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1 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 
31 Ağustos 2020 tarihinde sonra 
eren 2019/2020 fındık ihraç sezo-
nunda Türkiye’den 342 bin 318 ton 
fındık ihraç edilerek karşılığında 2 
milyar 301 milyon 863 bin 988 abd 
doları döviz girdisi sağlandığı ve ih-
racatta miktar olarak da, değer ola-
rak da hedeflenen rakamların üzeri-
ne çıkıldığı belirtildi.

Devamı Sayfa 2’de

Orman Genel Müdürlüğü 
Giresun’da hasar gören 9 ilçe-
deki hasar tespit çalışmalarına 
devam ediyor. Giresun Orman 
Bölge Müdürlüğü tarafından 
oluşturulan ekipler orman köy-
lülerinin zararlarını inceleyerek 
yaptıkları hasar tespit çalışma-
larında sona yaklaştılar.

Devamı Sayfa 2’de

AK Parti Van İl Başkanlığı ve Van 
Berberler ve Kuaförler Odası, sel fela-
ketinde büyük zarar gören Giresun için 
seferberlik başlattı. 

Dereli, Doğankent ve Yağlıdere’yi vuran 
sel afetinin ardından Giresun Valisi Enver 
Ünlü’nün talimatı ve Giresun İl Özel İdare 
Sekreteri Hüseyin Taşkın’ın koordinasyonun-
da sahadaki çalışmalarına başlayan ekipler, 
afete uğrayan bölgelerde hayatın normal 
akışına dönmesi için çabalıyor. Sahadaki ça-
lışmalarda ekiplerin başında ise Hüseyin Taş-
kın bulunuyor, zaman mefhumu gözetmek-
sizin çalışmaları inceleyen Taşkın çalışmala-
rın devam ettiği bölgeleri sürekli olarak zi-
yaret ederek çalışmaların seyrini kontrol edi-
yor. Devamı Sayfa 3’te

GÖRÜNMEZ KAHRAMANLAR
DERELİ’DE YARALARI SARIYOR

G�resun tar�h�n�n 
en büyük sel fela-
ket�n�n ardından sa-
haya �lk onlar çıktı, 
yağışlar devam 
ederken başladık-
ları çalışmalarına 
ara vermeden 
devam eden özel 
�dare ek�pler� afet 
bölges�nde hayatın 
normale dönmes� 
�ç�n çabalıyor

GİRESUN KAYIPLARINI ARIYOR
Sel sularına kapılarak kaybolan 5 k�ş�y� arama çalışmaları 10’uncu gününde de sür-

dürülüyor. Arama kurtarma çalışmaları Esp�ye Kaşd�b� mevk�s�nde, Doğankent-
T�rebolu yolunun 12'nc� k�lometres�nde, Derel�'de ve Çaldağ'da devam ed�yor.

Giresun’da meydana gelen ve 4’ü 
asker 10 kişinin yaşamını yitirdiği sel 
felaketinin ardından kayıpları arama 
çalışmalarına 4 noktada devam edili-
yor. Jandarma Uzman Çavuş Sami Yıl-
maz, iş makinesi operatörü Ali Akbu-
lut, Umut Cantürk, Davut Akgün ve 
Emine Akgün’ün izine arama kurtar-
ma çalışmalarının 10'uncu’gününde 
de rastlanılamadı.

Arama çalışmalarının devam etti-
ği bölgelerde kayıplara ulaşılması için 

AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, 
Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de 
önemli çaba gösteriyor.

Jandarma, çalışmalara JÖH, 
JÖAH, JAK, JİKU, UGT, SAT Timi gibi 
birliklerinden toplam 675 kişi, 1 heli-
kopter ve 2 kadavra köpeği ile katılı-
yor. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 2 
gemi ve 2 dalış timinden toplam 35 
personelle çalışmalara katkı sağlıyor.

Devamı Sayfa 3’te

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 
“Yaşanan sel felaketinden zarar gören 
esnaf ve sanatkarlarımız için Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından açıklanan 50 bin liraya kadar 
olan zararlarının tamamının hibe ola-
rak verilecek olması sevindirici” dedi.

Devamı Sayfa 2’de

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN: 
“GİRESUN’DAKİ ESNAFIMIZ 

YENİDEN AYAĞA KALKACAK”

MİLLETVEKİLİ ÖZTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

Van’dan G�resun’a kardeşl�k el�

FINDIK İHRAÇ SEZONU TARİHİ İHRACAT REKORU İLE TAMAMLANDI

Hasar tesp�t�n�n %90’ı tamamlandı

Denizlerde başlayan av sezonu 
sonrası Giresun’da balıkçı tezgahları 
şenlendi. Balıkçılar, bu yıl palamut ba-
lığından oldukça umutlu olduklarını, 
şuanda tanesi 10 liradan satılan pa-
lamudun ilerleyen günlerde fiyatının 
düşeceğini kaydetti.

1 Eylül itibariyle avlanmaya başla-
yan Giresunlu balıkçılar, yeni sezon-
dan umutlu. Geçtiğimiz yıl palamut 
olmadığını hatırlatan balıkçılar, bu yıl 
hem palamut hem de hamsi balığı 
açısından oldukça verimli bir avlanma 
sezonu geçireceklerinden umutlu ol-

BALIKÇILAR YENİ SEZONDAN UMUTLU
duklarını kaydettiler. Piraziz Su 
Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi 
Arslan ;”Geçen sezon beklentilerimizi 
karşılamadı ama bu seneden umudu-
muz var Eylül ayında bol olmasa bile 
Ekim Kasım aylarından umutluyuz, 
Palamut avı en az 2-3 ay sürecek 
gibi duruyor ancak diğer balıklar için 
bir şey söylemek henüz mümkün 
değil, hamsi içinse Eylül ayının bit-
mesini bekleyeceğiz ona göre kendi-
ni belli edecek. Bu vesileyle eni av se-
zonunun tüm balıkçılara hayırlı olma-
sını diliyorum ”dedi.

AK Parti Van İl Başkanlığı öncülü-
ğünde selde zarar gören iş yerleri, ye-
niden onarılacak. 

Devamı Sayfa 4’te20 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı 
için adayların beklediği an geldi. Sözlü sı-
navda başarılı olanların atamaları, tercihle-
ri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üs-
tünlüğüne göre elektronik ortamda yapıldı 
ve sonuçlar erişime açıldı. Atama törenin-
de konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, “Sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen 
ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyo-
ruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk 
oranı yüzde 93’e ulaşmış oldu” dedi. Haberi 3. sayfada

20 b�n sözleşmel� öğretmen
ataması gerçekleşt�r�ld�
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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

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan’ın katıldığı 
su ürünler� av sezonu açılı-
şında 1.7 m�lyon TL’ye b�r 
kasa balık satın alan �ş 
adamı Cem�l Kazancı, 
“Öyle m� oldu. Ben ne aldı-
ğımın farkında değ�l�m” 
ded�.

2020-2021 su ürünler� 
av sezonunun açılışı, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayy�p Er-

1. Sayfadan Devam
Konuyla �lg�l� açıklamalarda bulunan Doğu Karade-

n�z İhracatçılar B�rl�ğ� Fındık ve Mamüller� Sektör Ko-
m�tes� Başkanı Mehmet C�rav, Trabzon �l�nden 126 b�n 
344 ton fındık �hraç ed�lerek karşılığında 879 M�lyon 81 
B�n 673 ABD Doları döv�z g�rd�s� sağlandığını hatırlattı. 
2019/2020 �hraç sezonunda Trabzon �l�nden �hraç ed�len 
fındık �hracatında m�ktarda yüzde 13 ve değer tutarda da 
yüzde 29 oranında artış sağlandığını bel�rten C�rav, �hraç 
sezonunda fındık �hracatının �l bazında sıralamasında en 
çok fındık �hracatı gerçekleşt�ren �l�n öncek� sezonlarda 
da olduğu g�b� y�ne Trabzon olduğunu söyled�. C�rav 
“Trabzon �l� ülkem�z�n toplam fındık �hracatının yüzde 
38’l�k kısmını tek başına gerçekleşt�rm�şt�r. 1. sırada yer 
alan Trabzon’u, 2 sırada İstanbul, 3 üncü sırada �se G�re-
sun ve 4. sırada da Ordu �ller� tak�p etm�şt�r. İhraç sezo-
nunda Trabzon’dan 61 değ�ş�k ülkeye fındık �hraç ed�l-
m�ş olup, en çok �hracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, 
Almanya, Fransa, Kanada ve Polonya olmuştur” ded�.

C�rav, fındıkta uygulanan bu başarılı ve �st�krarlı po-
l�t�kanın meyveler�n�n ülke olarak önümüzdek� dönemde 
fazlasıyla alınacağını bel�rterek, bundan böyle daha çok 
kazanan üret�c�n�n fındıkta ver�m ve kal�teye çok daha 
önem vermeye başlayacağını kaydett�.

1 Eylül 2020 tar�h� �t�bar�yle başlayan 2020/2021 fın-
dık �hraç sezonun ver�ml� ve tüm paydaşların hele hele 
üret�c�n�n daha çok kazanacağı b�r sezon olmasını d�le-
yen C�rav, üret�c�n�n el�ndek� fındığı çok �y� b�r şek�lde 
değerlend�rerek kurutma �şlemler�n�n son derece t�t�z b�r 
şek�lde yapmasını ve ürünün tümünün bu aylarda pazara 
�nd�rme yer�ne kısım kısım satışa sunmasını önerd�.

Bulancak'a bağlı Kovanlık Beldes�nde b�r mahalle ka-
rant�naya alındı. Kovanlık Beled�ye Başkanı Harun Ka-
lıntaş yaptığı paylaşımda, "Cov�t 19 mücadele kapsa-
mında �lçe hıfzıssıhha kurulu kararı �le Ahırlı mahalle-
m�z 31.08.2020 saat 00.00 �t�bar� �le 14 gün Karant�nada 
tutulacaktır. Bu süre �çer�s�nde mahallem�ze g�r�ş çıkışlar 
kapalı olup jandarma tarafından gözet�m altında tutula-
caktır. İnsan� ve temel �ht�yaçlar �c�n çalışanlar ve sağlık 
ek�pler�m�z mahallem�ze g�r�ş çıkışları sağlanacaktır. 
Ac�l �ht�yaçlarınız �ç�n Beled�yem�z� aramanızı öner�r�z" 
�fadeler�n� kullandı.

Kırklarel�’den sel ve he-
yelan felaket�n�n yaşandığı 
G�resun’a 3 tır yardım gön-
der�ld�.

G�resun’da yaralarının 
sarılması �ç�n Kırklarel� Va-
l�l�ğ�nce 3 tır, gıda yardım-
ları hazırlandı. Hazırlanan 3 

1. Sayfadan Devam
G�resun’da meydana gelen sel 

felaket�nden zarar gören esnaf ve 
sanatkârlara Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan tarafından 
ver�lecek desteğ�n esnafı yen�den 
ayağa kaldıracağını bel�rten Türk�-
ye Esnaf ve Sanatkarları Konfede-
rasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendev� Palandöken, “G�resun De-
rel�’de 22 Ağustos 2020 tar�h�nde 
yaşanan sel felaket�nden zarar 
gören esnaf ve sanatkarlarımız �ç�n 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayy�p 
Erdoğan tarafından açıklanan, 50 
b�n l�raya kadar olan zararlarının ta-
mamının h�be olarak ver�lecek ol-
ması sev�nd�r�c�. Alınan bu karar, 
selden zarar gören esnaf ve sanat-
karlarımızın yaralarının sarılması 
açısından çok öneml�. Bu kararı 
alan Cumhurbaşkanımıza ve karar-
da emeğ� geçen yetk�l�lere esnaf ve 
sanatkarlar cam�ası adına teşekkür-
ler�m� sunuyorum” ded�.

1. Sayfadan Devam
G�resun’da yaşanan sel 

afet�n�n ardından zarar 
gören �lçe ve beldelerde 
hasar tesp�t çalışmaları ara-
lıksız devam ederken çalış-
maların yüzde 90’lık kısmı 
tamamlandı. G�resun Orman 
Bölge Müdürlüğü tarafın-
dan oluşturulan 6 ORKÖY 
tesp�t kom�syonu tarafından 
orman köylüler�n�n zararları 
tesp�t ed�l�yor. G�resun 
Orman Bölge Müdürlü-
ğü’nden yapılan açıklamada 
;”Orman köylüler�m�z�n 

BİR KASA
PALAMUT
1.7 MİLYON
LİRA

doğan’ın katılımıyla G�re-
sun’dak� merkez balıkçı ba-
rınağında gerçekleşt�. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın ko-
nuşmasının ardından Tarım 
ve Orman Bakanı Bek�r Pak-
dem�rl�, her yıl yapılan me-
zadı tekrarlamak �ç�n Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın ya-
nına geld�. Bakan Pakde-
m�rl�, G�resun’da geçt�ğ�m�z 
günlerde meydana gelen sel 

felaket�n�n ardından vatan-
daşlara destek olmak ama-
cıyla b�r kasa balığı satışa çı-
kardı. 10 b�n TL �le başla-
yan mezatta Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın da desteğ�yle kı-
yasıya b�r yarış yaşandı. Ba-
lıkçıların ve �ş adamlarının 
b�r kasa balığı almak �ç�n ya-
rıştığı mezatta kazanan �ş 
adamı Cem�l Kazancı oldu. 
1.7 m�lyon TL’ye b�r kasa 
balığı satın alan �ş adamı Ka-
zancı, “Öyle m�? Ben ne al-
dığımın farkında değ�l�m. 
Hayırlı olsun bu sektöre h�z-
met etmek gurur ver�c� b�r 
şey. Tab�� amaç burada 
zorlu mücadele �çer�s�nde 
olan arkadaşlara yardımcı 
olmak” �fadeler�n� kullandı.

FINDIK İHRACATINDA YÜZDE 29
ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

“Ver�len h�be yaraların
sarılmasın açısından öneml�”

“Sel felaket�n�n �zler�n� s�lmek �ç�n çalışıyoruz”
hasar tesp�t�n�n %90’ı ta-
mamlanmış olup, çalışmalar 
devam etmekte ve en kısa 
zamanda Orköy h�be aktarı-
mımız köylüler�m�ze ulaştı-
rılacaktır. 

Orman Genel Müdürlü-
ğü olarak hasar gören bu �l-
çelerde orman köylümüzün 
madd� kayıplarına, ev hasa-
rı, hayvancılık zararı ve 
tarım zararı g�b� kayıpların-
da b�r nebze olsun vatanda-
şımızın sel felaket�n�n �zle-
r�n� s�lmek �ç�n var gücü-
müzle çalışıyoruz.

BULANCAK’TA BİR MAHALLE
KARANTİNAYA ALINDI

Kırklarel�’nden G�resun’a
3 tır yardım gönder�ld�

adet yardım tırı dualar eşl�-
ğ�nde yola koyulup G�re-
sun’a ulaştırıldı.Kırklarel� 
Val�l�ğ�nden yapılan açıkla-
mada, “Geçm�ş olsun G�re-
sun yanınızdayız. Sel fela-
ket�n�n yaralarını b�rl�kte sa-
racağız” den�ld�.

Genel Başkanlığını ünlü 
sanatçı Haluk Levent’�n yap-
tığı Ahbap Derneğ�, G�re-
sun’da yaşanan sel afet� son-
rası bölgede çalışmalarını 
sürdürüyor.

İht�yaç sah�b� k�ş�lere 
ayn� ve nakd� olmak üzere 
her türlü yardımda bulun-
mak, toplumda yardımlaşma 
b�l�nc�n�n güçlenmes�n� sağ-
lamak, �y� �nsan ve �y� top-
lum �nşasına h�zmet etmek, 

G�resun Beled�yes� ek�pler�, b�r yan-
dan afet bölgeler�nde çalışmaya devam 
ederken, b�r yandan da şeh�rdek� çalış-
malarını sürdürerek vatandaşların takd�-
r�n� topluyor. Beled�ye Fen İşler� Müdür-

GİRESUN BELEDİYESİ EKİPLERİ DÖRT KOLDAN ÇALIŞIYOR
lüğü’ne bağlı ek�pler, şehr�n bell� nokta-
larında asfalt ser�m�, taş duvar yapımı ve 
tam�rat çalışması gerçekleşt�r�yor.

Bu kapsamda, Çıtlakkale Mahalles� 
Üst Mahalle mevk��s�nde asfalt çalışma-
sı, y�ne aynı mahallede 125. Sokak’ta 
merd�ven yapımı, Malpazarı mevk�� G 
C�ty önünde gran�t taş onarımı, Gem�ler-
çekeğ� Mahalles� Ged�kkaya Cadde-
s�’nde �se taş duvar çalışması yapılıyor.

Fen İşler� Müdürlüğü ek�pler� her 
gün şehr�n farklı farklı mahalle ve so-
kaklarında bell� b�r plan dâh�l�nde çalış-
ma yürütürken, halktan gelen taleplere 
göre programına yön ver�yor.

AHBAPLAR’DAN 2 BİN SELZEDEYE YARDIM ELİ UZANDI

yen� �ş b�rl�ğ� modeller� ve 
projelerle çağdaş ve sürdü-
rüleb�l�r yardımlaşma ve da-
yanışma ağları oluşturmak 
amacı �le kurulan Ahbap 
Derneğ�, G�resun'da yaşa-
nan sel felaket�n�n �lk gü-
nünden bu yana Ahbap gö-
nüllüler� �le Derel�’de sel 
afet�n�n yaralarını sarmaya 
devam ed�yor.

Sel felaket�n�n yaşandığı 
afet bölges�nde Kızılay ve 

AFAD �le b�rl�kte �lk etapta 
2 b�n a�leye �y�l�k götüreb�l-
mek �ç�n hazırlıklarını ta-
mamlayan Ahbap gönüllüle-
r�, bölgedek� hasarı tesp�t 
etmek �ç�n çalışmalara da ka-
tıldı. AFAD �le b�rl�kte es-
nafa ç�zme ve su dağıtan Ah-
baplar, sel yüzünden bölge-
de b�r�ken toprak kaldırıl-
dıktan sonra çalışmalarını 
çok daha hızlı b�r şek�lde yü-
rütecekler�n� açıkladılar.
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1. Sayfadan Devam
T�rebolu-Doğankent yo-

lunun 12’�nc� k�lometres�n-
de menfez�n çökmes� sonu-

1. Sayfadan Devam
Derel� başta olmak üzere Doğankent, Yağlıdere, Güce 

ve �lçeler�, Soğukpınar ve Duroğlu Beldeler�nde k� çalış-
malarda yaklaşık 300 Özel İdare personel� görev alıyor. 
Ek�pler 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız çalışmalarına 
devam ederken enkaz kaldırma ve tem�zleme çalışmala-
rının yanı sıra erzak ve su dağıtımı da gerçekleşt�r�yorlar.

Afet sonrası meydana gelen heyelan, çökmeler ve sel 
sularının taşıdığı rüsubat neden�yle kapanan yolları açma 
çalışmaları da aralıksız sürüyor. Bölgede kapanan 118 
köy yolunun 115’� yapılan çalışmalarla açılırken kapalı 
olan 3 köy yolunda �se çalışmalar devam ed�yor.

Aşırı yağışlar net�ces�n-
de meydana gelen doğal 
afetlerde, maalesef hayatını 
kaybeden vatandaşlarımız 
oldu d�yen M�lletvek�l� 
Cemal Öztürk açıklamasını 
devamında ;”Ayrıca, ulaşım, 
altyapı, elektr�k ve �çmesu-
yu h�zmetler�nde çok ağır 
hasarlar meydana gelm�şt�r. 
Çok sayıda �şletme, �şyer� 
ve evde su baskını olayı ya-
şanmıştır.Hülasa �l�m�z, 50 

MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME 34 KURUM VE KURULUŞ ELİYLE YAPILIYOR

cu sel sularına kapılarak kay-
bolan askerlerden 4’ünün 
cansız beden�ne ulaşılırken 
b�r asker� arama çalışmaları 

�se Harş�t Çayı’nda devam 
ed�yor. Harş�t Çayı’nda k� 
çalışmalara Ordu, Erzurum, 
Samsun, Ankara, İstanbul, 
S�nop, Elazığ ve Adıyaman 
İl Emn�yet Müdürlükle-
r�’nden gelen balık adamlar; 
Ankara Jandarma Özel Asa-
y�ş Komutanlığı’ndan 
(JÖAK); Samsun İl Jandar-
ma Komutanlığı Su Altı 
Arama Kurtarma T�m�’nden 
(SAK); G�resun, Trabzon, 
Düzce ve Ordu İtfa�ye-
s�’nden; R�ze İl Jandarma 
Komutanlığı’ndan; İnsan� 
Yardım Vakfından; Trabzon 
Arama kurtarma Derne-
ğ�’nden (AKUT); G�resun 
Jandarma Özel Harekât 
Tabur Komutanlığından; 

Sah�l Güvenl�k’ten; Ankara 
ve Samsun AFAD �l Müdür-
lükler�’nden , UMKE ek�p-
ler�nden ve G�resun İl Jan-
darma Komutanlığı’ndan 
olmak üzere toplam 250 per-
sonel katılıyor.

Ek�pler hem karadan, 
hem Harş�t Çayı �çer�s�nden 
hem de den�zden aramaları-
nı sürdürürken, 6 kadavra 
köpeğ�n�n yanı sıra skyran-
ger ve drone �le de havadan 
da arama çalışmalarına des-
tek ver�l�yor.

Derel�’de meydana gelen 
sel felaket�n�n ardından dev-
let�n tüm kurumları teyak-
kuz hal�ne geçerken G�re-
sun’da çalışmaları AFAD ko-
ord�nasyonunda 34 kurum 
yürütüyor. “Çevre ve Şeh�r-
c�l�k, Jandarma, Emn�yet, 
Sağlık Bakanlığı UMKE, 
112, Karayolları Genel Mü-
dürlüğü, Devlet Su İşler� 
(DSİ), Sah�l Güvenl�k Ko-

mutanlığı, Tarım ve Orman 
ve Türk Kızılay b�r�mler�n�n 
yanı sıra, G�resun Beled�ye-
s� ve İtfa�yes�, Samsun Bü-
yükşeh�r Beled�yes�, Trab-
zon Büyükşeh�r Beled�yes�, 
Ordu Büyükşeh�r Beled�ye-
s�, G�resun, S�vas Akıncılar 

ve Gölova Özel İdareler�, 
Çoruh EDAŞ, G�resun 
TİKAFE, Samsun Su ve Ka-
nal�zasyon İdares� (SASKİ), 
Türk Telekom, AHBAP, 
AKUT, ANDA Bursa, Beş�r 
Derneğ�, Cansuyu Derneğ�, 
İHH, İlkumut Derneğ�, MA-

GARA AKT, NEF Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı, 
TAMGA AKT, TİDER, 
TİKAFE G�resun ve gönül-
lüler�n çalışmalarıyla yürü-
tülüyor. Gel�şmeler AFAD 
tarafından 7 gün 24 saat de-
vamlı tak�p ed�l�yor”

ÖZEL İDARE EKİPLERİ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA

G�resun Beled�yes� ek�p-
ler�, Muharrem ayı neden�y-
le afetten etk�lenen bölge-
lerde aşure dağıtımı gerçek-
leşt�rd�.Ek�pler; sel afet�n�n 
yaşandığı Derel�, Doğan-
kent, Yağlıdere, Duroğlu, 

G�resun’da 50 yılda görüleb�lecek b�r afet yaşandı

yılda görüleb�lecek b�r 
doğal afet yaşamıştır. Afet�n 
meydana geld�ğ� �lk anlar-
dan �t�baren devlet�m�z b�z-
ler�n ve vatandaşlarımızın 
yanında olmuştur.İl�m�z�n 
yaşadığı bu ağır afet nede-
n�yle b�zler� yalnız bırakma-
yan, destek ve yardımlarını 
es�rgemeyen, yoğun prog-
ramlarına rağmen �l�m�ze 
teşr�f ederek hasarın boyut-
larını yer�nde gören ve va-

tandaşlarımıza moral deste-
ğ�nde bulunan başta;Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayy�p Erdoğan’a,Cumhur-
başkanı Yardımcısı Sayın 
Fuat Oktay’a,İç�şler� Bakanı 
Sayın Süleyman 
Soylu’ya,Çevre ve Şeh�rc�-
l�k Bakanı Sayın Murat 
Kurum’a,Tarım ve Orman 
Bakanı Sayın Bek�r Pakde-
m�rl�’ye,Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanı Sayın Ad�l Kara-

�sma�loğlu’na,Enerj� ve 
Tab�� Kaynaklar Bakanı 
Fat�h Dönmez’e,A�le, Çalış-
ma ve Sosyal H�zmetler Ba-
kanı Zehra Zümrüt Sel-
çuk’a,AFAD Başkanı 
Dr. Mehmet Güllüoğ-
lu’na,Karayolları Genel Mü-
dürü Abdulkad�r Uraloğ-
lu’na,DSİ Genel Müdürü 
Kaya Yıldız’a,Afet olayının 
meydana geld�ğ� andan �t�-
baren b�zlerle b�rl�kte sürek-
l� afet bölges�nde olan, yar-
dım ve destekler�n� es�rge-
meyen;M�lletvek�l� arkadaş-
larımıza, Val�ler�m�ze, Bele-
d�ye Başkanlarımıza, Kay-
makamlarımıza ve İlçe Be-
led�ye Başkanlarımıza,Ayrı-
ca, afet olayının başladığı 
andan �t�baren sahada cans�-
perane çalışan, görev yapan 
tüm kamu kurum ve kuru-
luşlarımızın personel ve yö-
net�c�ler�ne, tüm G�resunlu 
hemşer�ler�m�z adına teşek-
kür eder, en kalb� şükranla-
rımızı ve m�nnet duyguları-
mızı �fade eder, Yüce Rab-
b�mden ülkem�ze b�r daha 
böyle b�r felaket yaşatma-
masını d�ler�m’’ ded�.

Beled�ye afet bölgeler�nde aşure dağıttı

Çaldağ, Güce, Soğukpınar, 
Esp�ye, Er�cek ve Üçtepe-
ler’de oluşturulan aşure da-
ğıtım noktalarında b�nlerce 
a�leye aşure �kramında bu-
lundu.

G�resun Beled�ye Başka-

nı Aytek�n Şenl�koğlu �se 
aşuren�n b�rçok çeş�d�n b�r 
araya gelmes�yle oluşan, 
çok lezzetl� b�r tat olduğunu 
bel�rterek: “Bu b�zlere fark-
lılıklarımızla beraber b�r 
arada yaşama kültürünün 
lezzet�n� anımsatır. Afetten 
etk�lenen �lçe ve beldeler�-
m�zde vatandaşlarımıza 
aşure �kramında bulunmak 
�sted�k. Vatandaşlarımıza 
aşure �kram ederek, paylaş-
maya, hoşgörüye, b�rl�k ve 
beraberl�ğe d�kkat çekmek 
�st�yoruz. Cenab-ı haktan 
n�yaz ed�yoruz k�, bu aşure 
günler� İslam alem�n�n b�rl�-
ğ�ne ve beraberl�ğ�ne ves�le 
olsun. Tüm halkımıza yen�-
den geçm�ş olsun d�yorum. 
Allah b�r daha böyle afetler 
göstermes�n.” ded�.

http://info@linra.com.tr
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Makatta kötü koku hissedilmesi kişiye ve çevresinde-
kilere çok olumsuz hisler yaşatabilir. Bu tür sorunu olan 
kişiler gerek kötü kokulu gaz çıkartma yada yellenme, ge-
rekse de makat etra�ndan kötü koku hissedilmesi ile 
ciddi sosyal sorunlar yaşamaktadırlar.

Makatta kötü koku nedenleri
• Bazı gıdalar: fasulye, mercimek, lahana, Brüksel la-

hanası ve soğan gibi bazı gıdalar bağırsak gazının veya 
dışkının kötü koku almasına neden olabilir.

• Hazımsızlık (dispepsi)
• Bağırsak bakterilerinde (mikrop) ar�ş
• Psikolojik sorunlar
• İleri evre hemoroid
• Makat sarkması
• Makat fistülü
• Makat apsesi
• Gaz ve dışkı kaçırma
• Rektosel
• Salgı yapan villöz adenom
• Makat kanseri
• Kabızlık
• Crohn hastalığı
• Ülsera�f kolit
• Laktoz tahammülsüzlüğü (entoleransı)
• Çölyak hastalığı (gluten tahammülsüzlüğü veya en-

toleransı)
• Kronik pankrea�t
• Pankreas yetersizliği
• Pankreas kanseri
• Kis�k fibrozis hastalığı
• Bağırsak enfeksiyonları (gastroenterit); amip, Giar-

dia
• Kısa bağırsak sendromu (bağırsağın büyük bölümü-

nün ameliyatla alındığı hastalar)
• Kükürtlü takviyelerin kullanımı
• Safra taşı
• Karaciğer sirozu
• Gastrit
• Mide ülseri
• Mide kanseri
Makatta kötü koku ve psikolojik sorunların ilişkisi
Son yıllarda makatta kötü koku sorununun psikolojik 

sorunlar ile yoğun ilişkisinin olduğu belirlenmiş�r. Bu 
sorun Psikiyatri alanında, ‘’olfaktör referans sendromu 
(ORS)’’ olarak adlandırılmaktadır. Çok sayıda çalışmada, 
bu sorunun ağırlıklı olarak, kaygı bozukluğu (anksiete) ve 
takın� bozukluğu (obsesif kompulsif bozukluk – OKB) 
gibi psikolojik sorunların varlığında rastlandığı bildiril-
mektedir. Bu hastalar, ‘’gerçekte fiziksel bir sorun olma-
masına rağmen’’, vücut genelinde veya makatta kötü 
koku varmış gibi hissederler ve bu nedenle toplumsal 
alanlardan kaçar ve giderek içlerine kapanırlar. Bu kişile-
rin, sorunlarına çözüm bulamadıklarını ileri sürerek, sü-
rekli farklı uzmanlık alanındaki hekimlere başvurdukları 
gözlenmiş�r. Bu sorunun tedavisi, Psikiyatri Uzmanları ta-
ra�ndan yürütülmektedir.

Makatta kötü koku varlığında tetkikler
• Gıda alerji (entolerans) testleri
• Flatografi: makattan çıkar�lan gazın kokusuna göre 

bazı hastalıkların tanısını koyabilen güncel bir teknoloji-
dir, ancak günlük kullanıma girmemiş�r. Elektronik 
burun (E-nose) olarak adlandırılan aygıt, bu kokuların ayı-
rımını yapmaktadır.

Makatta kötü koku varlığında alınacak önlemler
• Kişiye uygun diye�n ayarlanması
• Gıdaların küçük porsiyonlar halinde tüke�lmesi
• Kırmızı et ve yumurta: iyi haşlanmazsa veya çiğ ola-

rak tüke�lirse bağırsakta kötü koku oluşturabilir.
• Keten tohumu ve probiyo�k türü takviyeler bağır-

sakta yararlı bakterilerin ar�şına olanak sağlayarak ba-
ğırsakta kötü kokuyu engellerler.

• Süt: pastörize süt tüke�lmeli ve aksi halde bağır-
sakta kötü kokuya neden olacağı bilinmelidir.

• Su: günde 2 Lt üzerinde su tüke�mi, kabızlık oluşu-
munu engelleyerek yarar sağlar.

• Lor ve kaymak: kötü huylu bakterileri azaltarak ya-
rarlı olurlar.

• Liften zengin gıdalar: yoğun lif içeren meyve ve seb-
zelerin tüke�mi yararlıdır.

• Magnezyum tüke�mi: ceviz, �ndık ve yeşil sebze tü-
ke�mi yararlıdır.

• Sigara ve alkol: tüke�minden kaçınmak yararlıdır.
Makatta kötü koku varlığında ne zaman doktora baş-

vurmalı?
• Siyah (katran) renkli dışkı (iç kanama belir�si)
• Soluk (camcı macunu) renkli dışkı (safra �kanıklığı 

belir�si)
• Ateş
• Titreme
• Karın ağrısı
• Kilo kaybı

MAKATTA KÖTÜ KOKU

1. Sayfadan Devam
AK Part� Van İl Başkan-

lığı’nda düzenlenen toplan-
tıda basın mensuplarıyla b�r 
araya gelen AK Part� Van İl 
Başkanı Kayhan Türkme-
noğlu ve Van Berberler ve 
Kuaförler Odası Başkanı 
Veysel Koç, sel felaket�nde 
zarar gören G�resun’da 
selde zarar gören dükkânlar 
yen�den onarılacağı �fade 
ed�l�rken, yardımda bulun-
mak �steyen hayırseverler�n 
kend�ler�yle �let�ş�me geçe-
b�leceğ�n� bel�rtt�ler.

G�resun Berberler ve Ku-
aförler Odası Ayhan Konar 
ve esnaf Ömer Bıçak �le te-
lekonferans görüşmes� 
yapan AK Part� Van İl Baş-
kanı Kayhan Türkmenoğlu 
ve Van Berberler ve Kuaför-
ler Odası Başkanı Veysel 
Koç, geçm�ş olun d�lekle-
r�nde bulunarak, her zaman 
G�resun halkının yanında ol-
duklarını �fade ett�ler. Baş-
kan Türkmenoğlu, G�resun 
Berberler ve Kuaförler 
Odası Ayhan Konar �le yap-
tığı görüşmede G�resun �ç�n 
seferberl�k başlattıklarını ve 
G�resun’u kardeş �l �lan ede-
rek sel felaket�nde zarar 

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına �l�şk�n Nakd� Ücret Des-
teğ� ödemeler�n�n 8 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

Ödemeler�n 8 Eylül'den �t�baren hesaplara yatırılma-
ya başlayacağını açıklayan Bakan Selçuk, ödemeler�n 
banka hesapları üzer�nden yapılacağını anımsattı. S�s-
temde IBAN b�lg�s� eks�k veya hatalı olanların ödemele-
r� �se PTT aracılığıyla yapılacak. Bakan Selçuk, “Ücret-
s�z �zne ayrılan �şç�ler�n Nakd� Ücret Desteğ� ödemeler� 
T.C. k�ml�k numaralarının son hanes� 0-2-4 olanlara 8 
Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak” �fadeler�n� 
kullandı.

G�resun T�caret ve Sana-
y� Odası Yönet�m Kurulu 
Başkanı Hasan Çakırmel�-
koğlu, Doğankent’te �ncele-
melerde bulundu.

B�r süre önce yaşanan 
sel afet�n�n ardından bölge-
n�n normalleşme sürec�yle �l-
g�l� çalışmaları yer�nde �n-
celeyen G�resun T�caret ve 
Sanay� Odası Yönet�m Ku-
rulu Başkanı Hasan Çakır-

VAN VE GİRESUN KARDEŞ İL OLDU

gören berber dükkânlarını 
b�ran önce onaracaklarını 
�fade ett�.

VAN VE GİRESUN
ARASINDA

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ
G�resun �le Van arasında 

b�r kardeşl�k köprüsü kur-
duklarını d�le get�ren Ak 
Part� Van İl Başkanı Kayhan 
Türkmenoğlu, “Malumunuz 
G�resun’da yaşanan sel fela-
ket� gel�şmeler�n� Türk�-
ye’de olduğu g�b� Van’dan 
yak�nen tak�p ed�yoruz. Ön-
cel�kle Allah her türlü doğal 

afetlerden ülkem�z� muhafa-
za eyles�n. Ancak adı üze-
r�nde h�ç k�msen�n etk�s� al-
tında olmadan b�r doğal kay-
naklardan sökülmüş gelm�ş 
bu afetlerden b�r�s� de G�re-
sun’da yaşandı. Şuanda G�-
resun’da özell�kle Derel� 

İlçes�’nde, kullanılan tek b�r 
�ş yer� b�le kalmadı. Buna 
bağlı olarak Esp�ye, Doğan-
kent, T�rebolu, Güce, Yağlı-
dere �lçeler� de bu sel fela-
ket�nden maalesef etk�len-
m�şt�r. Öyle k� geçen hafta-
dan bu güne kadar, kab�ne-

m�z�n tüm bakanları G�re-
sun’daydı. Oradak� çamur 
yüksekl�ğ� 2-3 metre yük-
sekl�kte. B�z orayı yak�nen 
tak�p ed�yor, üzüntüyle �zl�-
yoruz. Maalesef k� bu güne 
kadar 10 vatandaşımız ha-
yatını kaybetm�şt�r ve şuan 
5 kayıp var onlarında arama 
kurtarma çalışmaları devam 
ed�yor. 

Tab� felaketler�n sonra-
sında b�zde de yaşanan dep-
rem sonrasında, Cumhur-
başkanımızın tal�matları çer-
çeves�nde, hükümet�m�z�n 
tüm bakanları G�resun’da 
kamp kurmuş, G�resun’dak� 
vatandaşlarımızın yaralarını 
çok kısa b�r süre �çer�s�nde 
yanlarında olarak çözmeye 
çalışmışlardır. Bugün b�le 
hala oradalar ve �nşallah 
Cumhurbaşkanımız da b�z-
zat bugün G�resun’u z�yaret 
edeceklerd�r” �fadeler�n� kul-
landı.

Başkan Çakırmel�koğlu Doğankent’te

mel�koğlu, �ş dünyası tem-
s�lc�ler�n� z�yaret ederek, Z�-
raat Bankası Şubes� yönet�-
c�ler�n�n, �ş �nsanı Hamza 
Al�m, Eda Kahraman, Ab-
durrahman Bayrak, Necat� 
Tek�n, Al� Güney’�n taleple-
r�n� d�nled�. 

Doğankent Beled�ye Baş-
kanı Rüşan Özden’� de ma-
kamında z�yaret eden Çakır-
mel�koğlu, süreçle �lg�l� b�l-

g�ler aldı. G�resun T�caret 
ve Sanay� Odası Yönet�m 
Kurulu Başkan Çakırmel�-
koğlu’na Doğankent tems�l-
c�s� Hakkı Katırcıoğlu, G�-
resun T�caret ve Sanay� 
Odası Yönet�m Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Ha-
l�lbeyoğlu, Yönet�m Kurulu 
Üyes� Hal�t Aydın �le Genel 
Sekreter Şükrü Cebec� eşl�k 
ett�.

Nakd� Ücret Desteğ� ödemeler�
8 Eylül'de başlayacak
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Tar�h�n en düşük fa�zl� kred�ler�yle ş�md� G�resun’un caz�be merkezler�nde,
yaşam alanları �ç�nde konut almanın tam zamanı…

FAİZ AY ÖDEMESİZ YIL VADE
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TFF Başkanı N�hat Özdem�r, Süper L�gde uygulanan 
harcama l�m�t�n�n TFF 1. L�g ve sonrasında TFF 2. L�g'de 
de uygulanacağını açıkladı.

Süper L�g'de uygulanan takım harcama l�m�t�nden bah-
seden N�hat Özdem�r, "Süper L�g'e takım harcama l�m�tle-
r�n� get�rd�k. Koyduğumuz harcama l�m�tler�nde takımlar 
bunların �ç�ne g�rmekte zorlanıyor. Sıkıntıları var. Bu çalış-
maları b�r taraftan yapıyoruz. Bundan sonrak� kademe TFF 
1. L�g'e get�r�lecek. Bunu da oturttuktan sonra TFF 2. L�g, 
hatta TFF 3. L�g'e takım harcama l�m�tler�n� get�rmek hede-
fim�z." d�ye konuştu.

Eynes�l’dek� spor tes�sler� yapılan bakım çalışmaları 
sonunda güzelleşt�. Kurumsallaşmanın daha üst sev�ye-
lere çıkarılması ve çeş�tl� �y�leşt�rmeler kapsamında 
özell�kle estet�k ve d�ğer bakımlar konusunda Cov�d 19 
sürec�nde de boş durmayarak b�r takım çalışmalar yapı-
larak tes�sler yen� dönem sport�f faal�yet ve müsabakala-
rına hazırlandı. Yıpranmış bazı aksam ve tabelaları de-
ğ�şt�r�lerek bakanlık logolarıyla tabelalarla tes�sler gü-
zelleşt�r�ld�. Çalışmalarda yardımını es�rgemeyen Eyne-
s�l Kaymakamlığı, Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğü ve Ey-
nes�l Beled�yes� �tfa�ye ek�b�ne ve tüm emeğ� geçenlere 
teşekkür ed�ld�.

Süper Amatör l�g takım-
larından Sökensporda yen� 
sezona güçlü yönet�m �le 
başlamanın çalışmaları ya-
pıldığı öğren�ld�. Ed�n�len 
b�lg�ye göre sezona �y� 
kadro �le başlamayı hedefle-
yen Sökensporda geçt�ğ�m�z 
dönemlerde kulüp başkanlı-

2020-2021 sezonunda Süper Amatör l�gde mücadele 
edecek T�reboluspor’da �y� kadro kurma adına çalışma-
ların başlatıldığı bel�rt�ld�.

Mav�-Beyazlılarda yönet�m kurulunun şuana kadar 
öneml� �s�mlerle anlaşma sağladığı ve önümüzdek� gün-
lerde Türk�ye Futbol Federasyonundan gelecek olan 
açıklama sonrası transfer çalışmaları hız kazanacak.

Türk�ye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 
2020-2021 Sezonu Yaz Sem�ner� 5-10 Eylül tar�hler� ara-
sında TFF Hasan Doğan M�ll� Takımlar Kamp ve Eğ�t�m 
Tes�sler�'nde yapılacak olup, sem�nere hakem, yardımcı 
hakem ve gözlemc�ler pandem� dolayısıyla ayrı gruplar 
hal�nde katılacak.

Sem�nerde yen� sezonda uygulanacak oyun kuralları 
değ�ş�kl�kler� ve d�ğer tekn�k konularda ver�lecek eğ�t�m-
lerle b�rl�kte, hakemlere FIFA atlet�k testler� de uygula-
nacak. Sem�ner�n resm� açılışı, 7 Eylül Pazartes� günü 
saat 13.00'te basına açık olarak gerçekleşt�r�lecek.

Kadınlar Hentbol Süper 
l�g�nde mücadele eden Gö-
rele Beled�yespor’da çalış-
malar 13 Şubat İlçe spor sa-
lonunda hız kesmeden 
devam ed�yor.

Zorlu rak�plerle mücade-
le edecekler� l�gde başarılı 
olmayı hedefleyen Görele 
Beled�yesporlu bayanlar �d-
manlarını takımın tecrübel� 
tekn�k sorumlusu Mehmet 
Al� B�nen gözet�m�nde sür-
dürüyorlar.

1. L�g ve 2. L�g'e harcama l�m�t� gel�yor

Eynes�l’de tes�sler güzelleşt�

Söken’de Çev�k’� �kna turları

ğı görev�nde bulunan Mus-
tafa Çev�k �kna ed�lmeye ça-
lışıyor. Sökenspor geçt�ğ�-

m�z sezon mücadele ett�ğ� 
l�g� küme düşme hattının üs-
tünde tamamlamıştı.

Hakem sem�ner� 5 Eylül’de

Görele Beled�ye
yoğun tempoda

T�rebolu açıklamayı bekl�yor
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Tekn�k adam Hakan 
Keleş, yen� sezonda key�f 
veren b�r takım olacaklarını 
d�le get�rd�.

G�resunspor’un gelecek vadeden oyuncularından olan 
Oğuzhan Öztürk, yen� dönemde kadroda olmayacak. Alt-
yapıdan yet�şen ve A takımda b�r süre oynadıktan sonra 
Körfez İskenderun, Muğlaspor, Kastamonuspor ve Yen� 
Kırşeh�rspor takımlarında k�ralık olarak forma g�yen orta 
saha oyuncusu, yen� dönemde kadroda yer almayacak. 
Kampın b�t�m�ne b�r-�k� gün kala Erzurum’dan ayrılan 
Oğuzhan’a b�rkaç kulübün tal�pl� olduğunun b�lg�s�ne ula-
şıldı.

Erzurum’da yaptığı kamp çalışmalarını 
Pazartes� sabahı yaptığı antrenmanla son-
landıran G�resunspor, b�r günlük �z�n�n ar-
dından kend� tes�sler�nde yapacağı antren-
manla hazırlıklarına kaldığı yerden başlaya-
cak.

TFF 1. L�g'�n yen� takımlarından RH Bandırmaspor, 
G�resunspor �le ayrılık yaşayan orta saha oyuncusu M�c-
hel Landel �le anlaşma sağladı.

Hakan Karaahmet başkanlığındak� yönet�m kurulu-
nun b�r ara sözleşme yen�lemek �sted�ğ� ancak olumlu 
yanıt alamadığı orta saha oyuncusu, kend�s�n� ısrarla �s-
teyen Bandırmaspor’un davet� üzer�ne Türk�ye’ye geld� 
ve yapılan kısa görüşmen�n ardından resm� sözleşmeye 
�mza attı. Daha önce Le Mans, Orduspor, Gençlerb�rl�ğ�, 
Alanyaspor ve G�resunspor formalarını g�yen 30 yaşın-
dak� orta saha oyuncusu 182 maçta 21 gol ve 19 as�st �le 
oynadı. M�chel Landel 16 kez de G�ne M�ll� Takımda 
forma g�yd�.

G�resunspor’un Erzurum’da yaptığı kamp çalışma-
larına katılan Cevatcan, 3. L�g ek�pler�nden Karako-
çan’a k�ralık olarak g�d�yor.

Tekn�k adam Hakan Keleş’�n yen� dönemde kadro-
da düşünmed�ğ� G�resunlu futbolcunun esk� adı Elazığ 
Beled�yespor olan Karakoçan takımına k�ralık olarak 
�mza atmasının gündemde olduğu öğren�ld�.

G�resunspor Basın Söz-
cüsü Ferhat Karadem�r b�r 
süre önce düzenled�ğ� 
basın toplantısında Gaz�şe-
h�r Gaz�antep FK’den sa-
vunma oyuncusu Ulaş Zen-
g�n’�n transfer�nde mutlu 
sona ulaştıklarını açıkla-
mıştı.

Bu açıklamanın üzer�n-
den 15 gün geçmes�ne rağ-
men Ulaş Zeng�n’�n henüz 
takıma katılmadığı öğre-
n�ld�. G�resunspor’dan 
Kayser�spor’dan k�ralanan 
ancak takıma katılmayan 
Anthony de olduğu Ulaş 
konusunda da b�r açıklama 
yapılmadı.

Ger�de kalan sezon Me-
nemenspor formasıyla adın-
dan sıkça söz ett�ren G�re-
sunlu futbolcu Mustafa Çe-
çenoğlu Süper L�g ek�ple-
r�nden Gençlerb�rl�ğ�’ne 
transfer oldu.

G�resunlu sporseverler�n 
G�resunspor forması �le gör-
mey� çok �sted�ğ� tecrübel� 
hücum oyuncusu, b�r süre-
d�r görüşme hal�nde olduğu 
Gençlerb�rl�ğ�’ne �mza attı.

G�resunsporlu oyuncular ve tekn�k 
kadro, dün sağlık kontrolünden geçt�. Ye-
ş�l-beyazlılarda oyuncular ve tekn�k ek�p, 
dün b�r özel hastanede sağlık kontrolünden 
geçt� ve ardından futbolculara �z�n ver�ld�. 
Sağlık kontroller� sonrasında her hang� b�r 
sıkıntının olmadığı kayded�ld�.

G�resunspor’un Baş-
kanı Hakan Karaah-
met’ten G�resunlular’a 
‘Çotanak ol’ çağrısı.

2020-2021 sezonu 
Çotanak sezonu olarak 
�lan ett�kler�n� ve yakla-
şık b�r hafta önce hayata 
geç�rd�kler� SMS kam-
panyasına tüm G�resun-
lular’ın �lg�s�n� bekle-
d�kler�n� d�le get�ren Baş-
kan Karaahmet; “G�re-
sunspor’a destek vere-
rek Çotanak’ın b�r kolu 
olmak �steyen herkes�n 
8071’e G�resunspor10 
yazması yeterl�. Her ay 
10 TL bağışta bulunup, 
Çotanak olab�l�rs�n�z” 
ded�.

Hakan Hoca: “Süper Lig bileti alacak üç takımdan biri de bizim olmamız için çok çalışacağız. 
Giresun halkıyla kenetlenerek ligde hedeflediğimiz noktaya ulaşacağımıza inanıyoruz”

G�resunspor key�f verecek
Transfer dönem�nde ku-

lübün ekonom�k yapısına 
uygun oyuncular aldıklarını 
�fade eden Hakan Hoca; 

“Kulübümüzün mal� konu-
larda sıkıntıları var. Zaten ol-
masa da b�z yarınları düşü-
nerek hareket etmek zorun-
dayız. Başkanımız Hakan 
Bey, b�z�m �sted�ğ�m�z, ku-
lübün bütçes�ne uygun 
oyuncuları aldı. Kongre sü-
rec�yle l�g�n başlama tar�h� 
arasındak� süre kısa olması 
neden�yle çok uzun soluklu 
b�r çalışma programı yapa-
madık ama bunu telafi 
etmek �ç�n programlar uy-
guladık. Oyuncularımın per-
formansından son derece 
memnunum” şekl�nde ko-
nuştu.

UFAK DOKUNUŞLAR 
LAZIM

Transfer dosyasını tam 

olarak kapatmadıklarını kay-
deden Hakan Hoca; “Ufak 
dokunuşların yapılması ge-
rek�yor. Özell�kle hücum 
hattında alternat�f olab�-
lecek oyunculara �ht�yaç du-
yuyoruz. Bel�rled�ğ�m�z, gö-
rüşme hal�nde olduğumuz 
oyuncular var. 

Başkanımız bu transfer-
ler� b�t�rmeye çalışıyor. Yen� 
sezonda G�resunspor taraf-
tarının key�f alacağı b�r 
takım oluşturmak �st�yoruz. 
Süper L�g b�let� alacak üç ta-
kımdan b�r� de b�z�m olma-
mız �ç�n çok çalışacağız. G�-
resun halkıyla kenetlenerek 
l�gde hedefled�ğ�m�z nokta-
ya ulaşacağımıza �nanıyo-
ruz” ded�.

Landel artık Bandırmalı

Çotanaklar yen�den başlıyor

Yeş�l-beyazlılarda artık l�g önces�nde 
son rötuşlar yapılacak.  Çotanaklar bugün 
yapacağı antrenmanla hazırlıkların startını 
yen�den verecek. G�resunspor Pazar günü 
Samsun’da Samsunspor �le hazırlık maçına 
çıkacak.

G�resunlu futbolcu Gençlerb�rl�ğ�’nde

G�resunspor ‘anlaştık’ dem�şt� ama…

Oğuzhan ayrıldı

Cevatcan Karakoçanlı oluyor

Başkandan ‘Çotanak ol’ çağrısı

Tekn�k kadro
ve oyuncular
sağlık
kontrolünden
geçt�
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