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Yazısı 4. sayfada

Gülay AYAR / Uzman Vaiz

ALLAH, İŞİNİ GÜZEL YAPANLARI SEVER

Ordu'nun Per-
şembe ilçesindeki ba-
lıkçı kadınlar, deniz-
lerde av yasağının 
kalkması ile birlikte 
denize açılmaya baş-
ladı. Türkiye'de bin-
lerce kadın balıkçı, de-
nizin hırçın sularına 
ağ atarken, Ordu'nun 
Perşembe ilçesindeki 
kadınlar da yıllardır 
eşlerine yardım edi-
yor. 1950'li yıllarda 
gemici bulamadıkları 
için yardım için eşle-
rini çağıran balıkçılar, 
yıllardır karı-koca bu 
mesleği nesilden 
nesle aktarıyor. Yak-
laşık 70 yıldır sürege-
len gelenek sayesin-
de kadınlar ev eko-
nomisine katkıda bu-
lundukları gibi, zor-
lukların da üstesin-
den geliyor. 
Devamı Sayfa 4’te

Giresun’da uzaktan eğitim süreci çerçevesinde 
Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) erişim sağlayamayan 
öğrenciler için kurulan EBA Destek Noktası hizme-
te girdi. Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul 
Tosunoğlu, öğretmenler ve öğrenciler gerçekleştiri-
len törene Giresun’da Aksu 15 Temmuz Şehitler 
Anadolu Lisesinde oluşturulan EBA Destek Nokta-
sından bağlandılar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA’ya erişim 
sağlayamayan ve derslerini takip edemeyen öğren-
ciler için tüm Türkiye’de olduğu gibi Giresun’da da 
destek noktası oluşturuldu. 81 ilde ve bin 420 mer-
kezde kurulan EBA destek noktalarının açılışı tüm 
illerin katılımıyla telekonferans üzerinden yapılan 
törenle gerçekleştirildi.  Devamı Sayfa 2’de

Giresun Limanı’nda ya-
pıldığı günden bu yana 
herkesin tepkisini çeken 
ve Giresunlunun denizle 
arasına set çeken silolar 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın talimatıyla 
yıkılacak.

Yaklaşık iki yıl önce 
özelikle şehirle deniz ara-
sındaki bağlantıyı kopar-
ması açısından başta Bele-
diye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu olmak üzere bir 
çok sivil toplum kuruluşu 
ve binlerce Giresunlu tara-
fından tepkiyle karşılanan 
silolar , başlangıç olarak 
özelikle firma tarafından 
taahhüt edilen 1000 çalı-
şan, bunun çok büyük bir 
bölümü ise Giresunlu 
gençlerden oluşacak va-
adinden uzak bir görüntü 
ile faaliyetlerine devam 
etti. Devamı Sayfa 2’de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gire-
sun’da yaşanan selde yardımlaşmanın en güzel örneklerini 
gördüklerini belirterek “Devletin bütün kurumları, bütün 
bakanlıklarımız, belediyeler, teşkilatlarımız hepsi seferber 
oldular. Giresun’da hayat devletin ve vatandaşın çabaları 
ile normale dönecek" dedi.

Karaismailoğlu, afetin izlerini kısa sürede silmek için ça-
baladıklarını ve belli bir aşamayı geride bıraktıklarını dile 
getirerek, şehrin merkezlerinde ana yollarda sıkıntı kalma-
dığını söyledi. Devletin afet bölgesinde normal hayata dö-
nülmesi için büyük gayret gösterdiğini, vatandaşların da 
kendi çabalarıyla bu gayrete destek olduğunu dile getiren 
Karaismailoğlu, “Giresun'da yardımlaşmanın tam bir örne-
ğini gördük. Devletin bütün kurumları, bütün bakanlıkları-
mız, belediyeler, teşkilatlarımız hepsi seferber oldular. 
Canla başla çalıştılar, kısa sürede afetin izlerini ortadan kal-
dırmada belli bir seviyeye geldik, inşallah kısa sürede de or-
tadan kaldıracağız" diye konuştu.

GİRESUN’DA EBA DESTEK NOKTASI OLUŞTURULDU
15 Temmuz
Şeh�tler
Anadolu
L�ses�
G�resun’un
EBA Destek
Noktası oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
SON NOKTAYI KOYDU

DEVLETİN VE VATANDAŞIN ÇABALARI
İLE HAYAT NORMALE DÖNECEK

KARADENİZ’İN "KADIN REİSLERİ”
Balıkçılığın anneden kıza geçtiği Okçu Mahallesi'nde kadınlar, Karadeniz'in 

hırçın sularında balık avlıyor, ağ çekiyor, ağ temizliyor ve istif yapıyor.

Giresun İl Emniyet Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekipler De-
reli'de meydana sel felaketini 
ardından yaşanan afetin etki-
lerini en aza indirmek için ça-
lışmalarına devam ediyor. De-
reli İlçe Emniyet Müdürlüğü 
tarafından yağışın başladığı 
ilk anlarda ilçe merkezinde 
suyun 15-20 santimetre yük-
selmeye başladığının fark 

İçişleri Bakanlığı, koro-
navirüs tedbirleri kapsa-
mında daha önce 14 ilde 
izin verilmeyen sokak, köy 
düğünü, sünnet düğünü, 
kına gecesi, nişan vb. gibi 
etkinliklerin 4 Eylül Cuma 
gününden itibaren ülke ge-
nelinde yapılmasına müsa-
ade edilmeyeceğini duyur-
du. Devamı Sayfa 3’te

Pol�sler Derel�’de canla başla çalıştı

KISITLAMA BUGÜNDEN
İTİBAREN BAŞLADI

G�resun’un s�lüet�n� bozan s�lolar yıkılacak

Giresun Ticaret Borsası’nın ha-
zırlayarak Doğu Karadeniz Kalkın-
ma Ajansına (DOKA) sunduğu “Gi-
resun Tombul Fındığının Coğrafi 
Orijini ve Çeşidini Belirlemeye Yö-
nelik Objektif Test Metotlarının Ge-
liştirilmesi” projesi değerlendirme-
ler sonunda başarılı bulunan 14 
projeden biri oldu. 

Devamı Sayfa 3’te

TÜİK enflasyon rakamları-
nı açıkladı. Tüketici fiyatları 
2020 yılı Ağustos ayında bir 
önceki aya göre %0,86, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre 
%11,77 arttı. Ağustos ayında 
fiyatı en çok artan ürün 
yüzde 25.17 ile salatalık oldu. 
Ağustos 2020'de, endekste 
kapsanan 418 maddeden, 
273'ünün ortalama fiyatında 
artış gerçekleşti. Merkez Ban-
kası'nın yıl sonu enflasyon 
tahmini ise yüzde 8.9.

GİRESUN TOMBUL FINDIĞI
14 PROJE İÇERİSİNDE

Enflasyon
rakamları
açıklandı

edilmesi üzerine su baskını-
nın daha da artabileceği tah-
min edilerek vatandaşlar uya-
rılmış ve su seviyesinin art-
ması üzerine ilçenin ulaşımı 
ekipler tarafından kapatıldı. 
Yapılan anonslarla da vatan-
daşlar güvenli yerlere yön-
lendirilerek daha büyük bir 
felaketin önüne geçildi. 

Devamı Sayfa 3’te
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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

1. Sayfadan Devam
S�loların faal�yetler�ne 

karşı olmadığını ancak ku-
ruluş yerler�n�n yanlış oldu-
ğunu bel�rten Beled�ye Baş-
kanı Aytek�n Şenl�koğlu 
;"B�z l�manın �şlet�lerek eko-
nom�m�ze ve şehr�m�ze 
katkı sağlamasını �sted�ğ�-
m�z �ç�n l�manın �şlet�lme-
s�yle �lg�l� b�r �t�razımız ol-
madı. Hatta eğer �l�m�z�n 
ekonom�s�ne ve �st�hdamına 
katkı sağlayacaklarsa gel-
s�nler yapsınlar ded�k. 
Ancak depoların yapıldığı 
yer, şehr�n s�lüet�n� bozacak 
ve yıllarca G�resunlumuzun 
den�zle bağlantısını kopara-
cak b�r durumda olması ha-
l�nde b�z�m buna onay ver-
mem�z mümkün değ�ld�r 
ded�k. Ancak her türlü �t�ra-
zımıza karşı, l�mana yapılan 
depolar �le den�zle aramıza 
set çekt�ler.

F�rma sah�b� arkadaşları-
mız depoları yaparak faal�-
yetler�ne başladılar, ancak 
şeh�rde yaşayan vatandaşla-
rımız ve hatta dışarıdan 
gelen m�safirler�m�z dah�, 
görüntünün çok ç�rk�n oldu-
ğunu böyle b�r şey�n şehr�n 

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, G�re-
sun'da meydana gelen sel ve heyelan felaket�nden etk�le-
nen vatandaşlar �ç�n bölgede çalışmalarını sürdürüyor. 
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, ps�kolog, sosyolog ve sosyal çalışmacı olmak 
üzere oluşturulan ek�plerle doğal afetten etk�lenen vatan-
daşların yanında olduklarını �fade ett�. Afetzedeler �ç�n 
bölgedek� Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları-
na daha önce 2,5 m�lyon TL kaynak aktarıldığını hatırla-
tan Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımız �ç�n 5 m�lyon daha 
ek ödenek göndererek, toplamda 7,5 m�lyon TL kaynak 
aktarmış olduk” ded�.

G�resun Çalışma ve İş 
Kurumu ve P�raz�z Halk Eğ�-
t�m Merkez� �ş b�rl�ğ�nde 
Koruyucu Kıyafet D�k�şç�s� 
kursu P�raz�z’de başladı. 69 
gün sürecek kurs boyunca 
12 kurs�yer meslek� eğ�t�m 
alacak.

Pandem� tedb�rler� kap-
samında sosyal mesafel� b�r 
şek�lde devam edecek kurs-
ta kurs�yerler Koruyucu Kı-
yafet ve Maske D�k�m�n� öğ-
renecekler.

P�raz�z’de ser�nlemek �ç�n den�ze g�ren �k� arkadaştan 
b�r� boğularak hayatını kaybett�.

Ed�n�len b�lg�lere göre, P�raz�z Eğr�ce Plajı’nda 
akşam üzer� ser�nlemek �ç�n plaja gelerek den�ze g�ren 
�k� arkadaştan E.C b�r süre sonra suda kayboldu. Arkada-
şının çevredek�lere haber vermes�n�n ardından plajdak� 
cankurtaranlar, zodyak bot ve plaj �şletmec�s�n�n balıkçı 
teknes�yle arama çalışmaları başlatıldı. B�r süre sonra 
suyun d�b�nde harekets�z halde bulunan E.C’y� sudan çı-
karan cankurtaranlar �lk müdahaley� olay yer�nde yaptı. 
Olay yer�ne gelen sağlık görevl�ler�n�n de müdahale ede-
rek Bulancak Devlet Hastanes�’ne kaldırdığı genç kurta-
rılamayarak hayatını kaybett�.

Ülke genel�nde bugün 
kapsamlı koronav�rüs dene-
t�m� gerçekleşt�r�lecek. De-
net�mlere tüm �l ve �lçeler-
de, b�zzat val�ler, kayma-
kamlar, beled�ye başkanları, 
�lg�l� kamu kurum ve kuru-
luşlarının yönet�c�ler� ve per-
sonel�, köy/mahalle muhtar-
ları, meslek odaları, genel 
kolluk b�r�mler� katılacak. 
Denet�mlerde; konaklama te-
s�sler�, alışver�ş merkezler�, 
pazar yerler�, lokanta, kafe, 
restoran, kahvehane, kıraat-
hane, çay bahçes�, düğün ve 
n�kâh yapılan yerler, ber-
ber/kuaför/güzell�k merkez-
ler�, şeh�r �ç� ve şeh�rlerarası 
toplu ulaşım araçları, t�car� 
taks�ler, taks� durakları, 
park/p�kn�k alanları, luna-
park/temat�k parklar ve b�-
lumum yaşam alanları tek 
tek kontrol ed�lecek. Dene-
t�mlerde vatandaşların kala-
balık hal�nde b�r araya gel-
d�kler� etk�nl�kler ve yerler-
de tem�zl�k, maske, mesafe 
kurallarına uyulup uyulma-
dığına özell�kle d�kkat ed�-
lecek.

İç�şler� Bakanlığı 81 İl 
Val�l�ğ�ne “Cov�d¬19 Ted-
b�rler� Kapsamında 4 Eylül 
2020 Denet�m�” konulu ge-
nelge gönderd�. Genelgede, 
koronav�rüs salgınıyla mü-
cadele kapsamında �çer�s�n-
de bulunulan kontrollü sos-
yal hayat dönem�nde temel 
prens�pler olan tem�zl�k, 
maske ve mesafe kuralları-
nın yanı sıra tüm �ş kolları 

ŞENLİKOĞLU ;”SİLOLARA KARŞI DEĞİLİM ANCAK YERİ YANLIŞ”

tam merkez�nde yapılması-
nın yanlış olduğunu her de-
fasında b�zlere �lett�ler. 
Hatta onlarca hemşehr�m�z, 
Cumhurbaşkanımızın l�man 

sahasında balık av sezonunu 
açtığı akşam, eğer bu s�lolar 
orada olmasa �d� b�nlerce G�-
resunlumuz şeh�r meydanın-
dan Cumhurbaşkanımızı �z-

leme fırsatı bulacaktı ded�-
ler.

Gel�nen nokta �t�barıyla 
uzun zamandır özell�kle ya-
pıldığı yer olarak başta hem-

şehr�ler�m�z ve b�rçok çok 
STK tarafından tepk�yle kar-
şılanan ve şehr�m�z�n �st�h-
damına, kayda değer h�ç b�r 
katkısı olmayan depolar 
�ç�n, Cumhurbaşkanımızın 
sel afet� dolayısıyla şehr�m�-
ze gelmes� ve akab�nde av 
sezonunu l�man mevk��nde 
açmasıyla bahsett�ğ�m�z so-
runu yer�nde görmüş oldu 
ve özell�kle şehr�n s�luet�ne 
zarar vermes�nden dolayı s�-
loların yıkılması tal�matını 
verd�." ded�.

GİRESUN’A 5 MİLYON DAHA
EK KAYNAK GÖNDERİLDİ

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, G�resun’da sel felaket�nden

etk�lenen vatandaşlar �ç�n Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarına 5 m�lyon TL daha

ek kaynak gönder�ld�ğ�n� açıkladı.

TÜM ŞEHİRLERDE EŞ ZAMANLI VİRÜS DENETİMİ YAPILACAK

ve yaşam alanları �ç�n bel�r-
lenen tedb�rlere uyulması ve 
val�/kaymakamların koord�-
nasyonunda sürdürülen de-
net�m faal�yetler� salgınla 
mücadelen�n başarısı açısın-
dan büyük önem taşıdığı be-
l�rt�ld�.

Salgının son günlerdek� 
yayılım seyr� göz önünde bu-
lundurulduğunda, hayatın 
her alanında mevcut tedb�r-
lere uyulmasının önem� b�r 
kez daha ortaya çıktığı be-
l�rt�len genelgede, ülke ge-
nel�nde yapılacak denet�m-
ler �le �lg�l� şu b�lg�lere yer 
ver�ld�: ''Koronav�rüs salgı-
nıyla mücadelen�n etk�n ola-

rak sürdürüleb�lmes� �ç�n 4 
Eylül Cuma günü tüm �l ve 
�lçeler�m�zde, b�zzat val�ler, 
kaymakamlar, beled�ye baş-
kanları, �lg�l� kamu kurum 
ve kuruluşlarının yönet�c�le-
r� ve personel�, köy/mahalle 
muhtarları, meslek odaları, 
genel kolluk b�r�mler� 
(pol�s, jandarma, sah�l gü-
venl�k) ve özel kolluk gö-
revl�ler�n�n (zabıta, özel gü-
venl�k vb.) katılımıyla oluş-
turulan ek�pler tarafından 
“SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ 
İÇİN” mottosu �le yaşamın 
tüm alanlarını kapsayacak 
şek�lde denet�mler gerçek-
leşt�r�lecek.

Bu denet�mler�n; konak-
lama tes�sler�, alışver�ş mer-
kezler�, pazar yerler�, sosye-
te pazarları, lokanta, kafe, 
restoran, kahvehane, kıraat-
hane, çay bahçes�, düğün ve 
n�kâh yapılan yerler, ber-
ber/kuaför/güzell�k merkez-
ler�, �nternet kafe/salon ve 
elektron�k oyun yerler�, 
şeh�r �ç� ve şeh�rlerarası 
toplu ulaşım araçları, oto-
garlar, t�car� taks�ler, taks� 
durakları, park/p�kn�k alan-
ları, lunapark/temat�k park-
lar ve b�lumum yaşam alan-
larını (plajlar, cadde ve so-
kaklar vb.) kapsayacak şe-
k�lde planlanacak.

KARADENİZ
YİNE CAN ALDI

P�raz�z’de
Koruyucu

Kıyafet
D�k�şç�s� Kursu

Başladı

G�resun Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� F�-
z�ksel Tıp ve Rehab�l�tasyon Anab�l�m Dalı 
Uzmanlık Öğrenc�ler�nden Dr. El�f Uysal, 
uzmanlık sınavını başarı �le vererek, G�re-
sun Ün�vers�tes�nden Uzmanlık ünvanı alan 
�k�nc� hek�m oldu.

Prof. Dr. A.İlhan Özdem�r Eğ�t�m ve 
Araştırma Hastanes� Başhek�m� Doç Dr. 
At�lla Çıtlak ve yardımcıları Dr. Öğr. Üyes� 
Mehmet Ek�z ve Dr. Öğr. Üyes� Fazıl Ku-
laklı, Dr. El�f Uysal’ ın uzmanlığını kutladı-
lar. Prof. Dr. A.İlhan Özdem�r Eğ�t�m ve 
Araştırma Hastanes�nde uzmanlık eğ�t�m�n� 
alan Dr. El�f Uysal’ ın sınavı Tıp Fakültes� 
Dekanlık b�nasında gerçekleşt�r�ld�. Dr. El�f 

G�resun Ün�vers�tes�
�k�nc� uzmanlığını verd�

Uysal; Tıp Fakültes� Dekanı Prof. Dr. 
Canan Çel�k İçen, GRÜ Hastanes� Öğret�m 
Üyeler� Doç. Dr. Ahmet Karagöz, Dr. Öğr. 
Üyes� Fazıl Kulaklı, Dr. Öğr. Üyes� İlker 
Fat�h Sarı, Dr. Öğr. Üyes� Nurçe Ç�les�zoğ-
lu Yavuz ve Samsun Ondokuz Mayıs Ün�-
vers�tes� Öğret�m Üyes� Doç Dr. İlker İlhan-
lı’ dan oluşan jür� tarafından başarılı bulu-
narak uzman olma hakkını kazandı.

Sınav sonrası Başhek�m Doç Dr. At�lla 
Çıtlak yaptığı açıklamada, "İşb�rl�ğ� ve 
uyum �çer�s�nde çalışarak sayın rektörümüz 
Prof. Dr. Yılmaz Can’ ın desteğ�yle çok 
daha �y� yerlere geleceğ�m�ze �nanıyorum" 
ded�.

Bulancak Farkındalık 
Platformu sel afet� yaşayan 
Derel�’ye erzak yardımında 
bulundu. Kısa süre �çer�s�n-
de organ�ze olan gönüllü 
üyeler afetzedelere 60 çuval 
patates yardımında bulun-
dular.

Bulancak’ta faal�yette 
olan Bulancak Farkındalık 
Platformu, gönüllü üyeler�y-
le farkındalık yaratmaya 
devam ed�yor. Son olarak 
Derel�’de meydana gelen sel 
felaket�n�n ardından hareke-
te geçen üyeler 2 b�n 440 k�-
logram patates� �ht�yaç sa-
h�pler�ne ulaştırdılar.

Çok kısa sürede organ�-
ze olduklarını ve yardım et-

BUFAP'TAN DERELİ'YE YARDIM ELİ
k�nl�ğ�n� yaptıklarını bel�r-
ten Platform Başkan Yar-
dımcısı Ceng�z Tarı “Koor-
d�nel� hareket edeb�lmek 
�ç�n Platform Başkanımız 
Gökhan Özcan, Kızılay G�-
resun Şube Müdürü Murat 
Cansız’la �let�ş�m kurdu 
daha sonrasında �se Kızılay 
personel�yle b�rl�kte yardım 
etk�nl�ğ�m�z� gerçekleşt�r-
m�ş olduk. Çok şükür 60 
çuval patates� selzede 60 
a�leye ulaştırdık. Adımız Bu-
lancak ama yaptığımız faal�-
yetler başta G�resun olmak 
üzere tüm Türk�ye �ç�n ge-
çerl�. Emeğ� geçen herkese 
teşekkür eder�z” �fadeler�n� 
kullandı.



Sayfa3
GİRESUN www.g�resunguncel.com.trDoğru haber, güçlü yorum...

04.09.2020

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
Derel�’de yaşanan fela-

ket�n ardından rüsubat kal-
dırmadan, tem�zleme çalış-
malarına kadar b�rçok faal�-

1. Sayfadan Devam
Sağlık Bakanlığı B�l�m 

Kurulu toplantısında alı-
nan tavs�ye kararı ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan'ın tal�matları doğ-
rultusunda İç�şler� Bakan-
lığı, 81 İl Val�l�ğ�ne “Co-
v�d-19 Tedb�rler�” konulu 
ek genelge gönderd�.Ge-
nelgede, “Daha önce 14 
�lde �z�n ver�lmeyen 
sokak/köy düğünü, sünnet 
düğünü, kına geces�, n�şan 
vb. etk�nl�klere, 4 Eylül 
Cuma gününden �t�baren 
ülke genel�nde yapılması-
na müsaade ed�lmeyecek. 
Düğünler n�kah meras�m� 
şekl�nde yapılab�lecek, 
düğün ve n�kahlar en fazla 
1 saatte tamamlanacak.

N�kah meras�m� şekl�n-
dek� düğün veya n�kahlar-
da oyun oynanması ve 
dans ed�lmes�ne, toplu 
yemek dah�l olmak üzere 
her türlü y�yecek-�çecek 
serv�s�/�kramı yapılmasına 
�z�n ver�lmeyecek. 

Gel�nle damadın b�r�nc� 

DÜĞÜNLER VE NİKAHLAR
1 SAATTE TAMAMLANACAK

ve �k�nc� derece yakını ol-
mayan 65 yaş ve üzer� va-
tandaşlar �le 15 yaş altı ço-
cukların düğünlere ve 
n�kah törenler�ne katılması 
yasaklanacak. N�kah mera-
s�m� şekl�nde yapılacak 
düğün veya n�kah törenle-
r�ne en az b�r kamu görev-
l�s�n�n görevlend�r�lmes� 
sağlanarak denet�m faal�-
yetler�ne ağırlık ver�-
lecek." den�ld�.

Genelgede, daha önce 
val�l�klere gönder�len ge-
nelgelerle salgının kalaba-
lık ortamlardak� yayılım 
hızı göz önünde bulundu-
rularak düğün (gel�n alma, 
kına vs. dah�l), n�şan, sün-
net düğünü vb. etk�nl�kle-
r�n tüm �llerde mümkün 
olan en kısa sürede ta-
mamlanması, köylerde 
veya sokaklarda yapılan 
bu etk�nl�kler�n aynı gün 
�çer�s�nde kalacak şek�lde 
saat sınırlamalarının �l/�lçe 
hıfzıssıhha kurullarınca be-
l�rlenmes�n�n �sten�ld�ğ� ha-
tırlatıldı.

Emn�yet
personel� 
hayatın
normale
dönmes� �ç�n
çabalıyor

yette bulunan Emn�yet per-
sonel� hayatın normale dön-
mes� �ç�n çalışmalarına 
devam ed�yor. G�resun Em-
n�yet Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen raporda 23 
Ağustos �t�bar�yle yapılan fa-
al�yetler bel�rt�ld�.

Buna göre ; “263 vatan-
daşa ulaşılıp �laç su ve gıda 

dağıtımı ve 147 vatandaşın 
ev�ne b�zzat g�d�p yardım da-
ğıtımı gerçekleşt�r�ld�. 24 
dükkân sah�b�ne eşya tahl�-
yes�nde yardım ed�l�rken 7 
ev�n de eşyalarının taşıması 
sağlandı. 2 ATM gerekl� gü-
venl�k tedb�r� alınıp banka-
larına tesl�m ed�ld�. Dük-
kanlardan çıkan 4 kasa em-
n�yete alınıp sah�pler�ne 
ulaştırıldı ve 25 araca görgü 
tesp�t� yapıldı. 17 kayıp araç 
tutanak altına alınırken,11 
eve eşya hasar tesp�t� �ç�n g�-

d�ld�. Bulunan 16 adet altın 
alyans sah�b�ne tutanakla 
,223 vatandaşa �se eşyası ve 
dükkânı zarar gördüğü �ç�n 
3 b�n l�ra ver�ld�. Yağma ve 
hırsızlık olaylarına �l�şk�n 
önley�c� tedb�rler�n alındığı 
bölgede yıkımı gerçekleşen 
11 b�na çevres�nde güvenl�k 
tedb�r� alındı. Z�raat Banka-
sı �ç�n gece ve gündüz koru-
ma tedb�r� uygulanırken b�r-
çok �şyer� ve ev�n tem�zl�ğ�-
ne yardım h�zmetler�nde bu-
lunulmuştur" b�lg�s� ver�ld�.

1. Sayfadan Devam
Proje kapsamında yapılacak faal�yet-

lerle �lg�l� b�lg�ler veren G�resun T�caret 
Borsası Yönet�m Kurulu Başkanı Hamza 
Bölük yaptığı açıklamada ; “Dünya Fın-
dık Üret�m�’nde Türk�ye % 65 l�k payla 
l�der konumdadır. Fındık çeş�tler� �çer�s�n-
de G�resun Tombul Fındığı üstün kal�tes� 
�le ön plana çıkmakta ve gıda endüstr�s� ta-
rafından öncel�kl� olarak terc�h ed�lmekte-
d�r. Ürünün gıda endüstr�s� �çer�s�nde yük-
sek değere sah�p olması �zleneb�l�rl�k, sah-
tec�l�k, aslına uygunluk g�b� sorunları be-
raber�nde get�rmekted�r. G�resun Tombul 
Fındığı, Türk Patent ve Marka Kurumu ta-
rafından Menşe Adı olarak Coğrafi İşaret 

G�resun Tombul Fındığı ön planda

kapsamına alınmıştır. Ancak fındık çeş�t-
ler�n�n coğrafi or�j�n�n� objekt�f olarak be-
l�rleyecek anal�t�k test metotlarının eks�k-
l�ğ�, sahtec�l�k ve �zleneb�l�rl�k sorunları-
nın g�der�lmes�nde mücadele ed�lmes�n� 
engellemekted�r. Bu kapsamda G�resun 
Tombul Fındığının Coğrafi Or�j�n� ve Çe-
ş�d�n� Bel�rlemeye Yönel�k Objekt�f Test 
Metotlarının Gel�şt�r�lmes� Projes�nde; 
FT-NIR, FT-IR, RAMAN, düşük alan 
NMR, IR-MS ve Kemometr�k Tekn�kler 
kullanılarak G�resun Tombul Fındığının 
coğrafi ve botan�k köken�n�n bel�rlenme-
s�nde kullanılab�lecek objekt�f test yön-
temler�n�n gel�şt�r�lmes� amaçlanmakta-
dır” �fadeler�ne yer verd�.

G�resun’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı 
plaj ve sah�llerden alınan den�z suyu numuneler�nde Bu-
lancak’ta bulunan 3 plajın su kal�tes� orta tem�zl�kte 
çıktı.

G�resun İl Sağlık Müdürlüğü ek�pler� tarafından be-
l�rl� b�r per�yotta yapılmakta olan Den�z Suyu Anal�z Ra-
poruna göre, G�resun merkez ve �lçeler dah�l olmak 
üzere şeh�rde bulunan 23 plajın 20’s�n�n su anal�z raporu 
�y� kal�tede çıktı. Bulancak’ta bulunan Burunucu plajı, 
Küçüklü plajı ve Beled�ye plajında �se su anal�zler�n�n 
orta kal�tede çıktığı bel�rt�ld�.

G�resun’da yaşanan sel afet�n�n ardından Uluslararası 
Arama Kurtarma ve Yardım Derneğ� (TAMGA) G�resun 
Ek�b�, İl Tems�lc�s� Ç�ğdem Yılmaz’ın önderl�ğ�nde �lk gün-
den �t�baren, arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Der-
neğ�, afet�n yaşandığı andan �t�baren konunun tak�pç�s� ola-
rak, gerek loj�st�k gerekse tekn�k destekle AFAD’ın ve G�-
resunlu vatandaşların yanında yer aldı.

TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Der-
neğ� G�resun İl Tems�lc�s� Ç�ğdem Yılmaz �le b�rl�kte R�ze 
İl Tems�lc�s� Muh�tt�n Çatlı, Trabzon İl Tems�lc�s� Osman 
Daştan ve TAMGA Arama Kurtarma ek�pler�, İç�şler� Ba-
kanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı Murat 
Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bek�r Pakdem�rl� �le G�re-
sun Afet Koord�nasyon Merkez�nde b�r araya gelerek kısa 
b�r b�lg�lend�rme sundular. Yaşanan afette, TAMGA Ulusla-
rarası Arama Kurtarma ve Yardım Derneğ�, Kurucusu ve 
Genel Başkanı Yağız Kızılkaya’nın önderl�ğ� �le genel mer-
kez�n koord�nasyonunda G�resun, Ankara, R�ze, Trabzon, 
Samsun, Bolu, Sakarya, İzm�r, İstanbul, Artv�n ek�pler� ve 
arama kurtarma köpekl� t�mler�n�n de katılımı �le arama kur-
tarma çalışmalarına canla başla katılarak, gerek devlet�n 
resm� kurumları, gerek bölge halkının her da�m yanında ol-
duğu açıklaması yapıldı.

TAMGA DERNEĞİ’DEN
AFETZEDELERE DESTEK

Bulancak’ta 3 plajın
su kal�tes� “ORTA”

http://info@linra.com.tr
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İşini güzel yapmak Allah Teala’nın bedenimize ve ru-
humuza koyduğu güzellik ve este�k cevherinin haya�mıza 
aksetmesidir. Ahsen-i takvim olarak yara�lan insanın bu 
doğrultuda ilerleyebilmesi için önüne hedef olarak konu-
lan bir prensip�r adeta. Bu gerçek bize Kuran’ın en çok oku-
nan surelerinden biri olan Mülk Suresinde, yara�lış gayesi 
olarak ha�rla�lır. "Hanginizin daha güzel davranışlarda bu-
lunacağını sınamak için ölümü ve haya� yaratan Allah 
Teala'dır."

Hepimiz çok farklı roller ve sorumluluklar ile haya�-
mıza devam ediyoruz. Günlük haya�mızda ve sosyal ilişki-
lerimizde sahip olduğumuz her rol, üzerimize aldığımız her 
iş, karakterimizin, güzel ahlakımızın gün yüzüne çıkmış ha-
lidir. Ziya Paşa’nın "ayinesi iş�r kişinin lafa bakılmaz" sözü 
bu görevlerimizi yerine ge�rirken sözlerimizden önce orta-
ya çıkardığımız eserlerin aslında bizi tanımladığını veciz bir 
şekilde anla�r. İşini en güzel şekilde yerine ge�renler Muh-
sinler olarak tanımlanır Kuran’ı Kerimde. Yalnız ibadetlerle 
ilgili konularda değil, haya�mızın her alanında, bütün söz 
ve işlerimizde değişmez bir kural olarak karşımıza çıkar bu 
üstün davranış. Bu konuda rehberimiz, en büyük örneği-
miz peygamberimizdir. Üzerine aldığı işi en güzel şekilde 
yapan, sadece sözleri ile değil davranışları ile de bize örnek 
olan efendimiz, henüz küçücük olan oğlu İbrahim’i toprağa 
verirken unutulmayacak bir hayat dersi verir bizlere. 
Hüznü kalbindedir Fahri kaina�n ama gözünden dökülen 
yaşlara da engel olamaz efendimiz. Bu derin acının içinde 
oğlunun kabri başında iken kerpiçlerle örtülen mezarda bir 
açıklık görür, hemen açık kısmın örtülmesini ister. Etra�n-
dakiler merakla sorar böyle davranma sebebini. Cevap iş 
ahlakının önemini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer. 
"Bu, ölüye ne fayda verir ne de zarar. Ancak hayattakilerin 
gözüne hoş görünür. Biriniz bir iş yap�ğında onu en güzel 
şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından 
hoşlanır. Kalite ve este�ğin haya�mızın merkezine oturma-
sı gerek�ğini ifade eden en değerli tavsiyelerden biridir bu 
cümleler.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yanında onun güzel 
tavsiyeleri ve göze�mi al�nda ye�şen sahabeler arasında 
da görürüz bu bilinci. İşini sağlam yapan insanlarla nasıl 
mesafe kat edileceğini Hz. Ömer (r.a.) şu örnekle ne güzel 
anla�r: Hz. Ömer bir gün yanındakilere Allah’tan bir şey is-
tediğinizde kabul olunacağını bilseniz ne isterdiniz? diye 
sorar. Kimi bir ev dolusu al�n, bazıları çok para, bir kısmı 
da mücevher ister. Allah yolunda harcamak�r niyetleri. 
Sıra Hz. Ömer'e geldiğinde isteği diğerlerinden çok farklı-
dır. "Ben şu ev dolusu, Ebu Ubeyde, Muaz Bin Cebel ve 
Salim gibi adamlarım olmasını ve onları Allah'ın adını yü-
celtmek için görevlendirmeyi isterdim. Hz Ömerin arzusu, 
üzerine aldığı görevi emanet bilinci ile en güzel şekilde ye-
rine ge�ren kişilere duyulan özlemin bir tezahürü olarak 
yansır zihinlere.

Efendimiz ve Ashabı bizim için en güzel örnek�r. Öyle 
ise önce kendimizden başlayarak este�ği, güzelliği, iş haya-
�mıza yansıtmalıyız. Unutmayalım ki Allah güzeldir, güzeli 
sever.

Her işi güzel yapamayız. Bir çok işi yarım yamalak yap-
maktansa bir işi en güzeli ile yapmak hayat prensibimiz ol-
malıdır. Önemli olan her ne yapıyorsak onu güzel yapmak-
�r. Tıpkı şairin dediği gibi: "Tepede çam olamıyorsan eğer, 
vadide bir çalı ol. / Ağaç olamıyorsan, bir parça çimen ol. / 
Güneş olamıyorsan eğer, yıldız ol. / Her ne olursan en iyi 
sen ol."

Rabbim işimizi en güzel yapanlardan eylesin. Cumanız 
mübarek olsun…

ALLAH, İŞİNİ GÜZEL YAPANLARI SEVER

1. Sayfadan Devam
İlk kadın balıkçı köyü 

olarak b�l�nen Okçulu Ma-
halles�'nde balıkçı kadınla-
rın sayısı 25'e ulaşırken ka-
dınlar, akşam saatler�nde 
açıldıkları kara sularda, 
sabah saatler�nde ger� dönü-
yor. Gece boyunca ağ atıp 
çekerek eşler�yle b�rl�kte 
balık yakalamaya çalışan ka-
dınlar, ekmek parası �ç�n ça-
lıştıklarını, kışın bu mesle-
ğ�n zorlayıcı olduğunu be-
l�rt�yor. Kadınlar, kend�ler�-
ne a�t barına kurulması du-
rumunda rahata erecekler�n� 
�fade ed�yor.

“BU DÖNEMLER 
GÜZEL, KIŞIN ÇOK 
ZOR AMA EKMEK

PARASI”
Perşembe �lçes�nde ba-

lıkçılık yapan 3 çocuk anne-
s� Ayşe Yar, “Eşler�m�ze yar-
dım ed�yoruz, b�rl�kte den�-
ze açılıyoruz. Daha çok mez-
g�t zamanı, uzatma döne-
m�nde b�rl�kte den�ze g�d�-
yoruz. Bu meslek kadın-
erkek ayırt etmeden zor 
ancak kadınlar �ç�n daha da 
zor. Bu dönemler b�z�m �ç�n 
güzel geç�yor, zorluğu yok 
ama kışın �nsanı zorluyor. 
Ekmek parası, çocuklar, ge-
ç�m�m�z �ç�n den�ze açılıyo-
ruz. Akşamüstü açılıp sabah 
saatler�nde ger� dönüyoruz” 
ded�.

Kadın balıkçı Ayşe Yar 
ayrıca kend�ler�ne a�t l�ma-
nın artık kullanılmayacak 
hale geld�ğ�n� �fade ederek, 
“Burası düzgün olsa çok 
güzel olacak ve rahat edece-
ğ�z. Kend�m�ze a�t kapalı 
yerler�m�z olsa tem�z ve dü-
zenl� olur, kadınlar �ç�n 
daha �y� olur” d�ye konuştu.

“DENİZE AÇILMAYI 
ÇOK ÖZLEDİM”

İfaket Akkaya �s�ml� 60 
yaşındak� kadın balıkçı, 
vefat eden eş� �le b�rl�kte sü-
rekl� olarak çıktıklarını 
ancak ş�md�lerde �se ağ do-
nattığını söyled�. Balıktan 

rımız ve kurumlarımızda 
EBA destek noktaları oluş-
turduk. 81 �l�m�zde şu anda 
1420 EBA destek noktası ku-
rulmuş durumda. Bu sayı 
çok yakın b�r zamanda 5 b�n 
200'e çıkarılacak. EBA des-
tek noktasında öğrenc�ler�-
m�ze d�j�tal eğ�t�m araçları 
ve gen�ş bant �nternet er�ş�-
m� sunacağız. Öğrenc�m�z, 
EBA destek noktasına g�-
derse burada uzaktan eğ�t�-
m�n� almış olab�lecek."

Bakan Selçuk, öğrenc�-
ler�n EBA destek noktalarını 
kullanımı konusunda şöyle 
konuştu: "Öğrenc�ler�n EBA 
destek noktasına g�r�ş ve çı-

GECE BOYUNCA
KARA SULARDA
BALIK AVLIYORLAR

dönen balıkçılara yük bo-
şaltmada da yardım ett�ğ�n� 
�fade eden Akkaya, “İler�de 
l�manımız güzel olursa ben 
de kayık almayı düşünürüm 
ama olmazsa bu şek�lde zor. 
Den�ze açılmayı çok özle-
d�m. Den�z b�z�m ekmek 
kaynağımız, komşular den�-
ze çıkmasa ben ağ yapma-
sam aç kalırız” �fadeler�n� 
kullandı.

“BALIK OLMAZSA 
‘NASİP’ DİYORUZ”
Eş� �le b�rl�kte Karade-

n�z’�n hırçın sularına açıla-
rak palamut balığı avlayan 
Havagül Arslan, sezondan 
umutlu olduklarını söyled�. 
Akşam saatler�nden sabaha 
kadar çalışmanın yorucu 

olsa da ekmek parası �ç�n ge-
rekl� olduğunu anlatan Ars-
lan, “İnşallah sezon bereket-
l� görünüyor. 

Gece sabaha kadar çalış-
mak zor oluyor, ancak 

ekmek paramız �ç�n mecbur 
çalışacağız. Burada ağ atıp 
çek�yoruz. Balıkları tem�z-
ley�p kasalıyoruz. Balık ol-
mazsa, ‘nas�p’ d�yoruz” 
d�ye konuştu.

81 İlde B�n 420 Merkez Oluşturuldu

kışları, öğrenc�ler�n sınıf se-
v�yeler�ne uygun, b�rb�rle-
r�yle çakışmayacak ve yığıl-
ma olmayacak şek�lde plan-
lanacak. Öğrenc�ler�n b�lg�-
sayar kullanım süreler� �se 
b�r canlı ders süres�nden az 
olmayacak şek�lde planlan-
dı. Elbette tıpkı okullarımız-
da olduğu g�b� bu alanlarda 
da h�jyen şartlarının sağlan-
ması öncel�ğ�m�z olacak. Ne 
d�yoruz? Önce çocuklarımı-
zın, önce öğretmen�m�z�n 
sağlığı ve r�sk varsa b�z 
yokuz d�yoruz. Bu alanlar 
kullanım önces� ve sonra-
sında temas ed�len tüm yü-

zeylerle b�rl�kte dezenfekte 
ed�lecek. EBA destek nokta-
sında tekn�k �şlemler�n yü-
rütülmes� �ç�n en az b�r öğ-
retmen ya da tekn�k perso-
nel görevlend�receğ�z. Gö-
revl� personel�m�z, s�perl�k, 
�ş önlüğü ve eld�ven kulla-
nırken öğrenc�ler�m�z�n b�-
reysel kullanımı �ç�n maske 
ve kulaklık tem�n� yapıla-
cak. 

Ayrıca mesafe kuralları 
gereğ�, destek noktamızın 
kapas�tes�ne uygun olarak 
aynı anda bel�rl� sayıda öğ-
renc�n�n bulunmasına da d�k-
kat ed�lecek. EBA destek 
noktası olarak kullanılan 
alanların tem�zl�k ve h�jye-
n�n� sağlamak amacıyla per-
sonel de görevlend�receğ�z."

Bakan Selçuk, uzaktan 
eğ�t�m sürec�ne dah�l olma-
yan öğrenc�n�n kalmaması 
�ç�n oluşab�lecek her türlü 
�ht�yacı düşündükler�n� ve 
karşılamaya çalıştıklarını 
vurguladı. EBA destek nok-
talarının bu konuda büyük 
b�r �ht�yacı karşılayacağını 
�fade eden Selçuk, "Öğren-
c�ler�m�z bulundukları ma-
haldek� en yakın EBA des-
tek noktasının bulunduğu 
yer�, 'uzaktaneğ�-
t�m. meb. gov. tr' adres�nden 
öğreneb�l�rler" ded�.

1. Sayfadan Devam
Törende EBA �le �lg�l� 

b�lg�ler veren M�ll� Eğ�t�m 
Bakanı Z�ya Selçuk “Kırsal 
bölgelerde bel�rl� �mkanlara 
sah�p olmayan ve b�rl�kte 
okul çağında b�rden fazla ço-
cuğu olan vel�ler�n çocukla-
rının EBA TV'y� �zlemeler� 
�ç�n b�rtakım çözümler üret-
t�kler�n�n altını ç�zerek EBA 
destek noktalarının bu çö-
zümlerden b�r� olduğunu be-
l�rtt�” Selçuk, konuya �l�şk�n 
şu b�lg�ler� verd�: "Evler�n-
den uzaktan eğ�t�me katılma 
�mkanı olmayan öğrenc�ler�-
m�z�n EBA'dan faydalanma-
larını sağlamak �ç�n okulla-

Karaden�z’de 1 Eylül'de başlayan balık av sezonu geçt�-
ğ�m�z yıla oranla bol palamut avı �le d�kkat çekerken, geçen 
sezon başında 20-25 TL’den satılan palamut, tezgahlarda ta-
nes� 7,5-10 TL arasında satılıyor. Palamut bolluğuna rağmen 
d�ğer balık çeş�tler�n�n az olması özell�kle mezg�t ve �stavr�t 
fiyatlarını yükselt�yor.

Balıkçılar yen� sezonun bol olacağını üm�t ett�kler�n� 
ancak şu an �ç�n konuşmanın erken olduğunu bel�rterek 
Eylül 15’den sonra her şey�n daha net bell� olacağını düşü-
nüyor. Tezgahta tanes� 7,5-10 TL’den satılan palamutlar va-
tandaşı memnun ederken balıkçı esnaflarından Em�n Avcı, 
sezonun �lk günler� olmasına rağmen palamutun bol olması-
nın hem vatandaşı hem de kend�ler�n� memnun ett�ğ�n� söy-
led�.

Geçen sene bu zamanlarda az olan palamudun tanes�n� 
20-25 TL’den satıldığını bu sezon �se fiyatın yarıdan aşağıya 
düştüğünü bel�rten Avcı, “Sezonun �lk günler� olmasına rağ-
men gayet güzel. Palamutta bolluk var d�ğer balık çeş�tler� 
de yavaş yavaş gelmeye başladı. Yüzümüz gülüyor balık bol 
olacağa benz�yor. Geçen seneye göre çok daha bol. F�yatını 
10 TL’den satıyoruz b�raz daha büyürse daha da �y� olacak. 
Bu sezon görünüşe bakılırsa bol olacakmış g�b� gözüküyor 
�nşallah bol olur. Geçen sene bu zamanlarda balık çok azdı 
hemen hemen yoktu. Geçen sene olanın fiyatı da 20-25 TL 
�d�. Bu sene umutluyuz” ded�.

Palamut yüz güldürüyor



Sayfa 5
GİRESUN www.g�resunguncel.com.trDoğru haber, güçlü yorum...

04.09.2020

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

%%0,640,64 1212 1515

ADRES 28
GÜNGÖR

2019 FİYATLARIYLA 
HEMEN TESLİM 

GÜVENCESİYLE

0454 216 23 04

Türkiye Futbol Federas-
yonu (TFF), Süper Lig'de 
yeni sezonun ilk yarısının se-
yircisiz oynanacağını açıkla-
dı. TFF, "Bilim Kurulu'nun 
görüşü dikkate alınarak, ilk 
yarı maçları seyircisiz oyna-
nacak" açıklamasında bulun-
du.

TFF’den yapılan açıklama 
şu şekilde: Yönetim Kurulu-
muzun 25.08.2020 tarih ve 
46 sayılı toplantısında, 
Ekim ayından itibaren TFF 
Sağlık Kurulu'nun protokolü 
ile belirlenen tüm sağlık ted-
birleri uygulanmak şartıyla 
müsabakalara tribün kapasi-
tesinin yüzde 30'u kadar se-
yirci alınması ve locaların 

Giresunspor eski oyuncusu Yasin Ozan’ı yeniden bünyesi-
ne kattı.2018-2019 sezonunda Çotanak armalı formayı giyen 
ve geçen sezon başında düşünülmeyince Altınordu ile anla-
şan forvet oyuncusu, sezon bitiminde İzmir ekibiyle bağlarını 
kopartmak zorunda kalmıştı. Giresunspor’dan gelen ‘dön’ da-
veti üzerine Giresun’a gelen Yasin, idmanlara başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bir kereye 
mahsus olarak kulüplerin transfer yasağını kal-
dırabileceği iddia edildi.

TFF’nin Ankara’daki mali genel kurulunda 
kulüp temsilcilerinin özellikle transfer yasağıyla 
ilgili Federasyon’dan yardım istemesi üzerine 
açıklamalarda bulunan Başkan Nihat Özdemir;

“Harcama limitleri ve transfer tahtası ile il-
gili çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki hafta bu 
iki konuyla ilgili açıklama yapacağız” dedi. Gire-
sunspor’un da aralarında bulunduğu birçok ku-
lübün, transfer tahtası kapalı.

Yeşil-beyazlılarda Başkan Hakan Karaahmet, göreve ilk se-
çildikleri günlerde transfer teklifi götürdükleri oyuncuların 
gelmek istemediğini dile getirdi.

Başkan Karaahmet; “Biz geldiğimizde çok üzücüydü ama 
futbolcu yoktu. İyi futbolcular Giresunspor’u düşünmüyordu. 
Hızla sivrildik ve bu süreci aşıyoruz. Artık futbolcular Gire-
sunspor’u arıyor, Gelmek istiyorlar. Futbol takımı ve yönetim 
takımı hep beraber olursak Çotanak Sezonu’nda bu iş güzel 
olacak. Dışarıdaki havamız iyi. Hava çok olumlu. Mutlu olu-
yoruz” şeklinde konuştu.

Amatör Süper Kümede geride kalan sezon 
Play-off’a kalma başarısı gösteren Batlamaspor, 
geçen sezonki kadrosundan fire verdi.

Uzun seneler profesyonel oynayan Ali Sakal 
ve Ali Küçükbayrak’a geçen sezon forma giydi-
ren Batlamaspor, her iki oyuncudan yeni dö-
nemde faydalanamayacak. Hem Ali Sakal, hem 
de Ali Küçükbayrak yeni dönemde Giresuns-
por’un oyuncu izleme komitesinde yer alacağın-
dan Batlamaspor’un başarısı için sahada olama-
yacaklar.

kullanımı serbest bırakılma-
sı suretiyle müsabakalara sı-
nırlı sayıda seyirci alınması-
na dair karar alınmışsa da; 
ülkemizde ve tüm dünyada 
yaşanan pandeminin seyri 
ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın 
Dr. Fahrettin Koca'nın 
02.09.2020 tarihli basın 
açıklamasında belirtilen 
Bilim Kurulu'nun görüşü dik-
kate alınarak, müsabakala-
rın 2020-2021 futbol sezo-
nunun ilk devresinde seyir-
cisiz olarak oynanmasına 
karar verilmiştir.”

K�mse gelmek �stem�yormuş!

Yas�n Ozan yen�den G�resunspor’da
Batlamaspor ab�ler�n� kaybett�

Kulüpler�n yasağı kaldırılıyor mu?

Bu sezon Bölgesel 
Amatör Ligde mücade-
le edecek olan Eynesil 
Belediyespor, şampiyon 
hocası Haluk Dede ile 
yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan 
açıklama şu şekilde: 
“2019-2020 sezonunda 
teknik sorumlu olarak 
görev yapan Haluk 
Dede ile yollarımız ay-
rılmıştır. Kendisine ku-
lübümüzdeki görev sü-
resi boyunca vermiş ol-
duğu katkılardan dolayı 
teşekkür eder, bundan 
sonraki kariyerinde ba-
şarılar dileriz.”

İlk yarı maçları sey�rc�s�z oynanacak!

Eynes�l Beled�yespor’da ayrılık
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yöneticilerimizin hepsi de ku-
lübümüzdeki gelişmelerden 
bilgi sahibi oluyorlar. Başkan-
lar bir şey saklarsa yönetici 
bir şey bilmez. 

Ben her şeyi idareci arka-
daşlarıma anlatıyorum, onla-
rın onayını alıyorum. Daha ön-
ceki yönetimde görev yapan-
lar bazı şeyleri bizim dönemi-
mizde öğrendi. Onlarının bir 
suçu yok” dedi.

HERKES CEZASINI
ÖDEYECEK

Başkan Karaahmet; 
“Bazen başkanlar futbolcu 
transferinde oyuncuları astro-
nomik rakamlara alma zaafına 
düşebiliyorlar. O anki heye-
canlarına verilmeli. Biz bir he-

Giresunspor Kulübü altyapı ta-
kımları 2020–21 Sezonu oyuncu 
seçmeleri, 7-8 ve 9 Eylül tarihle-
rinde Gemiler Çekeği 15 Temmuz 
Spor Kompleksinde yapılacak.

Altyapı Teknik Heyeti tarafın-
dan değerlendirilecek olan seçme-
lere, 2006-2007-2008 doğumlu 
adaylar katılabilecek. Lisansı olan 
oyunculardan kulüplerinden aldık-
ları izin belgeleri ile katılım sağla-
maları istendi.

Giresunspor’un teknik adamı Hakan 
Keleş, kadro yapılanmasından son derece 
memnun. Genç teknik adam; “Vaktimiz 
kısa olmasına rağmen iyi bir kadro oluş-
turduk. Genç oyuncularımızın ağırlıklı ol-
duğu bir kadroya sahibiz. 

Başkan Karaahmet: “Geçen sezonki yönetimde de yer alan altı arkadaşımız bazı şeyleri bizim dönemimizde 
öğrendi. Onların bir suçu yok. Başkan söylemezse yönetici bir şey bilemez. Ben her şeyi paylaşıyorum”

“Başkan b�r şey saklamamalı”

mem ama bizim tarzımız her 
şeyi bilgilendirmek. Masada 
otururuz, şu şöyle, bu böyle 
oldu diye bilgi veriyoruz ve 

di.
Başkan Karaahmet; “Yö-

netimlerin farklı bir tarzı var. 
Ben diğerleri ne yapar bile-

Giresunspor Başkanı 
Hakan Karaahmet, tüm idare-
cilerin kulüpteki her şeyden 
haberdar olduğunu dile getir-

saplaşma içerisinde değil, so-
runları çözme peşindeyiz. 
Eski başkanlarımızın da bu ko-
nuda bana yardımcı olacakla-
rını düşünüyorum. Benim dö-
nemimde yönetici arkadaşları-
mızdan TFF’den para cezası 
alacak olan olursa bunu kendi 

cebinden ödeyecek. 
Yönetici dikkatli olacak, 

ceza almamaya özen göste-
recek. Biz bu kulübe yük ge-
tirmek için gelmedik. Bu 
bizim yaptığımız bir hata 
olur. Ben saha kenarında yö-
neticilik yaptım. Hakemin ya 

da rakibin üzerine yürümek, 
cezaya neden olabilecek dav-
ranışta bulunmak bize yakış-
maz. Sosyal medyada küfrü 
engellemeye çalışan bir baş-
kan olarak, yöneticilerimizin 
hatasına göz yumamam” diye 
konuştu.

“İş�n� yapanla sorunumuz olmaz”

Hazırlıklara devam

Giresunspor lig öncesindeki hazırlık-
larına devam ediyor. 15 günlük kamp döneminin ar-

dından önceki akşamdan itibaren hazırlıklarına yeniden 
kendi tesislerinde başlayan Çotanaklar dün yaptığı antrenman-

la mesaiye devam etti. Yapılan idmanlarda futbolcuların 
hırslı olmaları teknik heyeti sevindiriyor.

Keleş: “Bu kadro �le başarıyı yakalarız”

Tecrübeli futbolcularımızın da katkı-
larıyla ligde iyi yerlere geleceğimizden 
endişemiz yok. 

Bir-iki transfer daha yaptıktan sonra 
bu kadro ile başarıyı yakalayacağımıza 
inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yetenek seçmeler� başlıyor
Yeşil-beyazlıların Polonyalı 

oyuncusu Nalepa, eşyalarını 
toplamak için gittiği ülkesin-
de Giresunspor marşı ve me-
şalelerle karşılandı.

Hem ailesini görmek hem 
de eşyalarını toplamak üzere 
teknik heyetten özel izin ala-
rak Polanya’ya giden Nalepa, 
evine girmek üzereyken sürp-
riz ile karşılaştı. O esnada me-
şaleler yandı, Giresunspor 
marşı çalındı.

Giresunspor Başkanı 

Hakan Karaahmet, kulüp 

çalışanlarından bir-iki kişi-

nin kendi isteğiyle görev-

den ayrıldığını söyledi.

Başkan Karaahmet, ça-

lışanın ekmeğiyle oynama-

yı hayatı boyunca düşün-

mediğini söyleyerek; 

“Bizim çalışanlarla hiçbir so-

runumuz yok ancak bizim-

le çalışmak zordur. Çünkü 

sabahın erken saatinden 

günün son saatine kadar 

çalışmamız gerekiyor. İşini 

düzgün yapanla bir soru-

muz asla olmaz. Bütün Gi-

resunlular’a karşı bir so-

rumluluğumuz var, mahcup 

olmamamız gerekir” dedi.

Nalepa’ya
marşlı karşılama

Profesyonel liglerdeki mücadelesine başladıktan 4 sezon 
sonra 1970-71 sezonunda Türkiye Birinci Futbol Ligi’ne yük-
selerek Doğu Karadeniz’in 1. ligde mücadele eden ilk kulü-
bü olma unvanını alan takım olan Giresunspor’da yönetim 
kurulu ‘1970 ruhu’ forması” isimli projesini hayata geçirme-
ye hazırlanıyor.

Yönetim kurulunu o tarihteki formayı hazırlatarak, yakın 
bir süre içerisinde Çotanak Store’de satışa sunmaya hazır-
landığı öğrenildi. Diğer forma satışlarına ise bir hafta-10 
gün içerisinde başlanacağı belirtildi.

Giresunspor’un Kolombiya’nın Atletico Nacional takımın-
dan transfer etmek istediği 10 numara Pablo Ramirez’in trans-
feri suya düştü.

Oyuncunun Giresunspor’un teklifine çok sıcak baktığı 
ancak kulübünün ‘Sözleşmen devam ediyor ve bir yere gide-
mezsin’ diyerek bu transferi onaylamadığı öğrenildi.

1970 ruhu forması satışa çıkacak

O oyuncuya izin çıkmadı
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