yayınların 
yayın veya kontenjan yeri ile 
çevresini ilgilendiren özgün ve 
güncel içeriklere yer vermeleri-
ni zorunlu kılarak gazeteciliğin 
gelişimine yönelik katkılar 
içeriyor. Yönetmelikte basının 

yerleşik teamülleri doğrultu-
sunda habercilik yapılması 
öngörülürken, mahreç kullanı-
mını düzenleyen maddelerle 
gazetecilerin fikri haklarının ve 
emeklerinin korunması nokta-
sında önleyici tedbirler alınıyor.

Bu kapsamda, resmi ilan 
yayımlama hakkına sahip veya 
bekleme süresinde olan gazete 
veya internet haber siteleri, 
günlük incelemelerin yanı sıra 
2 yılda en az 1 defa Kurum 
tarafından denetlenecek.

Diğer taraftan süreli yayınla-
rın mücbir sebepler ve kanuni 
kısıtlamalar dışında yayınlarını 
kesintisiz olarak sürdürmeleri 
gerekecek.

Süreli yayınların kategorileri 
nasıl belirlendi?

Yönetmelik hükümlerine 
göre, resmi ilan dağıtımı ve 
yayımı açısından; gazetecilik 
geleneği, resmi ilan istihkakı 
ve nüfus gibi objektif verilere 
dayanılarak birbirine benzeyen 
iller aynı kategoriye alındı.

Gazetelerin yayın yeri, 
kadrolarında bulundurmaları 
gereken fikir işçisi sayıları, 
yüzölçümleri ile bayi ve abone 
satışlarına göre 6 katego-
ri altında sınıflandırıldı. Bu 
sınıflandırma doğrultusunda, 
resmi ilan kontenjanına ilişkin 
esas ve ek gösterge şartları ve 
sayıları, resmi ilanların adil bir 
şekilde dağıtımının sağlanması 
için gazetelerin kadro-yüzöl-
çümleri, baskı, dağıtım ve 

satışlarına göre belirlendi.
İnternet haber sitelerinin 

kontenjan yerleri ise, 6 kategori 
olarak tasnif edildi. Bu katego-
riler, fikir işçisi sayısı, asgari 
haber sayısı, asgari ziyaretçi 
trafik bilgilerine göre şekillen-
dirildi. İnternet haber sitelerinin 
kadro, ziyaretçi trafiği ve ilan 
haberleştirme ek göstergeleriy-
le internet haber sitelerinin va-
sıflarına göre resmi ilanlardan 
adil şekilde faydalandırılması 
sağlanmış oldu. 

Ayrıca, günlük gazetelerin 
vasıflı, haftalık gazetelerin 
alt vasıflı olarak belirlendiği 
sınıflandırmaya, ilan dağıtımın-
da yaşanan olumsuz sonuçlar 
sebebiyle son verilerek, aynı 
yayın yerinde yayın günü sayı-
sına göre gösterge tanımlama-
ya dayalı düzene geçildi.

Gazetelerin asgari satış 
rakamlarında değişiklik

Gazetelerin koronavirüs 
salgınıyla birlikte düşen bayi 
ve abone satışlarına yönelik 
günlük olarak gerçekleştirmesi 
gereken satış adedi rakamla-
rında da değişiklik yapıldı. Ga-
zetelerin satış fiyatının yerel ve 
bölgesel gazetelerde 1,5 TL, 
yaygın olanlarda ise 2 TL’den 
az olmaması kararlaştırıldı.

Gazetelerin kategorilerine 
göre;

1. kategori için 14 fikir işçisi, 
2,25 metrekare yüzölçümü, 
asgari bayi satış oranı yüzde 
50 olmak üzere günlük 3.000 
fiili satış adedi,

2. kategori için 11 fikir işçisi, 
1,50 metrekare yüzölçümü, 
asgari bayi satış oranı yüzde 
50 olmak üzere günlük 1.600 
fiili satış adedi,

3. kategori için 6 fikir işçisi, 
1,50 metrekare yüzölçümü, 
asgari bayi satış oranı yüzde 
50 olmak üzere günlük 400 fiili 
satış adedi,

4. kategori için 5 fikir işçisi, 
1,12 metrekare yüzölçümü, 
asgari bayi satış oranı yüzde 
40 olmak üzere günlük 400 fiili 
satış adedi,

5. kategori için 4 fikir işçisi, 
1,12 metrekare yüzölçümü, 
asgari bayi satış oranı yüzde 
30 olmak üzere günlük 300 fiili 
satış adedi,

6. kategori için 3 fikir işçisi, 
0,90 metrekare yüzölçümü, 
asgari bayi satış oranı yüzde 
30 olmak üzere günlük 100 fiili 
satış adedi ile Yönetmelikte 
belirlenen diğer şartları taşıma-
ları gerekecek.

İnternet haber sitelerinin 
ödevleri

Önümüzdeki nisan ayında 
ilk kez süreli yayın kapsamına 
girerek resmi ilan ve reklam 
yayımlayacak internet haber si-
telerinin günümüz teknolojisiyle 
beraber ulaştığı erişim kolay-
lığı, kategoriler ve kriterlerin 
belirlenmesinde önemli rol 
oynadı.

İnternet haber sitelerinin 
kategorilerine göre;

Genel kategori için 32 fikir 

işçisi, günlük 240 asgari haber 
sayısı, 500.000 tekil ziyaretçi, 
1.500.000 sayfa görüntülenme 
sayısı,

1. kategori için 15 fikir 
işçisi, günlük 100 asgari haber 
sayısı, 50.000 tekil ziyaretçi, 
150.000 sayfa görüntülenme 
sayısı,

2. kategori için 12 fikir işçisi, 
günlük 80 asgari haber sayısı, 
30.000 tekil ziyaretçi, 90.000 
sayfa görüntülenme sayısı,

3. kategori için 8 fikir işçisi, 
günlük 50 asgari haber sayısı, 
20.000 tekil ziyaretçi, 60.000 
sayfa görüntülenme sayısı,

4. kategori için 6 fikir işçisi, 
günlük 40 asgari haber sayısı, 
10.000 tekil ziyaretçi, 30.000 
sayfa görüntülenme sayısı,

5. kategori için 4 fikir işçisi, 
günlük 30 asgari haber sayı-
sı, 3.000 tekil ziyaretçi, 9.000 
sayfa görüntülenme sayısı ile 
Yönetmelikte belirlenen diğer 
şartları taşımaları zorunlu 
olacak.

Tekil ziyaretçi sayılarının, 
kategori ve göstergelere göre 
en az yüzde 15’inin doğrudan 
gelen ziyaretçilerden oluşması 
gerekecek. 1., 2., 3., 4. ve 5. 
kategorilerde yer alan internet 
haber sitelerinin ziyaretçileri-
nin günlük ortalama sayfada 
kalma süresi en az 1 dakika; 
Genel kategoride ise en az 2 
dakika olacak. Genel kategori 
hariç ve diğer kategorilerde yer 
alan internet haber sitelerinin 
trafik bilgilerinde sadece yurt 
içi kaynaklı olanlar dikkate 
alınacak. Genel kategoride 
yer alan internet haber sitele-
rinin ziyaretçi trafik verilerinin 
hesaplanmasında, yurtdışı 
kaynaklı olanların en fazla 
yüzde 5’i dahil edilecek.

Ziyaretçi trafik bilgilerinde 
manipülasyona taviz yok

Kurumun resmi ilan da-
ğıtımına dayanak oluşturan 
unsurların başında yer alacak 
olan ziyaretçi trafik bilgilerinin, 
kontenjan tablolarının hukuka 
aykırı şekilde herhangi bir yön-
temle kasıtlı ve hileli birtakım 
davranış ile manipüle edilmesi 
halinde ilgili internet haber 
sitesinin resmi ilan yayımlama 
hakkı sona erdirilecek.

Resmi reklam yayımlama 
hakkı

Gazete ve dergilerin res-
mi reklam yayımlama hakkını 
kazanabilmeleri için haftada bir 
veya daha sık yayımlananların 
12 sayı, 15 günde bir yayımla-
nanların 9 sayı, ayda bir ya-
yımlananların 6 sayı, 2 ayda bir 
yayımlananların 3 sayı, 3 ayda 
bir yayımlananların ise 2 sayı 
yayımlanmış olmaları gereke-
cek. İnternet haber sitelerinin 
resmi reklam yayımlama hakkı 
kazanabilmeleri için yayımlama 
taleplerinden itibaren tabi olacak-
ları bekleme süreleri ise 30 gün 
olacak. Sadece resmi reklam 
yayımlayacak süreli yayınların 
kadrolarında en az 2 fikir işçisi 
istihdam etmeleri gerekecek.

İnternet haber siteleri için 
1 Nisan’da yeni bir dönem başlıyor

BAŞSAĞLIĞI
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa DESTİCİ’nin 

kıymetli babası değerli büyüğümüz,

HACI HAFIZ ALİ 
İHSAN DESTİCİ’yi

Kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hacı Hafız Ali İhsan büyüğümüze 
Allah’ımdan rahmet diliyorum. Başta 

Genel Başkanımız Sayın Mustafa DESTCİ olmak üzere tüm DESTİCİ ailesine 
yakınlarına, teşkilatlarımıza ve sevenlerine 

Sabr-ı Cemil diliyorum.
                     Mekânı Cennet Makamı âli olsun.

Cengiz TURAN
Giresun Alperen Ocakları İl Başkanı

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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Perez’e çok ucuz bir 
kırmızı kart çıkartan, ar-
dından Giresunspor’un 

penaltısını vermeyen Trabzon 
Bölgesi hakemi, auta giden topa 
korner kararı vermiş ve Adana 
Demirspor köşe atışından gelen 

top sonrasında golü bulmuştu. 
1-1 sona eren o mücadelenin 
ardından  Giresunspor cephesin-
den büyük tepki alan Yasin Kol’a 
geçtiğimiz hafta sonu maçlarında 
olduğu gibi hafta içi mesaisinde 
de görev verilmedi.

Kol, Yaptığı Hataların 
Cezasını Çekiyor

Trabzon Bölgesi hakemi Yasin Kol, 
Giresunspor’un deplasmanda Adana
Demirspor ile oynadığı karşılaşmanın 

ardından kızağa çekildi.

Tirebolu U 14 
Takımı, Finalde
Giresun U 15 Futbol Liginde 

bu sezon başarılı sonuç-
lara imza atan ve ilk etapta yer 
aldığı Doğu Grubunu lider olarak 
tamamlayan Tireboluspor U 14 
Takımı, Giresun’da oynadığı play-
off’un ilk ayağında Bulancak tem-
silcisi Ballıcaspor’u 5-2’lik skorla 
yenerek, adını finale yazdıran ilk 
takım oldu. Antrenör Muhammet 
Bektaş ve İbrahim Keskin’in öğ-
rencileri, finalde 1957 Espiyespor 
ile karşı karşıya gelecekler. Final 
maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 
13’de Giresun 15 Temmuz Spor 
Kompleksi’nde oynanacak.

Ligin ilk etabında Doğu 

Grubunda oynadığı 6 maçtan 
5’ini kazanan ve sadece birini 
kaybeden Tirebolu U 14 Ta-
kımı, deneyimli hakem Emre 
Kaplan’ın yönettiği ve Batı 
Grubu ikincisiyle karşılaştığı 
yarı finalde Bulancak temsilcisi 
Ballıcaspor’u rahat bir oyundan 
sonra 5-2 mağlup ederken; 
goller Talha Horoz, Bedirhan 
Yanık ve Samet Cebeci’den (3) 
geldi. Mavi-Beyazlılar, 2 Şubat 
Perşembe günü Giresun’da il 
finalinde 1957 Espiyespor ile 
karşı karşıya gelecek. Bu maçı 
kazanan taraf 2022-2023 sezo-
nu U 14 Ligi şampiyonu olacak. 

3.lig 2.grupta mücadele 
eden temsilcimiz Amber 

Çay Eynesil Belediyespor, 
Lig’in 21. haftasında deplas-
manda oynayacağı Kuşada-
sıspor maçının hazırlıklarını, 
Eynesil İlçe Stadı’nda sürdü-
rüyor. Lig’in 20. haftasında 
sahasında karşılaştığı Kırıkka-
le Büyük Anadolu Spor’u Kadir 
Samet Eser ve Yusuf Usta’nın 
attığı gollerle yenerek 28 pu-
anla 7.sıraya yükselen  Amber 
Çay Eynesil Belediyespor, 
Lig’in 21. haftasında deplas-
manda Kuşadasıspor’la final 
niteliğinde bir maça çıkacak.

 28 puana yükselen Am-
berçay Eynesil Belediyespor 
2-3-4-5 ve 6.sırada bulunan 
takımların mücadele edeceği 
play-off potasının sadece 3 
puan gerisinde. 

KUŞADASI 
ERKEN FİNAL 

Pazar günü deplasmanda 
Kuşadasıspor’la mücadele 
edecek olan Amberçay Eynesil 
Belediyespor 28, rakibi ise 31 
puana sahip. Play-off sınırında 
bulunan ve 6.sırada yer alan 
Kuşadasıspor’la oynanacak mü-
cadele adeta 6 puan değerinde.

EYNESiL’iN PLAY-OFF iNADI!
Kadınlar Hentbol Süper Lig’i13. Haf-

tasında haftanın takımı temsilcimiz 
Görele’nin Sultanları Görele Belediyesi Spor 
Kulübü olurken, haftanın antrenörü Mehmet 
Ali Binen haftanın antrenörü, kaleci Serpil 
Abdioğlu ve Ayşenur Kara haftanın oyuncu-

su seçilerek karmada yer aldı. 
Kadınlar Hentbol Süper Liginde 

Giresun’u başarılı bir şekilde temsil eden 
Yeşil-beyazlı ekipte   baş antrenörü 
Mehmet Ali Binen, müsabaka boyunca 
yaptığı kurtarışlarla kaleci Serpil Abdioğlu 

ve karşılaşmada rakip filelere 11 gol atan 
Ayşenur Kara haftanın oyuncusu seçile-
rek karmaya girdiler. Binen,oynanan oyu-
nun ve sonucunda elde edilen galibiyetin 
karşılığını aldıklarından dolayı çok mutlu 
olduklarını belirtti. 

Haftanın Takımı Görele’nin Sultanları Oldu

İkinci yarının ilk maçında Giresun Derbisi sa-
yılan 1926 Bulancakspor’u deplasmanda Yusuf 
Altınışık ve Yunus Özkan’ın golleri ile geçen  
Görelespor,puanını 14’e çıkarttı ve ligde 10.sıra-
ya yükseldi. İkinci yarının ilk maçından galibiyetle 
ayrılmanın mutluluğunu yaşayan Görelespor’un 
yeni teknik direktörü Hakan Demirel”2.yarıya 
Giresun Derbisi ile başladık. Giresun’un iki 

güzide takımı için bir çok açıdan önemi büyük 
bir maçtı.2.Yarıya genç bir ekip kurduk. Bu yeni 
kurulan ekip henüz istediğimiz yerde değil. Ancak 
maçta olağanüstü mücadele ettik ve haklı galibi-
yet aldık Görelespor’a hayırlı olsun” dedi. İlk ya-
rının ilk maçından galip ayrılan  Görelespor, ligin 
15.haftasında sahasında lig 2.si Tokat Belediye 
Plevne Spor ile karşılaşacak.

 ‘Olağanüstü 
Mücadele Ettik 

Ve Haklı 
Galibiyet Aldık’



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 62 Şubat 2023 Perşembe
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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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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

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 
oynanan Kasımpaşa-Bitexen 
Giresunspor karşılaşmasında ev 
sahibi ekip farka koştu. Goller 
yağmur gibi geldi

iSTANBUL’DA 
REZiL OLDUK
Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, 
sahasında Bitexen Giresunspor’u 5-1 mağlup etti.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Hüseyin Göçek HH, Erdem Bayık HH, Ali Tuna HH

KASIMPAŞA: Erdem Canpolat HH, Tirpan HH, Tarkan Serbest HH (Graovac 
dk. 79 H), Ryan Donk HH, Yasin Özcan HHH (Selim Dilli dk. 86 ?), Aytaç Kara HH, 
Eysseric HHH (Feyzi Yıldırım dk. 80 ?), Hajradinovic HH (Tunay Torun dk. 74 H), 
Ben Ouanes HHH, Mounir Chouiar HH (Berat Kalkan dk. 80 ?), Fall HHH

GIRESUNSPOR: Onurcan Piri H, Hayrullah Bilazer H (Talha Ülvan dk. 74 
H), Görkem Sağlam H (Faustin dk. 74 H), Perez HH, Alper Uludağ H (Faruk 
Can Genç dk. 63 H), Campuzano H (Kuwas dk. 63 H), Savicevic HH, Mejia H 
(Murat Akpınar dk. 85 ?), Serginho H, Sainz HH, Bajic H 

GOLLER: Fall (dk. 14), Eysseric (dk. 29 pen.), Aytaç Kara (dk. 45+4 pen. ve 
50) Ben Ouanes (dk. 50) (Kasımpaşa), Savicevic (dk. 10) (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Eysseric (Kasımpaşa), Hayrullah Bilazer, Mejia 
(Giresunspor)

MAÇTAN DAKİKALAR 
10. dakikada Giresunspor öne 

geçti. Kasımpaşa savunmasının 
hatalı paslaşmasında topu kapan 
ve ceza sahasına giren Savicevic’in 
sol çaprazdan vuruşunda, meşin 
yuvarlak ters direk dibinden ağlarla 
buluştu: 0-1

13. dakikada Kasımpaşa be-
raberliği yakaladı. Sağ kanattan 
ceza sahasına giren Ben Ouannes, 
penaltı noktası önündeki Fall’a topu 
gönderdi. Fall’un vuruşunda meşin 
yuvarlak ağlara gitti: 1-1

20. dakika Giresunspor 2. golüne 
yaklaştı. Savicevic’in sağ kanattan 
yaptığı ortada arka direkte Campuza-
no topa kafayı vurdu, kaleci Erdem’in 
son anda müdahale ettiği meşin 
yuvarlak üst direğe de çarpıp oyun 
alanına geri döndü. Boşta kalan topu 
savunma uzaklaştırdı.28. dakikada 
Kasımpaşa penaltı kazandı. Fall ceza 
sahasında kaleci Onurcan Piri ile 
girdiği mücadele sonrasında yerde 
kalınca hakem Hüseyin Göçek penal-
tı noktasını gösterdi.

30. dakikada penaltı atışını kulla-
nan Eysseric topu filelerle buluştur-
du: 2-1

36. dakikada gelişen ev sahibi 

takımın atağında sağ kanattan ceza 
sahasına giren Fall, Münir’e pasını 
attı. Münir’in penaltı noktası üzerin-
den vuruşunda kaleci Onurcan gole 
izin vermedi.

45+2. dakikada Kasımpaşa bir 
penaltı daha kazandı. Giresunspor 
ceza sahasında Eysseric’in şutunda 
topu engellemeye çalışan Hay-
rullah’ın müdahalesi sonrasında 
VAR’dan gelen uyarıyla hakem 
Hüseyin Göçek pozisyonu saha 
kenarında izledikten sonra penaltı 
kararı verdi.

45+4. dakikada penaltı atışını 
kullanan Aytaç Kara, meşin yuvar-
lağı filelere gönderdi: 3-1Maçın ilk 
yarısı Kasımpaşa’nın 3-1 üstünlü-
ğüyle tamamlandı.

50. dakikada Yasin Özcan’ın 
savunma arkasına gönderdiği pasla 
buluşan Ben Ouanes’in ceza saha-
sı sol çaprazdan gelişine vuruşunda 
meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1

66. dakikada paslaşarak kulla-
nılan köşe vuruşu sonrası Mounir 
Chouiar’ın ortasında kale önünde 
Aytaç Kara’nın kafa vuruşunda top 
ağlarla buluştu. 5-1.

Karşılaşmada başka gol sesi 
çıkmadı ve ev sahibi, çok kıymetli 3 
puanı hanesine yazdırdı.

5-1


