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İlgili bakanların afetin ilk anından itibaren 
bölgede görev yaptığını hatırlatan Erdoğan 
“Afetin il başladığı andan itibaren çeşitli ku-
rumlarımız bin 264 araç ve 3 bin 672 personel 
ile çalışmalarda yerlerini almışlardır. Arama, kur-
tarma ve afet kaldırma çalışmaları için 36 ilden 
ekiplerimiz Giresun’da görev yapmıştır. Sivil top-
lum kuruluşlarımızda imkanları ve personelleri 
ile çalışmalara iştirak etmişlerdir. Ekiplerimiz 
mahsur kalan 172 vatandaşımızı hamdolsun sağ 
salim kurtarmışlardır. Bu felakette şuana kadar 
asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybet-
miştir. Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı ta-
burcu edilmiştir. Halen 5 insanımız kayıptır. En 

AFET BÖLGESİNDE 43 BİNA YIKILDI
son kaybımızı bulana kadar çalışmalar sürecek-
tir. Yol, su, elektrik gibi temel alt yapı hizmetle-
ri birkaç istisna dışında bölge halkının istifade-
sine sunulmuştur. Kapalı 118 köy yolunun ta-
mamına ulaşım sağlanmıştır. Halen 434 iş maki-
nesi ile temizlik ve rusubat kaldırma çalışmaları 
devam ediyor. Toplamda 101 bin metreküpün 
üzerinde rusubat kaldırılmıştır. Bu rakam 927 
bin metreküpe kadar çıkabilecektir. Sadece De-
reli’de 80 bin metreküp rusubat temizliği yapıl-
mıştır. Afet bölgesinde 43 bina yıkılmış, 94 acil 
yıkılacak şekilde ağır hasar görmüş, 64 bina 
ağır hasar ve 492 bina hafif hasar almıştır” bil-
gilerini paylaştı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
DERELİ’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İNCELEME-
LERİN ARDINDAN AFET BÖLGESİNDE 43 
BİNANIN YIKILDIĞINI, 94 BİNANIN ACİL YIKI-
LACAK ŞEKİLDE AĞIR HASAR GÖRDÜĞÜNÜ, 
64 BİNANIN AĞIR HASAR ALDIĞINI VE 492 
BİNANIN DA HAFİF HASAR ALDIĞINI BELİRTTİ.

ERDOĞAN’DAN AFETZEDELERE MÜJDE
“SELDEN ZARAR GÖREN TÜM ESNAFLARA YAPILAN ÇALIŞMA İLE 

50 BİN LİRAYA KADAR OLAN ZARARLARI HİBE OLARAK VERİLECEK”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Gire-

sun’da sel felaketine maruz kalan esnaflara müjde 
vererek “Tüm esnaflarımıza yapılan çalışma ile 50 
bin liraya kadar olan zararlarının tamamı, bu ra-
kamı aşanların da 50 bin liralık kısmı TESKOMB 
aracılığı ile hibe olarak verilecektir. Bunun geri 
ödemesi yok” dedi.

Selin başlangıcından bu yana Giresun’a çeşitli 
bakanlıkların 73 milyon TL ödenek gönderdiğini 
kaydeden Erdoğan, “Dün gece imzaladığım bir ka-

rarla tek seferde 20 milyonluk kaynağı AFAD’a ak-
tardık. İlçe kaymakamlıklarımıza ve belediye baş-
kanlıklarımıza 13 milyon lira kaynak tahsis ettik. 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız afetten zarar 
gören yerlerde mücbir durum ilan etmiş beyanna-
meleri ve ödemeleri ertelemiştir. 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifle-
ri’nin Halk Bankası’ndan çiftçilere kullandırdığı ha-
zine destekli kredilerin ödemeleri de ötelenmiştir. 
Sel felaketine maruz kalan esnaflarımıza burası es-

naflarımız için çok önemli tüm esnaflarımıza yapı-
lan çalışma ile 50 bin liraya kadar olan zararları-
nın tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık 
kısmı TESKOMB aracılığı ile hibe olarak verilecek-
tir. Yani bu ne demektir TESKOMB bu parayı 
esnaf kardeşlerimizin hesabına yatırıyor. 

Esnaf kardeşlerimiz bütün masraflarını bunun-
la karşılama imkanını bulacak. Bunun geri ödeme-
si yok” diye konuştu.

Devamı Sayfa 3’te

DERELİ’DE YARALAR SARILIYOR

SEL AFETİ SONRASI 172 KİŞİ SAĞ OLARAK KUR-
TARILIRKEN 4’Ü ASKER 10 KİŞİ HAYATINI KAY-
BETTİ. 3 BİN 252 PERSONELLE BİRLİKTE ARAMA 
KURTARMA VE TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM 
EDİYOR. KAYIP 5 KİŞİ İSE ARANIYOR

AFAD koordinasyonunda sürdürülen çalış-
malarda, mahsur kalan 172 kişi sağ kurtarıldı. 
38 kurum ve kuruluştan 3 bin 252 personelin 
görev aldığı çalışmalarda, Karayollarına bağlı 
yollar ile 114 köy yolu açıldı, tüm köy ve ma-
hallelere elektrik verildi. Devamı Sayfa 2’de

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KO-
RONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE 'UZAK-
TAN' BAŞLADI. İLK ZİLİ MİLLİ EĞİTİM BAKA-
NI ZİYA SELÇUK ÇALARKEN, İLK DERS EBA 
TV'DE İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASIYLA 
BAŞLADI. SELÇUK, "OKULLARIN ŞU ANDA 
AÇILMAMASININ DAHA UYGUN OLDUĞU KO-
NUSUNDA ORTAK BİR KANAAT OLUŞTU. 
'UZAKTAN BAŞLAYALIM' DEDİK. BÖYLE DE 
DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ. Devamı Sayfa 2’de

DERS ZİLİ UZAKTAN ÇALDI
CUMHURBAŞKANI ‘VİRA BİSMİLLAH’ DEDİ

Giresun Limanında düzenlenen törene katılan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, burada "İnşallah bu geceden itibaren balıkçılarımız 
'Vira bismillah' diyerek denizlere açılacak, önümüzdeki 7,5 ay bo-
yunca rızklarını arayacak. Tüm balıkçı kardeşlerimize mevladan 
bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağlarınızın hep dolu ol-
masını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Denizlerimizde 
500’ün üzerinde, iç sularımızda 380’in üzerinde balık türü bulu-
nuyor. Bu türlerden yaklaşık 100'ünün de ticari avcılığı yapılıyor. 
Su ürünleri sektörü 53 bin kişiye doğrudan, 250 bin kişiye do-
laylı istihdam sağlıyor. Allah'a hamdolsun her sene 600-700 bin 
ton civarında su ürünü istihsal ediyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara seslenmesinin ardından 
Karadeniz’e Giresun’dan kalkan ve mersin balığı bıraktı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN SEL FELAKETİNE İLÇELERDEKİ İNCELEMELERİNİN 
ARDINDAN YENİ AV SEZONUNUN BAŞLANGICI İÇİN GİRESUN’DAN VİRA BİSMİLLAH DEDİ.



dı. Bakanlıktan 2 adet mob�l 
sosyal h�zmet aracı görev-
lend�r�ld� ve T�rebolu ve De-
rel� �lçeler�ne konuşlandırıl-
dı. Afetten zarar gören 638 
hane �ç�n 2 m�lyon 500 b�n 
TL planlama yapılarak 282 
haneye 906 b�n TL yardım 
sağlandı. Bugün AFAD Gö-
nüllüler�, Derel� �lçe merke-
z�nde 7 dükkan tem�zl�ğ�, va-
tandaş ve askerlere maske 
dağıtımı, �ht�yacı olan va-
tandaşlara tem�zl�k malze-
mes� ve gıda malzemes� gö-
türme, sokak hayvanlarını 
besleme faal�yetler�nde bu-
lunuldu.”
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GİRESUN GÜNCEL:
BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYI İLKE EDİNMİŞTİR.

(Yazarların yazılarının hukuki sorumlulukları kendilerine aittir.)

İLAN ve REKLAM KOŞULLARI

ABONE KOŞULLARI

Doğum, ölüm başsağlığı ve
teşekkür ilanları (Sütun/cm)  : 3 TL
Adres Değişikliği  : 10 TL
Zayi : 17 TL

Tüzük (A4 Kağıda Sayfası : 30 TL
Kongre İlanı (Dernekler) : 100 TL
Şirket ve Koop. İlanları (Sütun/cm) : 5 TL

YILLIK: 350 TL             6 AYLIK: 175 TL

1. Sayfadan Devam
Afet ve Ac�l Durum Yö-

net�m� Başkanlığı (AFAD) 
G�resun’dak� sel felaket� ne-
den�yle devam eden çalış-
malar hakkında b�r açıklama 
yayımladı. Açıklamaya 
göre; ek�pler�n çalışmaları 
net�ces�nde, ş�md�ye kadar 
mahsur kalan 172 vatandaş 
kurtarıldı. Arama çalışmala-
rı, kayıp 5 k�ş�den 1’� �ç�n 
Esp�ye Kaşd�b� mevk��nde, 
2’s� �ç�n Doğankent-
T�rebolu yolunun 12’nc� k�-
lometres�nde ve 2’s� �ç�n de 
Çaldağ’da devam ed�yor. 
Kayıplara ulaşılması �ç�n 
AFAD ek�pler�n�n yanı sıra 
Jandarma, Sah�l Güvenl�k 
ve STK ek�pler� de öneml� 
çaba göster�yor. Bölgedek� 
arama kurtarma çalışmala-
rında toplam 663 personel 
görev alıyor. Arama-
kurtarma faal�yetler�, kara, 
hava, den�z ve �ç sularda 
devam ed�yor. Jandarma 
Bölge Komutanlığınca 66 
saat havadan keş�f faal�yet� 
�cra ed�ld�. Ayrıca 3 drone 

1. Sayfadan Devam
2020-2021 Eğ�t�m Öğret�m Yılı'nın, 

Türk�ye genel�nde uzaktan eğ�t�m yoluyla 
başlatılması dolayısıyla Karaçay İlkoku-
lu'nda düzenlenen törende M�ll� Eğ�t�m 
Bakanı Z�ya Selçuk, İst�klal Marşı ve 
saygı duruşu sonrasında �lk ders z�l�n� 
çaldı. 

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, 
yen� eğ�t�m-öğret�m dönem�ne öğretmen-
ler ve okulların yönet�mler�yle hareket et-
t�kler�n� ve ders programlarının hazır ol-
duğunu bel�rterek, 

"Uzaktan eğ�t�mle başladığımız bu sü-
rec�, ayın 18'�ne kadar bu şek�lde sürdüre-
ceğ�z. Ondan sonra 21 Eylül �ç�n ortaya 
çıkarılan takv�mle �lg�l� gerekl� �şlemler 
de sürüyor." d�ye konuştu.

RİSK VARSA BİZ YOKUZ
Bütün öğretmen ve öğrenc�ler�n ney� 

nasıl yapacağıyla �lg�l� bütün kural ve 

İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu, G�resun’un Derel� �l-
çes�nde yaşanan sel sonrası el�nde fırça �le tem�zl�k ça-
lışmasına katılan kadın astsubay ve onu fotoğraflayan 
DSİ görevl�s� �le b�rl�kte b�r araya geld�.

Bakan Süleyman Soylu, 27 Ağustos'ta sosyal medya 
hesabından Derel�’de yapılan tem�zl�k çalışmalarına d�k-
kat çekmek adına “Günün fotoğrafı” adı �le b�r fotoğraf 
paylaşmıştı. Fotoğrafta kadın b�r astsubay ayağında ç�z-
meler�, el�nde fırça ve üzer�ndek� asker ün�forması �le �l-
çedek� tem�zl�k çalışmalarına katılıyordu. O anı fotoğ-
raflayan �se DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü basın bürosu 
çalışanı Murat Aydın’dı.

Bakan Soylu, fotoğrafın �k� kahramanı �le bugün De-
rel� İlçe Jandarma Komutanlığı’nda b�r araya geld�. 
Bakan Soylu, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’ndan ge-
ç�c� görevle Derel�’ye gelen Jandarma Astsubay Kıdeml� 
Çavuş Büşra Bayar’a söz konusu fotoğrafı hed�ye eder-
ken, fotoğrafı çeken Murat Aydın �le de sohbet ederek 
çekt�ğ� fotoğraftan ötürü tebr�k ett�.

G�resun'da b�r hafta önce yaşanan selde caddeler� 2 
metreye yakın balçıkla kaplanan Derel� �lçes� çamur ve 
balçıktan tem�zlen�rken, �lçe merkez�ndek� yolları asfalt-
lama çalışması gece saatler�nde de sürdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ad�l Kara�sma�loğlu, G�-
resun'un Derel� �lçes�nde asfalt çalışmalarını gece de ya-
kından tak�p ederken, Derel�'de hayatı normale döndür-
mek �ç�n çalışmaların süratle devam ett�ğ�n� söyled�.

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra Züm-
rüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğ�n�n 2 ay daha uzatıldığını 
açıkladı.

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Selçuk, sos-
yal paylaşım s�tes� Tw�tter hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tar�h�nde 
başlatılan Kısa Çalışma Ödeneğ� mevcut faydalananlar 
�ç�n, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p Erdoğan'ın 
tens�pler�yle 2 ay daha uzatılmıştır” �fadeler�ne yer verd�.

KAYIPLAR ARANMAYA DEVAM EDİYOR
�le 50 saat havadan gözetle-
me yapıldı. İç�şler� Süley-
man Soylu’nun tal�matlarıy-
la S�vas, Gümüşhane ve 
Ordu �l val�ler� olay bölge-
s�nde yapılan çalışmaları b�z-
zat tak�p ed�yor.

AFAD TÜM
İHTİYAÇLARI

KARŞILAMAYA
ÇALIŞIYOR

AFAD tarafından bölge-
de yapılan çalışmalar �le ala-
kalı yapılan açıklamanın b�r 
kısmı �se şu şek�lde:

“Ş�ddetl� yağışlar sonrası 
70 köy ve 8 mahallede 
elektr�k kes�ld�. Ek�pler�n ça-
lışmaları sonucu köyler�n ve 
mahalleler�n tümüne elekt-
r�k ver�lmeye başlandı. Böl-
gede kapanan 118 köy yo-
lundan 115’� yapılan çalış-
malar net�ces�nde ulaşıma 
açıldı. Kalan 3 köy yolunu 
açma çalışmaları devam ed�-
yor. Ulaşıma tamamen ka-
panan karayollarına bağlı 
tüm yollar tekrar ulaşıma 
açıldı. Yağlıdere, Doğan-
kent, Güce, Üçtepe ve Dere-

l�’de su ver�lmeye başlandı. 
Derel� ve Doğankent’e 
UMKE tarafından 4’er per-
sonelle 1’er adet sahra sağ-

lık çadırı kurularak, faal�ye-
te geç�r�ld�. Türk Kızılay ko-
ord�nes�nde bugün 7 b�n 
700 öğün kap yemek dağı-
tıldı. Bugüne kadar 45 b�n 
920 öğün kap sıcak yemek, 
6 b�n 288 gıda kol�s�, 4 b�n 
224 h�jyen set�, 162 b�n 578 
muhtel�f su dağıtımı yapıldı. 
Ek�pler�n devam eden çalış-
maları �le bugüne kadar top-
lamda 661 a�le �le 2 b�n 20 
görüşme gerçekleşt�r�ld�. De-
rel�, Doğankent, Esp�ye, 
Güce, T�rebolu ve Çal-
dağ’da çalışmalar sürdürü-
lüyor. Yağlıdere �lçes�nde z�-
yaret ed�lmeyen a�le kalma-

BAKAN SOYLU,  O FOTOĞRAFIN
KAHRAMALARIYLA BULUŞTU

Bakan Kara�sma�loğlu'ndan
Derel�'de gece mesa�s�

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
2 AY DAHA UZATILDI

UZAKTAN EĞİTİM 18 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK
ders ç�zelgeler�yle ortaya konduğunu be-
l�rten Selçuk, şunları söyled�: İlk kez öğ-
renc�ler olmadan b�r sınıfta bulundum. 
Bu �nanın çok büyük b�r burukluk ver�-
yor. Öğrenc�ler�n feryadını duymalıydı-
nız. “Açın artık” d�ye b�r bağırtı duydum. 
R�sk varsa b�z yokuz. Şu anda açılmama-
sının daha uygun olduğu konusunda ortak 
b�r kanaat oluştu. “Uzaktan başlayalım” 
ded�k. Böyle de devam edeceğ�z.

Uzaktan eğ�t�m�n �lk başlarında bütün 
dünya ülkeler� g�b� hazırlıksız yakaladık-
larını bel�rten Z�ya Selçuk, “Eks�kler�m�z 
var ama bunları tamamlamakla �lg�l� de 
büyük çabamız var. Buruk başlamak kötü 
ama başlamak güzel. 

Er�ş�m� güç olan çocuklarımız �ç�n de 
hazırlarımız sürüyor. Bunlardan b�r� 5 
b�n�n üzer�ndek� EBA destek çalışmamız. 
Tüm hızımızla çalışmamız başladı. Ha-
yırlı uğurlu olsun d�l�yorum” ded�.

G�resun’da meydana gelen selde görev 
esnasında kaybolan şeh�t Jandarma 
Uzman Çavuş Aykut Var�yenl�'n�n (31) 
naaşı, Adana’nın Tufanbeyl� �lçes�nde top-
rağa ver�ld�.

G�resun'da geçen cumartes� geces� ya-
şanan sel felaket� sırasında T�rebolu-
Doğankent karayolunun 12’nc� k�lometre-
s�ndek� yol açma çalışmaları kapsamında 
bölgede emn�yet tedb�r� alan jandarma per-
sonel�n� taşıyan aracın menfez�n çökmes� 
neden�yle Harş�t Çayı’nda düşmes� sonucu 

Sel şeh�d� dualarla toprağa ver�ld�
kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Aykut 
Var�yenl�’n�n naaşı bulunduktan sonra Tu-
fanbeyl� �lçes�ne get�r�ld�.

Doğanlı Mahalles�'nde düzenlenen tö-
rene, İç�şler� Bakan Yardımcısı Mehmet 
Ersoy, Adana Val�s� Süleyman Elban, Tu-
fanbeyl� Kaymakamı Ömer Sevg�l�, Tu-
fanbeyl� Beled�ye Başkanı Remz� Ergü de 
katıldı.

İl Müftü Yardımcısı Mehd� Solmaz ta-
rafından cenaze namazının kıldırılmasının 
ardından cemaatten helall�k alındı. Şeh�d�n 
annes� N�lüfer �le babası Al� Var�yenl� tö-
rende güçlükle ayakta durdu.

Törende şeh�d�n astsubay ağabey� 
Ahmet Var�yenl� ün�forması �le törene ka-
tıldı. Kılınan namazın ardından şeh�d�n 
naaşı defned�ld�, saygı atışı yapıldı.

Şeh�d�n a�les�n� Adana Val�s� Süleyman 
Elban, Tufanbeyl� Kaymakamı Ömer Sev-
g�l� ve Beled�ye Başkanı Remz� Ergü tes-
k�n ed�p Türk bayrağını tesl�m ett�.

Şeh�t Uzman Çavuş Aykut Var�yen-
l�'n�n 15 Ağustos 2019'da G�resun'a devr�-
ye elemanı olarak atandığı öğren�ld�.

Tarım ve Orman Bakanı Bek�r Pakdem�rl�, G�resun’un 
Sayca köyünde fındık üret�c�ler� �le buluştu.

Batlama Vad�s�’nde ve Derel�’de �ncelemelerde bulunan 
Bakan Pakdem�rl� G�resun merkeze bağlı Sayca Köyü’nü 
de z�yaret ett�. Burada bulunan fındık üret�c�ler� açıklanan 
fındık fiyatlarından duydukları memnun�yet� d�le get�rd�.

AK Part� G�resun M�lletvek�l� Cemal Öztürk’ün de z�-
yaret�ne eşl�k ett�ğ� Bakan Pakdem�rl�, fındık taban fiyatları 
konusunda m�lletvek�ller�n�n de çok ısrarlı ve çalışkan ol-
duklarının altını ç�zd�. Bakan Pakdem�rl�, “Sağ olsun vek�l-
ler�m�z b�ze nefes aldırmıyorlar. Sene başında daha sezona 
6 ay varken başlıyorlar yoklamaya” ded�.

Fındık konusunda çok mağdur olduklarını bel�rten köy-
lüler de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Bakan Pakdem�r-
l�’ye açıklanan fındık taban fiyatlarından dolayı teşekkür 
ederek “Devlet�m�z fındık üret�c�s�n� yalnız bırakmadığını 
b�r kez daha gösterm�şt�r” �fadeler�n� kullandı.

Bakan Pakdem�rl� fındık
üret�c�ler�yle buluştu
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Tarım ve Orman Bakanı Bek�r Pakdem�rl�, G�re-
sun'un Batlama vad�s�nde sel ve heyelanda hasar gören 
bölgelerde �ncelemelerde bulundu. Sel sularına kapılarak 
�neğ� telef olan Osman Kaya’ya �se �nek hed�ye ett�.

Bakan Pakdem�rl�, aşırı yağışın ardından sel ve heye-
lanların hasara yol açtığı Batlama vad�s�nde bulunan 
İn�şd�b� köyünü z�yaret ett�, vatandaşlarla görüştü. Pak-
dem�rl� ardından Çaldağ köyüne geçerek Aratepe yolun-
da �ncelemelerde bulundu. Pakdem�rl�, burada Davut, eş� 
Em�ne ve kızı Betül Akgün'ün sel sularına kapılarak kay-
bolduğu yer� �nceled�. Olayla �lg�l� AFAD yetk�l�ler�nden 
b�lg� aldı.

Daha sonra selde kaybolan Akgün a�les�n�n yakınla-
rıyla görüşen Pakdem�rl�, köy sak�nler�n�n sorun ve ta-
lepler�n� de d�nleyerek, vatandaşlara yapılacak çalışma-
lar hakkında b�lg� verd�.

"BÜYÜKBAŞ TELEFLERİNİN
HEPSİNİ ÖDEYECEĞİZ”

Mesud�ye köyünde �neğ� sel sularına kapılarak telef 
olan Osman Kaya'ya �se �nek hed�ye eden Bakan Pakde-
m�rl�, "Büyükbaş telefler�n�n heps�n� ödeyeceğ�z. İy� b�r 
örnekle başlamış olduk. Arı kovanı, büyükbaş, fındık 
olsun bu hasarları ödeyeceğ�z. Bakanlığımızın üzer�ne 
düşen ne yatırım varsa bu yatırımları en kısa sürede yer�-
ne get�receğ�z. Zaten 4-5 bakanımız sahada. Hayatın nor-
male dönmes� �ç�n ne yapılması gerek�yorsa son derece 
yüksek b�r gayret göster�yoruz." açıklamasında bulundu.

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN,
SELDE İNEĞİ TELEF OLAN

VATANDAŞA İNEK HEDİYESİ

1. Sayfadan Devam
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayy�p Erdoğan, devlet�n G�-
resun’da yaşanan sel felake-
t�n�n �lk anından �t�baren tüm 
kurumları ve �mkanları �le va-
tandaşının yardımına koştu-
ğunu söyled�.

Ordu-G�resun Haval�ma-
nı’ndan hel�kopterle Derel� �l-
çes�ne gelen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, önce havadan sel 
bölges�nde �ncelemelerde bu-
lundu. Ardından hel�kopterle 
İlçe Jandarma Komutanlı-
ğı’na �nen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a sel bölges�nde ya-
şananlarla �lg�l� br�fing ver�l-
d�, yapılan çalışmalar anlatıl-
dı. Br�fing sonrası Erdoğan 
�lçe merkez�ne geçerek yaya 
olarak Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay, İç�şler� 
Bakanı Süleyman Soylu, 
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı 
Murat Kurum, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Ad�l Kara�s-
ma�loğlu, Tarım ve Orman 
Bakanı Bek�r Pakdem�rl�, 
Enerj� ve Tabb� Kaynaklar 
Bakanı Fat�h Dönmez ve 
A�le, Çalışma ve Sosyal H�z-
metler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk �le Derel� caddeler�n-
de yürüdü, vatandaşların 
dertler�n� d�nleyen Erdoğan 
“Geçm�ş olsun” d�lekler�n� 
�lett�.

Ardından otobüsün üze-
r�nden �lçe halkına seslenen 
Erdoğan, “G�resun 22 Ağus-
tos günü merkez� �le Derel�s� 
�le Esp�yes� �le Doğankent� 
�le T�rebolusu �le Güces� �le 
Göreles� �le ve Yağlıderes� 
�le ancak 50 yılda b�r rastla-
nab�lecek büyük b�r yağış fe-
laket�ne maruz kaldı. Bu sel, 
heyelan ve su baskını felake-
t�nde �lçeler�m�zde ve köyle-
r�m�zde çok sayıda ev, �ş 
yer�, alt yapı zarar gördü. Ön-
cel�kle tüm değerl� s�z kar-

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 
GİRESUN’DA BİR DAHA BÖYLE BİR AFET YAŞANMAMASI İÇİN TOPLAM KEŞİF 
BEDELİ 1 MİLYAR 290 MİLYON LİRAYI BULAN PROJE HAYATA GEÇİRİLECEK VE 
HARŞİT ÇAYI VADİSİ’NDEKİ TÜM KUM VE ÇAKIL OCAKLARI KAPATILACAK

“YIKIMSA YIKIM YAPACAĞIZ,  İNŞA İSE İNŞA
YAPACAĞIZ,  İHYA İSE İHYA ONU DA YAPACAĞIZ”

deşler�m�ze geçm�ş olsun d�-
l�yorum. Ebed�yete �nt�kal 
eden kardeşler�me Allah’tan 
rahmet d�l�yorum ger�de 
kalan a�leler�ne özell�kle sa-
bırlar d�l�yorum, m�llet�m�z�n 
başı sağolsun d�l�yorum. Dev-
let felaket�n �lk anından �t�-
baren tüm kurumları ve �m-
kanları �le vatandaşının yanı-
na yardımına koşmuştur” 
ded�.

TOKİ 492 KONUT
İNŞAA EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan, Derel�’y� ye-
n�den �nşa etmek �sted�kler�-
n� bel�rterek “Bu dere yatak-
larını da ıslah edeceğ�z. 
Çünkü oralardan da tehd�t 
almak �stem�yoruz. Yıkımsa 
yıkım yapacağız. İnşa �se 
�nşa yapacağız, �hya �se �hya 
onu da yapacağız. Alt yapıla-
rı yen�den yapacağız” ded�.

TOKİ’n�n Derel�’de 142, 
Doğankent’te de 120 konu-
tun yapımı �ç�n çalışmalara 
hemen başladığını kaydeden 
Erdoğan, köylerde de 250 
köy konutunun �nşa ed�lece-
ğ�n� söyled�.

Erdoğan, G�resun’da b�r 
daha böyle b�r afet yaşanma-
ması �ç�n toplam keş�f bedel� 
1 m�lyar 290 m�lyon l�rayı 
bulan proje hayata geç�r�le-
ceğ�n� �fade ederek “Harş�t 
Çayı Vad�s�’ndek� tüm kum 
ve çakıl ocakları kapatılacak, 
derelere yapılacak müdaha-
leler mutlak kontrol altına alı-
nacaktır. Aksu Deres� Yağlı-
dere Gelevera deres� ve Har-
ş�t Çayı vad�s�nde Dünya 
Bankası kred�s� �le entegre 
havza projes� hazırlanacak 
ve uygulanacaktır. Yaraları 
sarmak, afet�n �zler�n� orta-
dan kaldırmak �ç�n her türlü 
tedb�r� aldık, yatırımları 
planladık, çalışmalara başla-
dık” d�ye konuştu.

Derel�’de k� programın ar-
dından �ncelemelerde bulun-
mak üzere Doğankent Bele-
d�yes�’ne uğrayan Cumhur-
başkanı Recep Tayy�p Erdo-
ğan, burada balkondan �lçe 
halkına h�taben kısa b�r ko-
nuşma yaptı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasında �lçe-
ye yen� b�r hastane ve doğal-
gaz müjdes� vererek “Amacı-
mız süratle bu afet�n yaşan-
dığı yerler� yen�den �hya et-
mekt�r. Yıkılan b�naların ya-
pımı, alt yapılarının yen�den 
yapımı, zarar gören esnafı-
mızın zararının süratle g�de-
r�lmes�d�r” ded�.

Erdoğan, konuşmasının 
ardından beled�ye b�nasından 
ayrılarak hel�kopterle T�re-
bolu �lçes�ne geçt�. Geçt�ğ�-
m�z 22 Ağustos akşamı yaşa-
nan sel felaket�nde T�rebolu-
Doğankent karayolunun 12. 
k�lometres�ndek� yol açma ça-
lışmaları kapsamında bölge-

DOĞANKENT’E HASTANE VE DOĞALGAZ MÜJDESİ
de emn�yet tedb�r� almak 
maksadıyla görev yapan jan-
darma personel�n� taşıyan ara-
cın menfez�n çökmes� sonu-
cu Harş�t Çayı’na düşmes�-
n�n ardından kaybolan 1 jan-
darma personel� �le b�r �ş ma-
k�nes� operatörünü arama ça-
lışmalarını �zleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, burada 
kayıp yakınları �le görüştü, 
yetk�l�lerden b�lg� aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sel bölgeler�ndek� �nceleme-

ler�n ardından 2020-2021 su 
ürünler� av sezonu açılışına 
katılmak üzere �l merkez�n-
dek� Merkez Balıkçı Barına-
ğı'na hareket edecek. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan burada 
balıkçılara seslenmes�n�n ar-
dından den�ze kalkan ve mer-
s�n balığı bırakacak. Vatan-
daşlara taze balık dağıtımını 
da gerçekleşt�recek olan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
daha sonra balıkçı gem�s� �le 
den�ze açılacak.

http://info@linra.com.tr


Sayfa 4 01.09.2020
GİRESUN www.g�resunguncel.com.trDoğru haber, güçlü yorum...

ZAYİ/ G�resun Ün�vers�tes� öğrenc� k�ml�k kartımı 
kaybett�m. Hükümsüzdür. Soner AYKUT

G�resun ve �lçeler�nde 
meydana gelen sel felaket�-
n�n ardından TMO Derel� 
deposu ve alım merkez� de 
zarar gördü. Sel felaket� son-
rası bölgede bulunan Yöne-
t�m Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdür Ahmet Güldal 
tarafından yakından tak�p 
ed�len çalışmalar sonrası 
TMO Derel� Fındık Alım 

Tüm Dünyayı etk�s� altına alan koronav�rüs salgının-
dan ötürü uzaktan eğ�t�mle başlayan 2020-2021 eğ�t�m 
ve öğret�m yılı “Pandem� Dönem� H�jyen Eğ�t�m�” dü-
zenlend�.

Uzaktan eğ�t�mle başlanan 2020-2021 eğ�t�m öğret�m 
yılında kademel� olarak yüz yüze eğ�t�me geç�lmes� sü-
rec�n�n sağlıklı b�r şek�lde yönet�leb�lmes� amacıyla, İSG 
Uzmanı Ekrem Şenel tarafından P�raz�z’de bulunan okul 
ve kurum yönet�c�ler�ne 'H�jyen Eğ�t�m�' ver�ld�.

TMO DERELİ'DE FINDIK ALIMINA BAŞLADI
Derel�’de meydana gelen sel�n ardından zarar gören Toprak Mahsuller� 

Fındık Alım Merkez�n�n bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
ve 31 Ağustos �t�bar�yle Derel�’de fındık alımları başladı.

Sel felaket�ne maruz 
kalan Derel� başta olmak 
üzere, Yağlıdere, Doğankent 
�lçeler�ndek� yıkımın ardın-
dan hayatın normale dön-
mes� �ç�n çalışmalar devam 
ed�yor. B�rçok beled�ye ve 
kurumdan yardım el�n�n 
uzandığı G�resun’a S�vas, 
Tuzla ve Çorlu’dan da des-
tek geld�.

S�vas Val�s� Sal�h 
Ayhan’ın b�zzat koord�nas-
yonuyla gerçekleşen yar-
dımlarda arama kurtarma ça-

Merkez�nde gerekl� onarım 
ve bakım çalışmaları hızla 
sonuçlandırılarak Merkez, 
alımlara hazır hale geld� ve 
alımlar başladı.

Derel� Fındık Alım Mer-
kez�nde �ncelemelerde bulu-
nan Genel Müdür Güldal, 
“G�resun çok büyük b�r afet 
yaşadı. Tarım ve Orman Ba-
kanımız Sayın Dr. Bek�r 
PAKDEMİRLİ �le b�rl�kte 
Kurum olarak buradayız. Ça-
lışmaları yakından tak�p ed�-
yoruz. Devlet�m�z vatandaş-
larımızın yaralarının hızla 
sarılması �ç�n büyük gayret 
gösterd�, göster�yor. Selde 
Derel� Fındık Alım Merke-
z�m�z de zarar görmüştü. 
B�zler b�r �k� gün g�b� kısa 
b�r sürede onarım ve bakım 

�şlemler�m�z� tamamladık 
ve alım merkez�m�z� yen�-
den alımlara hazır hale ge-
t�rd�k. İnşallah 31 Ağustos 
�t�bar� �le de fındıkları ala-
cağız.” değerlend�rmes�nde 
bulundu.

Selden zarar gören fın-
dık üret�c�ler�ne de seslenen 
Genel Müdür Güldal, “Dev-
let�m�z tüm �mkanları �le va-
tandaşımızın üret�c�m�z�n ya-
nında. 

Selden zarar gören ürü-
nünü sel alan üret�c�ler�m�-
z�n hasar tesp�t çalışmaları 
uzman ek�pler�m�z tarafın-
dan yapılıyor. Bu çalışmalar 
sonucunda Sayın Bakanımı-
zın da tal�matı doğrultusun-
da gerekl� çalışmaları yapa-
cağız” ded�.

Sel felaket�ne maruz kalan G�resun’a destek sürüyor

lışmalarına katılmak �ç�n 8 
k�ş�l�k b�r ek�p ve 2 araz� 
aracı G�resun’a gönder�ld�. 
Ayrıca 2 kepçe, 2 greyder 
ve tam donanımlı kurtarma 
aracı ve gerekl� teçh�zatlar 
afet�n �lk gününden bu yana 
G�resun’da çalışmalarına 
devam ed�yor. Tem�zleme 
çalışmaları halen devam 
ederken Val� Ayhan afet böl-
ges�nde k� destek çalışmala-
rına devam ed�yor.

Tuzla’dan �se Tuzla Kent 
Konsey� Arama Kurtarma 

Ek�b�, t�t�zl�kle yürütülen 
arama kurtarma çalışmaları-
na katıldı. Tuzla kent Kon-
sey� Arama Kurtarma Ek�b�, 
felaket�n etk�ler�n�n b�r an 
önce ortadan kaldırılması 
�ç�n yapılan arama kurtarma 
çalışmalarına büyük b�r öz-
ver� �le destek oldu. G�re-
sun’un yanında olmaya 
devam eden Tuzla Beled�ye-
s� ayrıca Tuzla Kızılay Şu-
bes� �şb�rl�ğ�nde bölgeye yar-
dım tırı gönderd�. Gönder�-
len yardım tırı �le b�n 410 
paket h�jyen set�, 480 paket 
çocuk bez� g�b� ac�l önem ta-
şıyan k�ş�sel bakım ürünler�-
n� afet bölges�ne ulaştırıldı.

B�r yardım el� de 
Çorlu’dan afet bölges� G�re-
sun ulaştırıldı. Çorlu Bele-
d�ye Başkanı Ahmet Sarı-
kurt tarafından hazırlattırı-
lan 150 adet yardım kol�s� 
G�resun’da felaketzedelere 
ulaştırılmak üzere yola çıka-
rıldı.

P�raz�z’de yönet�c�lere
h�jyen eğ�t�m� ver�ld�

Balıkçılık sezonunun açılmasıyla birlikte bu konuya 

dikkat çekmek istedim. Balıkçılarımızın yeni sezona bi-

linçsize avlanmak yerine balıkların daha iyi gelişimine 

ve bir sonraki yıl için üremelerine �rsat vererek sezon 

sonuna kadar dengeli bir avlanma stratejisi uygulama-

ları daha faydalı olacak�r. Av sezonuna son hazırlıkları-

nı yaparak giren balıkçılarımız, tekne ve ağlarını yeni 

av sezonuna hazır hale ge�rerek bereketli bir sezon ge-

çirmeyi hedefliyorlar. Denizlerimizde en fazla avlanan 

tür olan hamsi stratejik bir av ürünü olduğundan, avcı-

lık verimi doğrudan ve dolaylı olarak hamsi tara�ndan 

şekillenmektedir. Son yıllarda iklim değişikliği ve besin 

ağındaki değişimlerle birlikte denizlerdeki balık avı da 

değişkenlik göstermektedir. Türkiye'de balıkçılık denil-

diğinde Karadeniz akla geliyor. Çünkü Türkiye balıkçılı-

ğının yaklaşık yüzde 70-75'e yakını Karadeniz'den elde 

ediliyor. Yine yıllara göre değişmekle birlikte bu oranın 

yaklaşık yüzde 75’lik bölümünü hamsi oluşturuyor. Bu 

da hamsinin bizim için stratejik bir ürün olduğunu gös-

teriyor. Avcılık ile elde edilen balık üre�minin azalışının 

nedenleri içerisinde hamsi üre�minin azalış ve yükseli-

şinin önemli olduğunu görüyoruz. Bunu verilerle orta-

ya koyacak olursak 2007 yılında yaklaşık 600 bin tonluk 

balık avı üre�mi var ve bunun yaklaşık 400 bin tonunu 

hamsi oluşturuyor. 2017 yılına bak�ğımızda ise yıllık 

320 bin ton civarındaki balık avında da 158 bin tonunu 

hamsi oluşturuyor. Yani hamsinin azalışına, ar�şına 

göre değişen av verimi var.
Denizlerimizde av veriminin ve hamsinin bol ya da 

az oluşunu etkileyen öncelikli faktörler de üreme, bes-

lenme ve kışlama ile ilgili göçlerdir. Bu göçleri de etki-

leyen en önemli faktör iklim değişikliği, yani su sıcaklı-

ğıdır. Diğer nedenler ise besin ağındaki değişimlerdir. 

Besin ağındaki değişmeleri şu verilerle ortaya koyabili-

riz. TÜİK verilerine bak�ğımızda 2004 yılında 340 bin 

ton hamsi avı üre�mi var, aynı yıl palamut avı 5 bin 

700 ton. 2005 yılında hamsi avı 138 bine düşüyor, pa-

lamut avı miktarı ise 70 bin 700 tona çıkıyor. Rakamla-

ra bak�ğımız zaman hamsinin bol olduğu dönemlerde 

palamudun az olduğunu görüyoruz. Çünkü besin zinci-

rine göre hamsiyi tüketecek palamut ve benzeri türler 

az olduğu için hamsi bol. Palamut ve benzeri diğer kar-

nivor türler ile hamsi arasında ters bir oran� var. Bu 

durum hamsiyi besin olarak kullanan diğer karnivor tür-

ler için de söylenebilir. Tabii ki bu durumu etkileyen 

başka pek çok faktörden de bahsedebiliriz. Bunlara ek-

leyeceğimiz bir başka neden ise bilinçsiz ve aşırı avlan-

madır. Balıkçılarımız henüz üreme boyutuna gelmemiş 

balıkları avlarsa bir sonraki yıl doğal olarak döl verecek 

birey sayısı azalacak, bunun sonucunda av verimi de 

azalacak�r. Dolayısıyla bilinçli avcılık yapılarak bir kez 

olsun avımıza üreme imkânı sağlanmalıdır. Hamsi için 

avlanma boyu 9 cm’dir, yani 9 cm’in al�ndaki bireyler 

avlanmamalıdır. Dolayısıyla balıkçılarımızın ağ gözü 

açıklıklarını buna göre ayarlamaları daha doğru olacak-

�r. Yine teknolojinin olanakları kullanılarak aşırı avlan-

ma da faktörlerden biridir. Balık stoklarının sürdürüle-

bilir olması için av yasaklarına uyulması kaçınılmazdır. 

Eğer sürdürülebilir olmazsa gelecek yıllarda krizler olu-

şuyor. Ülkemizde 18 bin balıkçı teknesi var. Bunun 15 

bini denizlerde, yaklaşık 3 bini ise iç sularımız olan göl-

lerimizde avlanmaktadır. Sürdürülebilir balıkçılık için 

büyük ölçekli balıkçıların uluslararası sularda avlanma-

sı tavsiye edilmektedir. Ülkemizde yıllara göre değiş-

mekle birlikte yaklaşık 500-600 bin tonluk balık avcılığı 

yapılırken, tüke�mi kişi başı yaklaşık 6 kilogramdır. As-

lında bu çok düşük bir tüke�mdir. Dünya ortalaması ise 

kişi başı 19 kilogram, İzlanda'da ise 92 kilogramdır. 

KOVİT-19 nedeniyle geçen sezonu iyi geçiremeyen ba-

lıkçılarımız için bu sezon daha iyi bir av sezonu olacağı-

nı temenni ediyoruz. Çünkü şimdiye kadar olan veriler 

bu sezonun av veriminin yüksek olacağı yönünde. Ba-

lıkçılarımızın tüm bu avlanma yasaklarına uyduklarını 

tahmin ediyor ve rastgele diyerek, bol avlı ve bol ka-

zançlı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum.

NEDEN DENİZ BİYOTEKNOLOJİSİ?

Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
Giresun Üniversitesi

Öğre�m Üyesi
mturkmen65@hotmail.com

VİRA BİSMİLLAH;
Bilinçli Avlanma ve
Sürdürülebilir Balıkçılık İçin
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2019-2020 futbol sezonunda mücadele ett�kler� Amatör 
1. kümede �lk �k� sırayı alarak şamp�yonluk mutluluğu ya-
şayan Esp�ye Es Es Gençl�kspor �le Doğankentspor takım-
ları yen� sezona da �dd�alı hazırlanacaklar.

2020-2021 Futbol sezonunda Süper Amatör l�gde müca-
deleye başlayacak �k� kulüpte l�g önces� planlama ve çalış-
malara yakın zamanda başlanacağı bel�rt�ld�.

2020-2021 sezonunda Süper Amatör 
l�gde yer alacak takımlardan Batlamaspor 
yen� sezonda �y� çalışmalar yapmaya ka-
rarlı.

Ek�m veya Kasım ayında başlatılması 
planlanan l�g önces� Batlamaspor yönet�m� 

Süper Amatör l�gde yer 
alan Bulancak İhsan�ye 
Gençl�kspor’da yönet�m 
2020-2021 sezonu önces� 
madd� destek arayışlarına 
başlamış durumda.

2020-2021 sezonunda 
yer alacakları l�gde sıkıntı 
yaşamak �stemeyen Bulan-

Süper Amatör l�g takımlarından Batlama Vad�s�spor’da 
l�g önces� �lk olarak tekn�k adam konusunu halletmek.

Mücadele edecekler� l�gde hedefler�n� büyük tutmayı 
hedef olarak bel�rleyen Batlama Vad�s�sporlu yönet�c�ler 
ş�md�den bazı �s�mlerle görüşmeler�ne başlamış durumda-
lar. Yen� sezonda başarı hedefleyen Batlama Vad�s�spor geç-
t�ğ�m�z sezonu orta sıralarda tamamlamıştı.

2020-2021 sezonun-
da Bursa Süper Amatör 
kümede mücadele 
edecek olan Çotanaks-
por’un yönet�m kurulu, 
oyuncular �le kahvaltıda 
b�r araya geld�.

Çotanakspor Basın 
Sözcüsü Erdal Avcı; 
“Yen� sezonda başarılı 
olab�lmek �ç�n el�m�zden 
gelen� yapacağız. Oyun-
cularımızla kahvaltıda 
b�r araya geld�k. B�r an-
lamda tanışma toplantısı 
g�b�yd�. Çotanakspor ola-
rak ‘Güç Ver�r’ sloganı 
�le Bursa Süper Ama-
tör’e renk katacağımızı 
düşünüyorum” ded�. Öte 
yandan yen� yaşına g�ren 
Avcı’ya kahvaltı progra-
mı sonrasında doğum 
günü pastası kes�ld�.

G�resun Gençl�k ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut'un acı 
günü. Öncek� gün hayata gözler�n� yuman Bulut’un babası 
Ahmet Bulut dün 11.’00' da Bulancak Sarayburnu Cam��'nde 
kılınan cenaze namazından sonra toprağa ver�ld�. Merhuma 
Allah’tan rahmet; İl Müdürü Hasan Bulut, a�les�, tüm yakın-
ları ve sevenler�ne başsağlığı d�ler�z.

Yen�ler �dd�alı

Batlamaspor kararlı
tarafından araştırmalar başlatılmış durum-
da. Batlamasporlu yönet�c�ler sona eren 
2019-2020 sezonunda yakaladıkları başarı-
yı 2020-2021 sezonunda tekrarlamaya ka-
rarlılar.

İhsan�ye madd� destek arıyor

cak İhsan�ye Gençl�ks-
por’da yönet�m l�g boyun-
ca madd� yönden sıkıntı ya-
şamak �stem�yorlar. Bulan-
cak İhsan�ye Gençl�kspor 
2020-2021 sezonunda da 
l�ge tekn�k sorumlu Es�ret-
t�n Zeh�r gözet�m�nde ha-
zırlanacak.

Numan, Altay’da g�b�
TFF 1. L�gde şu ana 

kadar 14 transfere �mza 
atan Altay, G�resuns-
por’dan ayrılan stoper 
Numan Çürüksu'yu l�stes�-
ne aldı.

L�stes�ndek� G�resuns-
por'dan ayrılan sol bek 
Çağlar B�r�nc�'n�n transfe-
r�n� b�t�ren s�yah-
beyazlıların y�ne aynı ta-
kımdan Numan'la da tema-
sa geçt�ğ� b�ld�r�ld�. Bon-
serv�s� el�nde olan 35 ya-
şındak� futbolcuyla yapılan 
görüşmeler�n olumlu sür-
düğü ve s�yah-beyazlıların 
tecrübel� savunmacıya da 
�mza attıracağı kayded�ld�. 
Futbolculuk kar�yer�ne 
2000 yılında Erdoğdus-
por'da başlayan Numan, 
2007'de Sürmenespor'da 
profesyonel oldu. Ofspor, 
Orduspor, Kayser� Erc�-
yesspor ve Osmanlıspor'da 
top koşturan Numan, 
geçen sezon G�resunspor'a 
�mza attı ve Yeş�l-
beyazlılarda 27 l�g maçına 
çıktı.

Vad�’de hoca arayışları

Çotanakspor kahvaltıda b�r araya geld�

Bulut’un acı günü
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Dış transferde 13 futbol-
cuya imza attıran Giresuns-
por’da Başkan Hakan Kara-
ahmet, transfer yasağının 
kalkması için 8,5 milyon 
TL’ye ihtiyaçlarının olduğunu 
dile getirdi.

Yeşil-beyazlıların Başkanı 
Karaahmet;“Transfer çalışma-
larımız devam ediyor. Daha 
önce Tolgahan, Kerem, Hay-
rullah, Sergio, Nalepa, Zafer, 
Sergen, Eren ve Hüsamet-
tin’in transferini gerçekleştir-
miştik. Ardından Caner Hü-
seyin, Sadi Karaduman, Diar-
ra ve Helder’i kadromuza 
dâhil ettik. Hedefimizi direkt 
şampiyonluk olarak belirle-
medik. Giresunspor olarak he-

Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, kulübün 
geleceğini düşündüklerini 
dile getirdi.

Çok güzel bir kadro oluş-
turduklarını kaydeden Hakan 
Hoca; “Bu kulübü borçlandı-
rıp geleceğini karartmaya hiç 
gerek yok. Bu bilinçle hare-
ket ettik ve bu bilinçle trans-
ferlerimizi gerçekleştirdik. 
Transfer ettiğimiz oyunculara 
bakacak olursanız genel ola-
rak genç ve gelecek vaat 
eden isimler bizimle birlikte 
başarıya koşacak. Tam takım 
olduğumuzda bu takım TFF 
1. Lig’de ciddi bir ses getire-
ceğini düşünüyorum. Herkes 
elinden geleni yaptı. Şimdi Gi-
resun’da kaldığımız yerden 
çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz.” diye konuştu.

Giresunspor’un teknik di-
rektörü Hakan Keleş, transfer-
de tüyolar verdi.

Genç teknik adam; “Hücum 
bölgemizi zenginleştirip ileri 
uçta sıkıntı yaşamak istemiyo-
ruz. Bir banko, bir de forma re-
kabetine girecek bir oyuncu ile 
anlaşmak istiyoruz. Oyuncula-
rımızın ismi belli, yönetim ku-
rulumuz ve başkanımız çalış-
malarını sürdürüyor” dedi.

Forvet hattına bir takviye daha 
yapmayı planlayan Giresunspor’un 
ismini gizli tuttuğu yabancı bir 
oyuncuyla görüşme halinde olduğu 
öğrenildi.

Bu bölgeye sadece son olarak 
Yeni Malatyaspor’da forma giyen 
Eren Tozlu’yu transfer eden Yeşil-
beyazlılarda Başkan Karaahmet, is-
mini gizli tuttuğu yabancı bir forvet 
oyuncusunu Çotanak yapmak için 
çalışıyor. Başkanın bu transferi 
hafta sonuna kadar bitirmeyi he-
deflediği kaydedildi.

Giresunspor’un bir buçuk 
sezon formasını giyen Tana-
se, Romanya 3. Lig ekiplerin-
den FC Arges ile temas ha-
linde.

Yeşil-beyazlı formayı giy-
diği dönemde beklentilerin 
çok altında kalan Rumen 
orta saha oyuncusuna ülke-
mizden talipli çıkmamıştı. Bir 
süredir kulüp arayışında bu-
lunan Tanase’ye Romanya 3. 
Ligi’nde mücadele eden 
Arges takımı teklif götürdü. 
Tanase rakamlar konusunda 
anlaşma sağlanırsa Arges for-
masını giyecek.

Giresunspor’un iç 
transferde sözleşme yeni-
lemediği oyunculardan 
Alpay, TFF 2. Ligde sezona 
güçlü bir kadro ile başla-
mak isteyen Sakaryas-
por’un gündeminde.

Genç kanat oyuncusu-
nun bu teklife sıcak baktı-
ğı ve tarafların kısa süre 
içerisinde bir araya gele-
rek transferi resmiye dö-
nüştüreceği edinilen bilgi-
ler arasında.

Giresunspor 
lig öncesindeki 
ilk ve tek hazır-
lık maçını Sam-
sunspor ile yapa-
cak.

İki Karadeniz 
ekibi Pazar günü 
Samsun 19 
Mayıs Stadı’nda 
karşı karşıya ge-
lecek. Müsaba-
kanın başlama 
saati henüz net-
leşmezken, iki ta-
kımın oyuncuları 
ve teknik kadro-
larının maçtan 
iki gün önce Co-
vid-19 testinden 
geçeceği kayde-
dildi.

Giresunspor’da 15 günlük Erzurum kampı dün sabah 
idman ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sabah yapılan antrenmanın ardından 
Erzurum’dan ayrıldı. Futbolculara yarın akşama kadar izin 
verildi. Giresunspor yarın yapacağı antrenmanla sezonun 
ilk haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile yapacağı kar-
şılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Başkan Hakan Karaahmet: “Hedefimizi direkt şampiyonluk olarak belirlemedik. Giresunspor olarak 
hedefimiz doğru işlere imza atmak. 8,5 milyon TL’lik ödeme yaptığımızda transfer yasağımız kalkacak”

Çotanaklar’da gündem tahta
defimiz doğru işlere imza 
atmak.” Şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yönetim kurulu olarak ça-

lışmalara dört koldan devam 
ettiklerini kaydeden Başkan 
Karaahmet; “Kongre süreci 
ile ligin başlama tarihi ara-
sında olan süre biraz kısa ol-

duğundan yoğun bir çalışma 
içerisindeydik. Bir yandan 
kadro kurarken, bir yandan 
da kapalı olan tahtayı açtıra-
bilmek için görüşmeler yapı-
yoruz. Transfer yasağını kal-
dırabilmemiz için 8,5 milyon 
TL’ye ihtiyacımız var. Hali ha-
zırda bu yasağı kaldıramadık. 

8,5 milyon TL’lik ödeme yap-
tığımızda transfer yasağımız 
kalkacak. Giresunspor olarak 
şehrimizin dinamiklerinden 
destek bekliyoruz. İsim spon-
sorluğu konusunda tekliflere 
açığız. Giresunspor çok 
önemli bir markadır” şeklinde 
konuştu.

Keleş: “Kulübün geleceğ�n� düşündük”

Forvete yabancı düşünülüyor

Kamp sona erd�

Alpay’a Sakarya tal�pl�

Giresunspor’un şuan iti-
bariyle kadrosunda beş ya-
bancı oyuncu var. Geçen 
sezonki yabancılarından 
Milinkoviç ile yoluna 
devam etme kararı alan 
Çotanaklar, Altay’dan Hel-
der, Bursaspor’dan Diarra, 
Brezilyalı Sergio ile Polon-
yalı Nalepa’yı renklerine 
katmıştı.

Beş yabancı var

Romanya 3. L�g�’nden
tekl�f aldı Samsun

maçı
Pazar
günü

Transferde �s�mler bell� ama..

Giresunspor’un savunma 
oyuncularından Diarra, mü-
kemmel bir taraftara sahip 
olduklarını dile getirdi.

Hem Boluspor, hem de 
Bursaspor’da oynadığı dö-
nemde Giresunspor’a karşı 
forma giydiğini hatırlatan Di-
arra; “Hem iç sahada hem 
deplasmanlarda takımının ya-
nında olan bir taraftara 
sahip olduğumuzu biliyo-
rum. Maçlar seyircili oynan-
maya başlandığında onların 
desteğine çok ihtiyacımız 
olacak. Birlikte güzel işlere 
imza atacağız” dedi.

D�arra: “Mükemmel taraftarımız var”
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