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Büyük Taarruz'da şehit 
olan askerlerin kabirlerinin 
bulunduğu Afyonkarahisar'ın 
İscehisar ilçesindeki Giresun-
lular Şehitliği'nde, milli mü-
cadelenin önemli dönem nok-
talarından biri olan Afyon 
cephesinde Giresun milis 
alaylarının vermiş olduğu şe-
hitlerimiz 98 yıl sonra Gire-
sun federasyonu öncülüğün-
de bir kez daha resmi tören-
lerle anıldı.

Devamı Sayfa 3’te

Beslenme ve Diyet uz-
manı Dyt. Melisa Karataş, 
“Her gün 30 gram fındık 
tüketerek bağışıklığınızı 
güçlendirebilir, kalp krizi ris-
kinizi azaltabilirsiniz” tavsi-
yesinde bulundu.

Devamı Sayfa 4’te

Atatürkçü Düşünce Derneği 
(ADD) Giresun Şubesi 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönü-
münde devlet erkanın Anıtkabir’i 
ziyareti sırasında “Devletin zirvesi 
Anırkabir’de” başlığını kullanan 
Akit TV yetkilileri hakkında Gire-
sun Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulundu.

Devamı Sayfa 4’te

Dereli-Şebinkarahisar ara-
sındaki Eğribel Tüneli'nde de 
incelemelerde bulunduklarını 
belirten Bakan Karaismailoğ-
lu, şunları kaydetti: "Bölgeyi 
çok yakından ilgilendiren Gi-
resun-Dereli-Şebinkarahisar 
yol aksı üzerinde bulunan Eğ-
ribel bölgesindeki 5 bin 900 
metrelik uzunluğu ile ülkemi-
zin en önemli tünellerinden 
birisi olan Eğribel Tüneli'nde 
incelemelerde bulunduk. Tü-
nelin kaba imalatları bitti, 
tünel inşaatları tamamlandı. 
Şimdi beton kaplamaları, 
elektromekanik sistemleri in-
şaatları başladı. İnşallah Eğri-
bel Tüneli'ni de 2021 yılı so-
nunu bulmadan faaliyete ge-
çireceğiz. Tünel bittiğinde 6 
kilometre yol kısalıyor. Za-
mandan da 30 dakika tasar-
ruf sağlıyoruz. Bölgenin tica-
retine, istihdamına ve turiz-
mine önemli katkı sağlayacak 
projemiz, bölgenin de sabır-
sızlıkla beklediği bir yatırım." 
İfadelerini kullandı.

EĞRİBEL TÜNELİ 2021’DE AÇILIYOR
Ulaştırma ve altyapı bakanı Ad�l Kara�sma�loğlu, Eğr�bel Tünel�’n� 
2021 yılında faal�yete geç�recekler�n� bel�rterek, tünel�n b�t�m�nde 6 
k�lometre yol ve 30 dak�ka zaman tasarrufu sağlayacağını b�ld�rd�.

1 Eylül 2019 tarihinde başlayan ve 31 Ağus-
tos 2020’de sona eren 2019/20 ihracat sezonun-
da 343 bin 561 ton iç fındık ihraç edilerek mik-
tar bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek sevi-
yesine ulaşılarak yeni bir rekor kırıldı. Söz konu-
su ihracattan 2 milyar 312 milyon 45 bin dolar 
döviz girdisi elde edildi. Karadeniz Fındık ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip 
Sevinç, söz konusu dönemin büyük bir kısmının, 
tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu Covid-
19 salgını ile geçtiğini, buna rağmen global tica-
retin yavaşladığı böyle bir dönem de ihracattaki 
artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Devamı Sayfa 4’te

Giresun Belediyesi ekip-
leri, afet bölgelerindeki ça-
lışmalarının yanı sıra şehir 
genelinde ki hizmetleri de 
aksatmıyor.Bu kapsamda, Su 
ve Kanalizasyon İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri; Osmaniye 
Mahallesi Yeşiltepe Cadde-
si’nde kanalizasyon hattı ta-
miratı, Aksu Mahallesi Pazar 
Sokak’ta vidanjörle kanal te-
mizliği, Gedikkaya Mahallesi 
Nihatbey Caddesi’nde ise 
baca yükseltmesi gerçekleş-
tiriyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI ŞEHRİN
HER BÖLGESİNDE SÜRÜYOR

HEDEF 500 BİN TON FINDIK İHRACATI
Fındık �hraca-
tında Cumhur�-
yet tar�h�n�n re-
koru kırılırken 
hedef 500 b�n 
ton fındık �hra-
catı ve 25 b�n 
k�ş�ye �st�hdam 
sağlamak

BAĞIŞIKLIĞINIZI
FINDIKLA GÜÇLENDİRİN

GİRESUNLULAR ŞÜHEDANIN İZİNDE

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu Ba-
lıkçılık Av Sezonunun açılışı-
nın Giresun'da Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın katılımıyla 
gerçekleştirildiğini hatırlata-
rak “Cumhurbaşkanımız tö-
rende müjde vererek, Gire-
sun Balıkçı Barınağı'nın ona-
yını verdi. Giresun ve balık-
çılar için çok değerli olan bir 
proje, inşallah bittiğinde Gi-
resun'a değer katacak, balık-
çılarımızın hak ettiği, Gire-
sun'umuzun hak ettiği çok 
değerli bir proje. Yatırım 
programına alıyoruz, inşal-
lah en kısa sürede beraber 

Bulancak Belediyesi’ne başvuru ya-
parak engelli aracı talep eden vatan-
daşların akülü araçları Belediye Baş-
kanı Recep Yakar tarafından teslim 
edildi.

Bedensel engellerinden dolayı ha-
reket kısıtlılığı yaşayan ve evden dı-
şarı çıkmakta zorluklar yaşayan Avni 
Gidal ve Ersin Yeşil’in akülü araç ta-
leplerini geri çevirmeyen Başkan 
Yakar, temin edilen araçları Belediye 
önünde teslim ederek güle güle kullanmaları temennisinde 
bulundu. Akülü araçlarına kavuşan vatandaşlarımızın sevinç-
leri yüzlerinden okunurken, Başkan Yakar’a teşekkür ettiler.

GİRESUN'A BALIKÇI BARINAĞI MÜJDESİ

Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan yapılan açıklamada, 
ekiplerin çalışma programı 
haricinde vatandaşların biz-
zat yaptıkları taleplere mü-
dahale edildiği belirtilerek: 
"Arkadaşlarımız vatandaşları-
mızın mağdur olmamaları 
için mesai mefhumu gözet-
meden, sahada çalışmalara 
devam ediyor. Amacımız, Be-
lediye Başkanımız önderli-
ğinde kentimize en iyi hiz-
meti verebilmektir." denildi.

temelini atarız. Yeni balıkçı 
barınağımız 960 metre 
dalga kıran uzunluğuna 
sahip çok büyük bir balıkçı 
barınağı olacak. 200 tekne 
kapasiteli, Karadeniz Bölge-
sine, Giresun'a hizmet ve-
recek, balıkçılarımızı rahatla-
tacak, onların konforunu ve 
çalışmalarını kolaylaştıracak 
bir proje olacak" şeklinde ko-
nuştu.

Espiye Balıkçı Barınağı 
hakkında da konuşan Kara-
ismailoğlu, barınaktaki işle-
rin bitmek üzere olduğunu, 
gelecek ay hizmete açmayı 
planladıklarını ifade etti.

ADD’DEN AKİT TV’YE SUÇ DUYURUSU Beled�yeden engell�lere akülü araç
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İMTİYAZ SAHİBİ

Giresun Güncel Gazetecilik Matbaacılık
Reklam Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. adına

Mehmet GÜNGÖR

BASKI YERİ
Giresun Güncel Tesisleri

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 P�raz�z Beled�yes� �lçen�n 
muhtel�f yerler�nde k� üst 
yapı çalışmalarına devam ed�-
yor. P�raz�z Beled�ye Başka-
nı Hüsey�n Görgülüoğlu’nun 
tal�matları doğrultusunda, 
Maden Mahalles� Boştepe 
mevk��nde sıcak asfalt çalış-
ması gerçekleşt�r�l�rken �lçe 
genel�nde yapılan program 
dah�l�nde çalışmaların 
devam edeceğ� bel�rt�ld�.

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Ad�l Kara�sma�loğlu, 
selden etk�lenen G�resun’un 
Derel� �lçe merkez�nde yü-
rütülen çalışmaları yer�nde 
�nceled�. Bakan Kara�sma-
�loğlu, �y�leşt�rme çalışma-
larında görev alan personel-
le b�r süre sohbet ett�kten 
sonra, esnaf ve vatandaşla-
rın da sorunlarını d�nled�. 
Bazı �ş yerler�n� z�yaret 
eden Bakan Kara�sma�loğlu, 
esnafla b�r araya geld�. De-
rel� esnafı, devlet�n tüm �m-
kanları �le bölgede olmasın-
dan duyduğu memnun�yet� 
d�le get�rd�.

Burada basın mensupla-
rına b�r açıklama yapan 
Bakan Kara�sma�loğlu, afe-
t�n üzer�nden b�r hafta geçt�-
ğ�n� bel�rterek, “Afet�n �zle-
r�n� s�lmek �ç�n canla başla 
çalışıyoruz. Çalışmalarımız 
bell� b�r noktaya ulaştı. En 
kısa zamanda afet�n �zler�n� 

G�resun Barosu 2020-
2021 Adl� Yıl açılış tören�n� 
G�resun Hükümet Konağı 
önünde koronav�rüs tedb�r-
ler� kapsamında sadece yö-
net�m kurulunun katılımıyla 
gerçekleşt�rd�. Saygı duruşu 
ve �st�klal marşının okun-
masının ardından gerçekleş-
t�r�len çelenk takd�m�yle 
tören sona erd�.

Ac�l Sağlık H�zmetler� Koord�nasyon 
Kom�syonu (ASKOM) toplantısı, İl Sağlık 
Müdürü Opr. Dr. Ahmet Bal başkanlığında 
gerçekleşt�. Kamu Hastaneler� H�zmetler� 
Başkanı Dr. Muhammet Aksu, Sağlık H�z-
metler� Başkanı Dr. Öğr. Üyes� Tuncer Öz-
türk, Halk Sağlığı H�zmetler� Başkanı Dr. 
Ünal Özek, Destek H�zmetler� Başkanı 
Mehmet Şah�n, Kamu Hastaneler� H�zmet-
ler� Başkan Yardımcısı Dr. Ham�t Öztürk, 
İl Ambulans Serv�s� Başhek�m� Dr. Mesut 

Çoklu baro kararını �çeren "Türk�ye Barolar B�rl�ğ� Avu-
katlık Kanunu Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına 
Da�r Yönetmel�k" Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
g�rd�

Resm� Gazete Çoklu baro s�stem�n� �çeren kararı yayın-
layarak yürürlüğe soktu. Kararla beraber 2 b�n avukatla ku-
rulan barolarda, avukat sayısının 2 b�n�n altına düşmes� ha-
l�nde Türk�ye Barolar B�rl�ğ�, �lg�l� baroya asgar� avukat sa-
yısının altı ay �ç�nde sağlanması �ç�n süre verecek. Bu süre 
�ç�nde eks�kl�k g�der�lemezse baronun tüzel k�ş�l�ğ�ne son 
ver�lecek. Tüzel k�ş�l�ğ� sona eren baroya kayıtlı avukatlar 
ve stajyerler �lan tar�h�nden �t�baren 15 gün �ç�nde o �lde b�r 
baro varsa o baroya, b�rden fazla baro varsa d�led�kler� ba-
roya kaydolacak.

Düzenlemeyle, 5 b�nden fazla avukat bulunan �llerde as-
gar� 2 b�n avukatla yen� b�r baro kurulab�lmes�ne yönel�k 
yasal düzenleme hükmü, yönetmel�k hükümler� arasına ek-
lend�. Yönetmel�ğe eklenen fıkraya göre, 5 b�n fazla avukat 
bulunan �llerde asgar� 2 b�n avukatla kurulan barolarda ya-
pılacak toplantılara katılacak tüm avukatların levhaya yazı-
lı olması zorunlu tutuldu.

DERELİ’DE AFETİN İZLERİ SİLİNİYOR
Bakan Kara�sma�loğlu “Afet�n �zler�n� s�lmek �ç�n canla başla 
çalışıyoruz. Çalışmalarımız bell� b�r noktaya ulaştı. En kısa 
zamanda afet�n �zler�n� tamamen ortadan kaldıracağız”

tamamen ortadan kaldıra-
cağız” �fadeler�n� kul-
landı.

“YENİ KÖPRÜ 
İMALATLARI-
MIZIN PROJE-
LERİ TAMAM-

LANDI”
316 k�lometre-

l�k yol ağı üzer�n-
de hasarlar oluştu-
ğunu b�ld�ren 
Bakan Kara�sma-
�loğlu, "Bunların b�r 
kısmını g�derd�k, b�r 
kısmında zaman alacak 
�şler var. Yıkılan ve hasar 
gören köprüler�m�z üzer�nde 
onarımlar başladı. Yen� 
köprü �malatlarımızın proje-
ler� tamamlandı. Ş�md� yen� 
�malatlara başlıyoruz. En 
kısa zamanda bu afet�n �zle-
r�n� ortadan kaldırarak, kalı-
cı projeler�m�z� yapıp, afet-
lerden etk�lenmeyecek pro-
jeler�m�z� hazırlayacağız" 

ded�.
“Yaptığımız çalışmalar 

�le bölge afet�n �zler�n� unu-
tup, daha güzel günlere en 
kısa zamanda ulaşacak”

Bölgede b�r süre daha 

olacaklarını kaydeden 
Bakan Kara�sma�loğlu, 
"Hummalı b�r çalışma var. 
Zaten bell� b�r sev�yeye 
geld�. Afet�n �zler� ortadan 
bell� b�r sev�yede kalktı. 

Hayat normale dönmeye baş-
lıyor. Dükkanların �ç�ndek� 
tem�zl�kler devam ed�yor, 
b�r kısmının tem�zl�ğ� ta-
mamlandı. Dış cepheler� ve 
tad�latlarıyla �lg�l� çalışma-
lar var. Yaptığımız çalışma-
lar �le bölge afet�n �zler�n� 
unutup, daha güzel günlere 
en kısa zamanda ulaşacak. 
B�z onların koord�nes� �ç�n 
buradayız. Arkadaşlarımız 
yoğun b�r çaba sarf ed�yor-
lar. B�z de onlara güç, kuv-
vet ver�yoruz. İnşallah el b�r-

l�ğ�yle artık bu afet�n üze-
r�nden geleceğ�z" �fadeler�n� 
kullandı.
“YENİ GÜZERGAH VE 

YENİ PROJELERLE
DERELERDEN 

ETKİLENMEYECEK
YATIRIMLARI

VATANDAŞLARIMIZIN 
HİZMETİNE

SUNACAĞIZ”
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayy�p Erdoğan'ın b�r gün 
önce kent� z�yaret etmes�n�n 
hem kend�ler�ne hem de 

bölge �nsanına büyük ölçü-
de moral verd�ğ�n� söyleyen 
Bakan Kara�sma�loğlu, 
“Yen� güzergah ve yen� pro-
jelerle derelerden etk�len-
meyecek yatırımları vatan-
daşlarımızın h�zmet�ne su-
nacağız. 

Yen� yatırımlarımızın 
projeler�n� b�r an önce ta-
mamlıyoruz. İnşallah en 
kısa zamanda onların da 
�malatlarına başlayacağız. 
Bölge daha güzel günlere ka-
vuşacak” ded�.

VİRÜS TEDBİRLİ ADLİ YIL AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

G�resun Barosu Başkanı 
Av. Soner Karadem�r Yen� 
Adl� Yılın açılışıyla �lg�l� ya-
yımlandığı mesaj da �se şu 
�fadelere yer verd� ; “Baro-
lar ve avukatlar Cumhur�ye-
t�n, demokras�n�n, hukuk 
devlet�n�n, hak arama öz-
gürlüğünün savunucuları; 
ad�l yargılanma hakkının de-
mokrat�k Hukuk devlet�n�n 

de tem�natıdır. 
Bu bağlamdak� hukuk 

mücadelem�z� sonuna kadar 
sürdürme kararlılığımızla, 
hak ve adalet arayışı yolun-
da fedakarca çalışan, de-
mokras� ve hukuk devlet�n-
den yana, avukat, hak�m, 
savcı meslektaşlarımız �le 

adl�ye ve avukatlık bürosu 
çalışanlarımız başta olmak 
üzere tüm yurttaşlarımızın 
yen� adl� yılını kutlar, mes-
leğ�m�z�n ve meslektaşları-
mızın yaşadığı gerçek so-
runların çözüldü, yargıya gü-
ven�n sağlandığı b�r yıl ol-
masını d�ler�m”

ASKOM v�rüs ve sel felaket�n� görüştü

Özdem�r ve Hastane Başhek�mler�n�n katı-
lımıyla GRÜ Kadın Doğum ve Çocuk Has-
talıkları Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes� top-
lantı salonunda yapılan toplantıda G�re-
sun’da yaşanan doğal afet sonrası sağlık 
h�zmet� sunumu ve kurumlar arası koord�-
nasyon �le Cov�d-19 temaslı, semptomlu 
ve akc�ğer tutulum bulguları olan hastala-
rın, �zlem, tedav�, hastaneye yatış, transfer, 
�laç kullanım �şlemler� ve sevkler� değer-
lend�r�ld�.

ÇOKLU BARO SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

PİRAZİZ’DE
ASFALT
ÇALIŞMALARI
DEVAM
EDİYOR
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DEMiRAY

Boztekke Köyü, Çataltepe Mevk��
NO: 11 GİRESUN/ Merkez

0850 305 00 28

GiRESUN

HAZIR
BETON

FABRİKA
Organize Sanayi Bölgesi Muhsin Tercan Cad.
No:33 Altınordu/Ordu*Türkiye
E-Posta: info@linra.com.tr
Telefon: 0452 800 04 00

“Farklı beklentiler, farklı çözümler”

İNŞAAT NAK. İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ
GURSAN

1. Sayfadan Devam
M�ll� Mücadelen�n sem-

bolü hal�ne gelen Afyon 
İsceh�sar'dak� G�resun Şe-
h�tl�ğ�nde her yıl olduğu 
g�b� bu senede anma tören� 
düzenlend�. Tüm dünyada 
ve ülkem�zde yaşanılan co-
rona v�rüs salgını neden�yle 
sınırlı sayıda resm� erkanın 
ve STK tems�lc�ler�n�n bu-
lunduğu törenler�n �lk� 
Afyon Val�l�ğ� ve Asker� yet-

GİRESUN ŞEHİTLİĞİNDE
ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

k�l�ler tarafından gerçekleş-
t�r�ld�.G�resun Federasyonu-
nun düzenled�ğ� anma tö-
renler� önces�nde G�resun 
Kültür Ev�n� z�yaret eden ka-
tılımcılar burada M�ll� Mü-
cadelen�n �zler�n� taşıyan G�-
resun Müzes�n� z�yaret ett�-
ler.

G�resun Afyon İsceh�sar 
Doğanlar Köyünde k� G�re-
sun Şeh�tl�ğ�nde düzenlenen 
törende konuşan G�resun Fe-

derasyonu Başkanı Muhte-
rem Mem�ş, günün anlam 
ve önem�n� �fade ederken; 
İsceh�sar'da yatan 14 G�re-
sunlu şeh�d�m�z� M�ll� Mü-
cadelen�n b�r sembolü ola-
rak gördükler�n� bel�rterek, 
bu şeh�tler�m�z�n kahraman-
lıklarla dolu mücadeles�n�n 
hem G�resun'a, hem de ül-
kem�ze �lham kaynağı ve 
övünç kaynağı olduğunu 
söyled�.

Afyonkarah�sar'dak� 
Zafer Haftası ve Büyük Ta-
arruz'un 98'ncı yıl dönümü 
törenler� kapsamında, G�re-
sun'dan gönüllü olarak yola 
çıkan ve İsceh�sar �lçes�ne 
bağlı Karaağaç ve Doğanlar 
köyü sınırlarında Yunan or-
dusuyla çarpışarak şeh�t 
olan 42 ve 47'nc� Alaylar-
dan 14 G�resunlu asker�n bu-
lunduğu G�resunlular Şeh�t-
l�ğ�'nde k� anma törenler� şe-
h�tler �ç�n okunan Kuranı 
Ker�m t�lavet�n�n ardından 
saygı duruşu ve İst�klal Mar-
şının okunmasıyla başlaya-
rak protokol konuşmaları �le 
devam ett�.

G�resun Federasyonu 
Başkanı Muhterem Mem�ş 
yapmış olduğu açılış konuş-
masında 98 yıl önce Türk�-
ye Cumhur�yet�'n�n kurul-
ması �ç�n �st�klal ve �st�kbal 
uğruna alınlarını h�ç düşün-
meden toprağa koyan 14 G�-
resunlu kahraman şeh�d� 
saygı ve rahmetle andığını 
�fade ederek, 47. ve 42. G�-
resun Gönüllü Alaylarının 
Afyon cephes�nde M�ll� Mü-
cadelen�n en kr�t�k döne-
m�nde görev aldıklarının al-
tını ç�zd�. Burada şeh�t 
düşen az�z şeh�tlere olan bor-
cumuzun �se ancak bu vatan 
sathında yaşanan büyük va-
roluş mücadeles�n�n anlam 
ve önem�n gelecek kuşakla-
ra aktarmakla ödeneb�lece-
ğ�n� söyled�.

ESPİYE’DE KENEVİR VE ESRAR OPERASYONU
Esp�ye’de jandarma ek�pler�n�n yap-

tığı çalışmada 13 kök kenev�r b�tk�s� 

�le b�n 897 gram kubar esrar maddes� 

ele geç�r�ld�.
Ed�n�len b�lg�ye göre, İl Jandarma 

Komutanlığına bağlı ek�pler, Esp�ye �l-

çes�ne bağlı Sakarya köyünde Z.A. ve 

kardeş� İ.A.’ya a�t araz�de yasadışı ke-

nev�r ek�m� yapıldığını öğrend�. Esp�ye 

Sulh Ceza Hâk�ml�ğ�nden alınan arama 

kararı �le harekete geçen ek�pler, böl-

gede araz� taraması yaptı. Şüphel�lere 

a�t evde ve bahçes�nde 13 kök kenev�r 

b�tk�s�, b�n 897 gram kubar esrar mad-

des�, 1 adet Brown�ng marka tabanca, 

1 adet tabanca şarjörü, 20 adet 9 mm 

çapında fişek 1 adet ev t�p� sera çadırı 

ve aydınlatma s�stem�, 15 adet b�tk� 

bakım �lacı, 4 adet hava ısı ölçer ve 

nem ölçer c�hazı, 1 adet hassas teraz�, 

50 adet k�l�tl� poşet ele geç�r�ld�.

Şüphel�ler Z.A., İ.A. ve F.A. Jan-

darma ek�pler� tarafından gözaltına alı-

nırken, olayla �lg�l� soruşturma başla-

tıldı.

İç�şler� Bakanı Süley-
man Soylu, Çevre ve Şe-
h�rc�l�k Bakanı Murat 
Kurum, Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Ad�l Kara�s-
ma�loğlu ve Bakan Yar-
dımcıları, Derel� Afet De-
ğerlend�rme ve Koord�-
nasyon Toplantısı gerçek-
leşt�rd�.

Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanı Murat Kurum �le 
Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Ad�l Kara�sma�loğ-
lu’un h�mayes�nde Derel� 
sel afet�n�n �zler�n�n s�l�n-
mes� ve �lçen�n yen�den 
yapılanması üzer�ne plan-
lanan çalışmaların değer-
lend�rmes�n�n yapıldığı 
toplantıya katılan G�re-
sun T�caret ve Sanay� 

AK Part� G�resun M�l-
letvek�l� Av. Kad�r Aydın, 
G�resun ve �lçeler�nde 
meydana gelen sel fela-
ket� dolayısıyla kend�ler�-
n� yalnız bırakmayan 
kurum ve kuruluşlar �le 
bakanlara teşekkür ett�.

M�lletvek�l� Aydın me-
sajında şu �fadelere yer 
verd� “İl�m�zde yaşanan 
sel felaket� sonrası yürü-
tülen çalışmaları b�zzat 
yer�nde �nceleyerek va-
tandaşlarımıza geçm�ş 
olsun z�yaret� �ç�n �l�m�ze 
teşr�fler�yle b�zler� onur-
landıran Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayy�p 
Erdoğan’a m�nnet, şük-
ran ve saygılarımı sunu-
yorum. Hemşehr�ler�m�-
z�n zor zamanında b�zle-
r�n yanında yer alarak 
devlet�m�z�n tüm �mkan-
larının seferber ed�lmes� 
hususunda verd�kler� tal�-
mat b�zler� ayrıca gurur-
landırmıştır.

Sayın Cumhurbaşka-

MİLLETVEKİLİ
KADİR AYDIN’DAN
TEŞEKKÜR

nımızın görevlend�rmes�yle 
gece gündüz çalışarak afet-
zedeler�m�z� yalnız bırak-
mayan İç�şler� Bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu’ya, 
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı-
mız Sayın Murat Kurum’a, 
Tarım ve Orman Bakanımız 
Sayın Bek�r Pakdem�rl�’ye, 
Enerj� ve Tab�� Kaynaklar 
Bakanımız Sayın Fat�h Dön-
mez’e, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Ad�l Kara-
�sma�loğlu’na, AK Part� 
Genel Başkan Yardımcımız 
Sayın Nurett�n Can�kl�’ye, 

M�lletvek�ller�m�ze ve Bele-
d�ye Başkanlarımıza teşek-
kür ed�yorum. Y�ne aynı şe-
k�lde gerekl� koord�nasyonu 
sağlayarak afet sonrası ça-
lışmalarda yer alan 
AFAD’a, Karayollarına, 
Devlet Su İşler�’ne, 
UMKE’ye, Pol�s ve Jandar-
ma Teşk�latımıza, AKUT’a, 
S�v�l Toplum Kuruluşlarımı-
za, gönüllü vatandaşlarımı-
za, tüm devlet kurum ve ku-
ruluşlarımıza ve �lg�l� Mü-
dürler�m�ze ayrıca teşekkür 
ed�yorum.”

Derel� Koord�nasyon Toplantısı Yapıldı

Odası Yönet�m Kurulu Baş-
kanı Hasan Çakırmel�koğlu, 
altyapı yatırımlarının yanı 
sıra, tac�r�n madd� zararının 
karşılanmasında 50 b�n TL 

h�be ve 100 b�n TL fa�zs�z 
kred�n�n öneml� olduğunu 
ancak kred� paket�n�n artırıl-
ması gerekt�ğ�ne vurgu 
yaptı.

http://info@linra.com.tr
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1. Sayfadan Devam
Sağlıklı beslenmen�n önem� her 

geçen gün daha �y� anlaşılıyor. Bu sı-
ralarda herkes�n önem verd�ğ� konular 
arasında �lk sıralarda bağışıklık s�ste-
m�n� kuvvetlend�rmek gel�yor. B�rçok 
k�ş� ‘bağışıklık s�stem�m� nasıl güç-
lend�reb�l�r�m, hasta olmamak �ç�n 
neler tüketmel�y�m, sağlıklı beslen-
mek �ç�n neler yapmalıyım’ sorularına 
yanıt arıyor. En güzel atıştırmalıklar-
dan b�r� olan fındığın faydalarının say-
makla b�tmed�ğ�n� söyleyen Beslenme 
ve D�yet Uzmanı Dyt. Mel�sa Karataş, 
“Hasta olmamak, yaşam süren�z� uzat-
mak ve bağışıklığı güçlend�rmen�n 
yolu fındıktan geçmekted�r” d�yerek 
fındığın faydaları konusunda b�lg�len-
d�rmede bulundu.

“KURUYEMİŞ YİYENLER 
DAHA UZUN YAŞIYOR”

Düzenl� olarak her gün fındık tü-

1. Sayfadan Devam
ADD G�resun Şube Baş-

kanı Oğuzcan Özdem�r suç 
duyurusunda bulunduktan 
sonra b�r açıklamada bulun-
du. Özdem�r açıklamasında, 
“B�l�nd�ğ� g�b�, 1 Eylül 
Dünya Barış Günüdür. M�l-
letçe ve devletçe, çağdaş 
dünyanın ayrılmaz ve say-
gın b�r üyes� olarak, yaşamı-
mızı borçlu olduğumuz kur-
tarıcımız ve kurucumuz 
Gaz� Mustafa Kemal Ata-
türk, ‘Yurtta barış, dünyada 
barış’ felsefes�n�n yaratıcısı-
dır. Bu felsefey�, kend� ya-
şamının öznes� yapmış b�r 
büyük l�derd�r. Dünya ve 
tar�h, büyük Atatürk’ün ba-
rışçıl yönünü saygıyla kabul 
etm�şt�r.

ATATÜRK’E SAYGISIZLIK İNSANLIĞA,
TARİHE VE DÜNYAYA SAYGISIZLIKTIR

FINDIK KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR
ketmen�n kalp kr�z� geç�rme r�sk�n� 
azaltmakta etk�l� olduğunu söyleyen 
Beslenme ve D�yet Uzmanı Dyt. Me-
l�sa Karataş, “New England Tıp Der-
g�s�'nde yayımlanan b�r çalışma; en 
büyük faydayı her gün b�r pors�yon 
kuruyem�ş tüketenler�n gördüğünü 
söylemekted�r. Çalışmada 120 b�n 
k�ş�, 30 yıl boyunca �zlenerek; her 
gün kuruyem�ş tüketenler�n yaşam sü-
res�n�n h�ç yemeyenlere oranla yüzde 
20 daha uzun olduğu saptanmıştır. Tü-
ket�len kuruyem�şler arasında �se fın-
dık öneml� b�r yer almaktadır” d�ye 
konuştu.

Fındığın besley�c� ve doyumsal 
özell�kler�, onu gıda ürünler� arasında 
benzers�z ve �deal b�r malzeme hal�-
ne get�rd�ğ�n� sözler�ne ekleyen D�-
yet�syen Mel�sa Karataş, şöyle 
devam ett�:

“İy� b�r enerj� kaynağı olan fındık 

kolesterolü düşürür, kalp r�tm�n� 
ayarlamaya yardımcı olur. Yan� tam 
b�r kalp dostudur. Düzenl� olarak her 
gün fındık yemek kalp kr�z� geç�rme 
r�sk�n� azaltmakta çok etk�l�d�r. E v�-
tam�n� açısından da zeng�n olan bu 
bes�n, mesane kanser� başta olmak 
üzere pek çok kanser türünün oluşu-
munun engellenmes�ne destek ol-
maktadır. 

Kas hacm�n�n artmasına ve kasla-
rın güçlenmes�ne de katkıda bulunan 
fındık ayrıca güçlü kem�kler �ç�n bol 
m�ktarda �ht�yacımız olan kals�yum 
ve magnezyumu da almamızı sağla-
maktadır. 

Tüm bunları toparladığımızda as-
lında fındığın günlük beslenme �ç�n 
son derece öneml� ve faydalı olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Günlük 30 gram 
fındık tüketerek sağlıklı ve z�nde b�r 
yaşam süreb�l�rs�n�z.”

UNESCO’nun tar�h� ka-
rarı ve Atatürk’ü tanımı 
bunun en �y� kanıtıdır: “Ata-
türk uluslararası anlayış, �ş-
b�rl�ğ�, barış yolunda çaba 
gösterm�ş üstün k�ş�, olağa-
nüstü devr�mler gerçekleş-
t�rm�ş b�r devr�mc�, sömür-
gec�l�k ve yayılmacılığa 
karşı savaşan �lk önder, 
�nsan haklarına saygılı, 
dünya barışının öncüsü, 
bütün yaşamı boyunca �n-
sanlar arasında renk, d�l, 
d�n, ırk ayırımı gösterme-
yen, eş� olmayan devlet 
adamı, Türk�ye Cumhur�ye-
t�’n�n kurucusu.” Ülkem�z-
de, demokras�n�n ve özgür-
lükler�n varlık neden� olan, 
cumhur�yet devr�m�n�n ya-
ratıcısı, büyük Atatürk’e say-

gısızlık �nsanlığa, tar�he ve 
dünyaya saygısızlıktır. Türk 
M�llet�’ne saygısızlıktır. 
Kabul ed�lemez. Türk m�lle-
t�n� yok olmaktan ve esaret-
ten kurtaran, 30 Ağustos Za-
fer�’n�n 98’�nc� yıl dönü-
münde, Ak�t TV’n�n Ata-
türk’e yapmış olduğu saygı-
sızlığı, h�çb�r bahane açıkla-
yamayacak. B�l�nçl� ve 
planlı b�r şek�lde yapılan bu 
saygısızlığa karşı, 1 Eylül 
Dünya Barış Günü’nde eş 
zamanlı olarak, tüm yurtta 
suç duyurusunda bulunduk-
larını bel�rtt�.

Özdem�r, Ak�t TV’n�n 
“sehven” ded�ğ� �fadeye �l�ş-
k�n “Söz konusu yayın b�r 
hata değ�l, ha�nl�kt�r” der-
ken, Atatürk’e k�msen�n ha-
karet edemeyeceğ�n� bel�rt-
t�: “Atatürk’ü akılları sıra 
harf değ�ş�kl�ğ� �le değers�z-
leşt�rmeye çalışanlar unut-
mamalıdır k�, b�zler m�llet 
olarak Yüce Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün b�ze gös-
terd�ğ� çağdaş yoldan, �lke 
ve devr�mler�nden asla sap-
mayacağız.”

Toplumsal barış �ç�n her-
kes�n üzer�ne düşen� yapma-
sı b�r zorunluluk. Toplumsal 

barışı korumanın yolu, top-
lumun yan�, m�llet�n değer-
ler�ne saygı duymaktan 
geçer. Atatürk, Türk m�llet�-
n�n en büyük değer�d�r. 
Büyük Atatürk’e yapılan 
saygısızlık, toplumsal barışı 
sabote etmek demekt�r. Bu 
nedenle, tüm yetk�l�ler� ve �l-
g�ler� b�r kez daha uyarıyo-
ruz: Atatürk, Türk�ye’d�r. 
Türk�ye, Atatürk’tür” ded�.

G�resun’da meydana gelen sel felake-
t�nde oluşan zararların g�der�lmes� ve ha-
yatın normale dönmes� �ç�n Bayburt Val�s� 
Cüneyt Epc�m’�n tal�matlarıyla Doğankent 
bölges�nde çalışmak üzere İl Özel İdares�-
ne a�t 1 adet exkavatör, 2 adet kazıyıcı 
yükley�c� �ş mak�nası ve 3 adet kamyon ön-
cek� gün Bayburt’tan G�resun’a gönder�l-
d�.

Bayburt’tan g�den ek�p G�resun’da tah-
r�p olan noktalarda çalışmalarını sürdürü-
yor.

Bayburt İl Özel İdares� Genel Sekreter� 
Hayrett�n Koçy�ğ�t, konuyla �lg�l� sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, 

Bayburt’tan G�resun’a destek

“Arkadaşlarımızı çalışma bölges�ne uğur-
ladık. Orada çalışacak mesa� arkadaşları-
ma kazasız belasız çalışmalar d�l�yorum. 
Bu ves�le �le G�resunlu kardeşler�me geç-
m�ş olsun d�lekler�m� �let�yor her zaman 
yanlarında olduğumuzu b�ld�rmek �st�yo-
rum. Allah b�r daha böyle afet yaşatma-
sın.” �fadeler�ne yer verd�.

1. Sayfadan Devam
KFMİB Başkanı Se-

v�nç; “Bu başarıya ulaşıl-
masında emeğ� geçen, 
başta ürünün gerçek sah�b� 
fındık üret�c�ler�m�z olmak 
üzere, dünyanın en gel�ş-
m�ş �şleme tes�sler�ne sah�p 
olan, nes�llere dayanan tec-
rübeler� sayes�nde 150’ye 
yakın ülkeye �hracat ger-
çekleşt�ren ve dünya fındık 
p�yasalarında saygın b�r 
üne sah�p olan fındık sana-
y�c�/�hracatçılarına bu ves�-
leyle b�r kez daha teşekkür 
etmekten z�yades�yle mutlu 
olduğumu bel�rtmek �st�yo-
rum” ded�ğ� yazılı açıkla-
masında şu görüşlere yer 
verd�:

TEDİRGİNLİK
DUYUYORUZ

“Fındık �hracatçıları ola-
rak rekor üstüne rekor kır-
manın mutluluğunu yaşar-
ken, önümüzdek� dönemde 
kuvvetle muhtemel Cov�d-
19 �k�nc� dalgası neden�yle 
global ölçekte beklenen da-
ralmanın, �ç�nde bulundu-
ğumuz sezonda talep kr�z� 
olarak karşımıza çıkması �h-
t�mal�nden de b�r o kadar te-
d�rg�nl�k duyduğumuzu 
�fade etmek �ster�m. 

Z�ra talepte yaşanab�-

İHRACAT ODAKLI POLİTİKALARA ÖNCELİK VERİLECEK
lecek b�r azalma hem üret�-
c�ler�m�z hem de �hracatçı-
larımız aleyh�ne sonuçlar 
doğurab�lecek n�tel�ktek� 
gel�şmelerd�r.

İHRACAT
ODAKLI

POLİTİKALARA 
ÖNCELİK

Fındık sanay�c� ve �hra-
catçısına düşen görev �n �h-
racatımızın sürdürüleb�l�r 
b�r şek�lde artırılmasını sağ-
lamak olduğunu bel�rten 
Ed�p Sev�nç şunları kaydet-
t�:

“Üret�c�ler�m�ze de 
düşen görev; global tüke-
t�m �ç�n �ht�yaç duyulan 
m�ktarda kal�tel� fındıkların 
Türk�ye orj�nl� olarak kar-
şılanmasına �mkan verecek 
şek�lde kal�te ve ver�m� ar-
tırmaktır. 

Devlet�m�ze düşen 
görev �se fındığın % 90’a 
yakın kısmının �hraç ed�l-
mekte olduğunu h�ç hatır-
dan çıkarmadan, dünya fın-
dık ve �kame ürün p�yasa-
larını değerlend�rmek sure-
t�yle alınacak kararların ve 
uygulanacak pol�t�kaların 
�hracat odaklı olmasına ön-
cel�k vermekt�r.”

25 BİN KİŞİYE
DAHA

İSTİHDAM
KFMİB Başkanı Sev�nç 

açıklamasını; “Bu ortamın 
sağlanması ve sürdürülme-
s� �le fındık sanay�c� ve �h-
racatçıları olarak hedefled�-
ğ�m�z 500 b�n ton �hracat 
karşılığı çok daha yüksek 
döv�z g�rd�s� sağlamak ül-
küsüne ulaşmamız müm-
kün olacaktır. 

Karaden�z bölges�nde 
�lave yaklaşık 25 b�n k�ş�y� 
daha �st�hdam ederek böl-
gen�n sosyo-ekonom�k 
şartlarının �y�leşt�r�lmes�n-
de sağlanan öneml� ve 
somut katkılar da büyüye-
rek devam edeb�lecekt�r” 
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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…
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Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, gençlere yönelik yap-
tıkları her yatırım ve çabanın 
kendilerini ayrı heyecanlandır-
dığını belirterek, ‘’Gençlerimiz 
bizim için en mühim ümit, 
varlık’’ dedi.

Bakan Kasapoğlu, Balıke-
sir ziyaretinin ikinci gününde 
Vali Hasan Şıldak ve Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz'ı makamlarında ziyaret 
etti.

Bakan Kasapoğlu, daha 
sonra basın mensuplarına yap-
tığı açıklamada, Balıkesir'in 

Normalleşme döneminin 
ardından düzenlenen ikinci ka-
rate müsabakası olan Türkiye 
Kulüpler Karate Şampiyona-
sı’nda sona erdi.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi (KBBL) 2020-2021 sezo-
nu katılım süreci, 4 Eylül 2020 Cuma gününe kadar uzatıldı.

KBBL’ye katılım başvurusu yapmak isteyen kulüpler isteni-
len evrakları en geç 4 Eylül 2020 Cuma günü saat 18.00’e 
kadar Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Ligleri Müdürlü-
ğü’ne teslim etmeleri gerekmekte. 2020-2021 sezonunda 
ligde Giresun dan takım olup olmayacağı önümüzdeki günler-
de kesinlik kazanacak.

Kadınlar Hentbol Türkiye Süper Liginde mücadele eden Gö-
rele Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı kaptanı Perihan Topa-
loğlu Acar'a takım teknik heyeti ve arkadaşlarından sürpriz 
doğum günü etkinliği düzenlendi.

Yeni yaşına girmenin heyecanını yaşayan kaptan Perihan, 
jestlerinden ötürü baş antrenör Mehmet Ali Binen ve takım ar-
kadaşlarına teşekkür etti. Başarılı takım kaptanı Acar'a yeni 
yaşın huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Görele Belediyesi 
Spor Kulübü’nün baş antrenörü Mehmet Ali Binen, Acar'a ba-
şarılarının devamını diledi.

Giresunspor Başkanı 
Hakan Karaahmet, Türkiye Fut-
bol Federasyonu’nun olağan 
genel kurulunda, TFF Başkanı 
Nihat Özdemir'le bir araya 
geldi.

Başkan Karaahmet; “Gire-
sunsporumuz’un, taraftarları-
mızın ve sponsorlarımızın sel 
nedeniyle doğrudan ve dolaylı 
olarak olumsuz etkilendiği şu 
günlerde yanımızda olan ve sorunlarımıza çözüm arayan TFF 
Başkanı Nihat Özdemir'e teşekkür ederim” diye konuştu.

Giresunspor’un geçen sezonun devre arasın-
da Beşiktaş’tan kiraladığı Muhayer Oktay’a Altı-
nordu talipli oldu. Yeşil-beyazlıların yeniden kad-
roya katmak için girişimde bulunmadığı genç fut-
bolcuyu, İzmir ekibi bonservisiyle almak istiyor. 
TFF 1. Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler 
kala 9 futbolcuyla yollarını ayırıp yalnız 1 ismi 
kadrosu katan Altınordu, Beşiktaş'ın genç orta 
saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı renklerine kat-
mak için düğmeye bastı. Transferde Giresuns-
por'dan kanat oyuncusu Ahmet İlhan dışında 
kimseye imza attırmayan Altınordu, daha önceki 
yıllarda da listesinde olan 21 yaşındaki gurbetçi 
Muhayer için düğmeye bastı.

“Gençler�m�z b�z�m �ç�n en müh�m üm�t, varlık’’
bereketli bir il olduğunu ve 
burada iyi bir şekilde karşılan-
dıklarını anlattı. Balıkesir için 
verdikleri sözleri bir bir ger-
çekleştirdiklerini belirterek, 
bugüne kadar üreten, taş üs-
tüne taş koyan anlayışlarını 
bugüne kadar güçlü bir şekil-
de tesis ettikleri gibi bundan 
sonra da tesis edeceklerini 
kaydeden Bakan Kasapoğlu, 
şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın li-
derliğinde bu şarkı ilelebet 
devam edecek. Gençlerimiz 
bizim için en mühim ümit, 
varlık. Bu manada gençlerimi-

ze yaptığımız yatırım, gençle-
rimiz için her çabamız bizi 
ayrı heyecanlandırıyor. O yüz-
den gençlerimiz için kadınları-
mız için kadın odaklı spor po-
litikamız var. Önceliği onlara 

tanıyarak yarının Balıke-
sir'inde tüm Balıkesir sathın-
da inşallah çok önemli spor-
cuları, çok önemli bilim, iş in-
sanlarını bu manada yetiştire-
ceğiz."

Bakan Kasapoğlu, hedef-
lerinin çok yüksek olduğuna 
işaret ederek, bundan sonraki 
çalışmalarında da el ele veri-
lerek önemli işler başaracakla-
rına inandıklarını söyledi.

Tems�lc�ler�m�z derece yapamadı

Sakarya’nın ev sahipliğin-
de 27-30 Ağustos tarihleri 
arasında düzenlenen şampi-
yona, fiziksel temas gerektir-
meyen Kata dalında düzen-
lendi. Dört gün süren müsa-
bakalarda 50 ilden 711 
bayan, 1033 erkek sporcu mü-
cadele etti. 30 Ağustos Zafer 

Bayramı kapsamında gerçek-
leştirilen şampiyonada minik, 
yıldız, ümit, genç, 21 yaş altı 
ve büyükler kategorilerinde 
madalya dağıtıldı. Şampiyona-
ya ilimizi temsilen katılan 
sporcularımız ise başarılı mü-
sabakalar yapmalarına rağ-
men dereceye giremediler.

Per�han’a doğum günü sürpr�z�

Muhayer’e Altınordu tal�pl�
TFF Başkanı Özdem�r’e teşekkür

KBBL’de süre uzadı
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Giresunspor Başkanı 
Hakan Karaahmet, kulüp he-
saplarının resmi bir firma ta-
rafından inceleneceğini söy-
leyerek; “Kulübün ne bir ku-
ruşunu ziyan ederim, ne de 
ettiririm” dedi.

Başkan Karaahmet; 
“Bugün şu borç var diyorum, 
yarın başkası çıkıyor. Transfer 
yasağını kaldırmak için ihti-
yaç olan rakamın 8 milyon TL 
olduğunu söylemiştik ancak 
iki milyon TL’ye yakın daha 
bir borç çıktı. Tahtayı kaç li-
raya açacağımız, parayı öde-
yeceğimiz zaman ortaya çıka-
cak. Farklı şeyler var. Çözme-
ye çalıştığımız bilinirse daha 

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, 
kulübün sosyal medyadaki resmi hesapları-
na küfür içerikli paylaşımlarda bulunanların 
engelleneceğini dile getirdi.

Başkan Karaahmet; “Artık küfür edenler, 
sosyal medyada barınamayacak. Giresunlu-
ları, Giresunspor bir araya getirebilir. Bu 
Türkiye’de bir ilk olacak. 

Sosyal medya hesaplarımıza küfür içerik-

Giresunspor Başkanı 
Hakan Karaahmet, geçmiş dö-
nemlerde futbolcuların yaptı-
ğı sözleşmelerde yazan üc-
retler konusunda tereddütle-
rinin olduğunu dile getirdi.

Başkan Karaahmet; “Fut-
bolcu hesaplarında sorunlar 
var. Astronomik rakamlar var. 
Kamuoyu ile paylaşacağım. 
Bazı rakamlarla ilgili tered-
dütlerim mevcut. Bazı mena-
jerlerin kulüp içerisinde yap-
tıklarını tüm Türkiye ve spor 
camiası öğrenecek. Hangi me-
najer ya da hangi aracıysa 
kimsenin yaptığı yanına kar 
kalmayacak. Buna sebebiyet 
veren art niyetli kişilerde fut-
bol camiası içinde bedelini 
ödeyecek” diye konuştu.

Giresunspor önü-
müzdeki günlerde sel 
afetinin yaşandığı De-
reli’ye giderek, çocuk-
larla bir araya ge-
lecek.

Başkan Hakan Ka-
raahmet; “Bildiğiniz 
üzere, Giresun sel fe-
laketi yaşadı. Bu 
durum Giresunspor’u 
da derinden yaraladı. 
Bakanlarımız Gire-
sun’a üst kurdu. Ciddi 
çalışmalar var. Gire-
sun’da bu selde zarar 
görmüş insanlara yar-
dım etmeye çalışıyor. 
Biz de Dereli’deki ço-
cukları ziyaret edece-
ğiz. Futbol takımımız-
la birlikte Dereli ziya-
retimiz olacak. Gire-
sunspor, Giresun’un 
ne sorunu varsa 
orada olacak” diye ko-
nuştu.

Giresunspor’da peşi-
natların önemli bir bölü-
münün futbolcuların he-
saplarına yatırıldığı kayde-
dildi.

Başkan Hakan Karaah-
met; “Futbolcu peşinatları-
mız ödendi. Geriye kalan 
bir kısmı var onlar da maç-
lar başlayana kadar öde-
necek” dedi. Karaahmet 
ne kadar ödeme yapıldığı 
konusunda kendisine yö-
neltilen soruya ise ‘Orası 
özel. Bizim bilmemiz gere-
ken bir konu” yanıtını 
verdi.

Giresunspor Başkanı 
Hakan Karaahmet, daha ön-
ceki yönetimlerin altyapıya 
malzeme dahi almadığını öne 
sürerek; “bizim sözümüz var, 
A takım ne giyiyorsa, altyapı 
da onu giyecek” dedi.

Başkan Karaahmet; “Biz 
altyapı değil, temel yapı di-
yoruz. Temeli onlar oluştura-
cak. Ciddi çalışmalarımız var 
temel yapıyla ilgili. Orada 
farklı bir okul modeli kuraca-
ğız. Çocuklarımız A takım 
gibi malzeme giyecek. Bütün 
çocuklarımız evlerinden ser-
visle alınacak. Tekrar evleri-
nin kapısına kadar bırakıla-
cak. Okul modeline dönece-
ğiz. Çok önemsediğimiz bir 
yer. Ciddi bir çalışma sürüyor 
orada özel olarak. Bu zama-
na kadar altyapının malze-
mesi dahi yokmuş” diye ko-
nuştu.

Giresunspor yönetimi, yapımında sona yaklaşılan Ço-
tanak Spor Kompleksi’nde oyuncuların konaklayacağı bir 
yer yapmayı planlıyor.

Bu konuda da bir açıklama yapan Başkan Hakan Ka-
raahmet; “Çotanak Spor Kompleksi’nde oyuncuların kal-
mak istediği bir yer yok. Orayı hızla yapmamız gereki-
yor. Mimar arkadaşlarımız çalışıyor. Stadın içerisinde yer-
ler var. Mevcut tesis daha farklı şeylere hizmet verebi-
lir” şeklinde konuştu.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, geçtiğimiz 
hafta düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarla 
Giresunlular’dan büyük tepki alan Basın Sözcüsü Ferhat Ka-
rademir’e sahip çıktı.

Başkan Karaahmet; “Ferhat Bey’in açıklaması farklı yer-
lere çekildi. Ferhat Bey düzgün bir arkadaşımız. Zaman 
zaman eksiği, hatası olabilir ama hemen linç etmeye çalış-
mak ve onun üzerinden gelip Giresunspor’a zarar vermeyi 
anlayamıyorum. Ferhat Bey’in açıklamasında takımın içeri-
sinde zorluk belliydi” ifadelerini kullandı.

Kulüp hesaplarının resmi bir firma tarafından inceleneceğini açıklayan Giresunspor
Başkanı Karaahmet: “Geçmiş ile ilgili ne var ise muhataplarıyla görüşerek çözeceğiz”

“G�resunspor’un 1 kuruşunu b�le z�yan ett�rmem”
iyi olur. Kulübün borç duru-
munu delegeler gördü. 
Kongreden sonra gördüğü-
müz tabloları karşımızdaki-
lerle görüşüyoruz. İstişare ya-
parak çözeceğiz. Kimse 
merak etmesin. Biz bunun 
için buradayız. Gerekli muha-
taplarla görüşeceğiz ve bu so-
runları çözeceğiz” şeklinde 
konuştu.

“UYKULARI KAÇIRACAK 
ŞEKİLDE”

Başkan Karaahmet; “Bazı 
şeyler çok hızlı olmuyor. Bir 
sürü hesap var. Bunları çöze-
ceğiz. Eski yöneticiler, baş-
kanlar bir araya gelip çözece-
ğiz. Oldu geçti olmaz. Müsa-
ade etmeyiz. Onlar da gerek-

li fedakârlıkları yapacaktır. 
Bu sorunları çözerken duaya 
çok ihtiyacımız var. Borç uy-
kuları kaçıracak cinsten. Tah-
tayı önümüzdeki hafta içeri-
sinde açmış oluruz diye dü-
şünüyoruz. Hesaplar konu-
sunda borç durumu çok 

merak ediliyor. İnceleme fir-
ması ile anlaştık. Resmi bir 
firma hesapları inceleyecek. 
Kimse merak etmesin. Gire-
sunspor’un bir kuruşunu dahi 
ne ziyan ederiz, ne de ettiri-
riz. Maneviyatın ne olduğu-
nu biliriz. Hepsini bakıyoruz. 

Kırarak, dökerek derdinde de-
ğiliz. Aynı masa etrafında bu 
işleri çözme taraftarıyız. 
Kendi dönemimizle ilgili bir 
sorun olmayacak. Geçmiş ile 
ilgili var ise de muhataplarıy-
la görüşerek çözeceğiz” şek-
linde konuştu.

Resm� hesaplara küfür yazan engellenecek

likli paylaşımlarda bulunanları ekibimiz en-
gelleyecek. İlk etapta 3 ay, sonrasında bir 
sene, tekrarlanması halinde süresiz sayfa-
dan çıkarılacaktır. Hakaretle bir yere vara-
mayız. Klavyenin başına geçip, kimse küfür 
ve hakaret edemeyecek. Nasıl alkollü sürü-
cüye ceza verilip ehliyeti alınıyorsa biz de o 
kişilerin sayfalarımıza erişimini engelleyece-
ğiz” dedi.

“Herkes bedel�n� öder”

“B�zden önce altyapının malzemes� yokmuş”

Basın Sözcüsüne sah�p çıktı
Peş�natların öneml�

bölümü ödend� G�resunspor Derel�’ye g�decek

Futbolcular yen� statta konaklayacak
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