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Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 2020 yılının 8 aylık dö-
neminde 833 milyon 375 bin 757 dolar tutarında ihracat 
gerçekleştiği, gerçekleşen ihracatın bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 4 oranında artış gösterdiği bildiril-
di.  Devamı Sayfa 2’de

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azalt-
mak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı, Cum-
hurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldı. Resmi'de yer 
alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Ka-
nunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını 
işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay 
daha uzatıldı. Devamı Sayfa 2’de

Giresun Valiliği 22 Ağustos yaşanan 
sel felaketinin ardından yeni sel afetleri-
nin ve heyelanların önüne geçmek ama-
cıyla şehirde bulunan tüm dere yatakla-
rından kum ve çakıl alımını yasakladı. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cin, Gire-
sun’da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de kay-
bolduğu sel felaketine küçük dere yataklarının neden 
olduğunu ifade ederek kurumuş dere yataklarının 
önemsenerek buralardan uzak durulması ve yetkilile-
rin yapılaşmaya izin vermemesi gerektiğini söyledi. 
Prof. Dr. Cin, şiddetli yağışlar sonrasında Giresun 
şehir merkezini de bekleyen tehlikeler olduğunu kay-
detti.

Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından dere 
yataklarındaki yapılaşmanın önüne geçilmesi için ça-
lışmaları başlatıldı. Coğrafya alanında çalışmalar 
yapan öğretim üyeleri, dere yataklarının onları besle-

Giresun’da geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel 
felaketinde kayıp olan 1’i asker 5 kişiden Jandarma 
Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ın cansız bedeni Harşit çayın-
da olay yerinden 5 km ileride bulundu.

Devamı Sayfa 3’te

DERE YATAKLARINDAN KUM
ÇAKIL ALIMI YASAKLANDI

G�resun’da dere yataklarında faal�yet gösteren 
12 �şletmen�n çalışması durduruldu. Devlet Su 
İşler� (DSİ) ek�pler� dışında dere yataklarından 
kum-çakıl alınması yasaklandı. İşletmeler 3 ay 
�çer�s�nde taşınacaklar.

UZMAN ÇAVUŞ SAMİ YILMAZ’IN 
CANSIZ BEDENİ HARŞİT
ÇAYI  İÇİNDE BULUNDU

ŞİDDETLİ
YAĞIŞLAR
SONRASI
GİRESUN
MERKEZİ DE
TEHLİKEDE

Prof. Dr. Mustafa C�n kurumuş dere yataklarından uzak durulması gerekt�ğ�n�n altını ç�zerek ş�ddetl� 
yağışlar sonrasında G�resun şeh�r merkez�n�n de sel tehl�kes�yle karşı karşıya kalab�leceğ�n� bel�rtt�.

yen yan kollarıyla birlikte ele alınmaları gerektiğini 
vurguladılar.

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cin, yaşa-
nan sel felaketinde ana derelerdeki taşkından ziyade 
ana dereyi besleyen yan kolların sorun oluşturduğu-
nu belirterek, “Ana dereyi besleyen çok sayıda yan 
kollar vardır. 

Daha küçüktür bunlar hatta bazıları yağış olma-
dığı zaman görünmezler bile. Sorunu aslında bu yan 
kollar meydana getirdi. Halbuki bu sel bize bu yan 
kolların da önemini öğretti. Onları da birlikte düşü-
nüp ona göre önlem almamız gerekiyor” dedi.

Devamı Sayfa 4’te

Giresun’da yaşanan sel felaketi son-
rasında Belediye Meclisi’nde grup baş-
kanvekilleri devletin tüm imkanlarıyla ya-
raların bir an önce sarılması için gösteri-
len çabaya teşekkür ettiler.

Giresun Belediye Meclisi Eylül ayı ilk 
toplantısında partilerin Meclis Grup Baş-
kanvekilleri açıklamalarda bulundular. 22 
Ağustos Cumartesi akşamı Giresun’un 
birçok ilçesinde, beldesinde ve köylerin-
de meydana gelen afet sonrası hayatın 
normale dönebilmesi için yapılan çalış-
malarla ilgili olarak Adalet ve Kalkınma 
Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cum-
huriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri 
tarafından açıklamalar ve teşekkür ko-
nuşmaları yapıldı.

Devamı Sayfa 2’de

yaptığı incelemelerin ardından bildirdik-
leri görüş üzerine alınan kararla birlikte 
bundan sonra dere yataklarında sadece 
DSİ’ye ait iş makineleri tarafından dü-
zenleme ve ıslah çalışmaları yapılabi-
lecek.  Devamı Sayfa 3’te

BELEDİYE MECLİSİ’NDEN DEVLETE AFET TEŞEKKÜRÜ
İşten çıkarma yasağı uzatıldı

Doğu Karaden�z’den
�hracat artış göster�yor

Giresun İl Özel İdare Ekipleri belediye sınırları dışında 
kalan mücavir alanlarda bulunan plajları temizliyor. Gire-
sun’un Ordu sınırı olan Piraziz’den başlayan ekipler Trab-
zon sınırında ki Eynesil’e kadar bulunan plajlarda genel te-
mizlik işlerini gerçekleştiriyor. Devamı Sayfa 3’te

ÖZEL İDARE EKİPLERİ
SAHİLLERİ TEMİZLİYOR

Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum Bulancak’ta 
incelemelerde bulundu. İnşa-
atı devam eden Belediye Hiz-
met Binası alanında incele-
melerde bulunan Kurum Bu-
lancak’ın dönüşüm projele-
riyle ilgili Belediye Başkanı 
Recep Yakar’dan bilgiler aldı.

Devamı Sayfa 4’te

BAKAN KURUM BULANCAK’TAYDI
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İLAN ve REKLAM KOŞULLARI

ABONE KOŞULLARI

Doğum, ölüm başsağlığı ve
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Adres Değişikliği  : 10 TL
Zayi : 17 TL
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YILLIK: 350 TL             6 AYLIK: 175 TL

1. Sayfadan Devam
AK Part� adına açıkla-

mayı okuyan Mecl�s Grup 
Başkanvek�l� Mete Bahadır 
Yılmaz şunları söyled�: “İl�-
m�zde, 22 Ağustos 2020 Cu-
martes� gününün akşam sa-
atler�nde başlayan yağışlar 
sonucu; Derel�, Doğankent, 
Esp�ye, Güce, Yağlıdere ve 
G�resun merkez �lçeler�m�z 
ve köyler�nde sel, su baskı-
nı, heyelan, toprak kayması 
g�b� doğal afetler meydana 
gelm�şt�r.

Aşırı yağışlar net�ces�n-
de meydana gelen doğal 

1. Sayfadan Devam
Konuyla �lg�l� değerlen-

d�rmelerde bulunan Doğu 
Karaden�z İhracatçılar B�r-
l�ğ� (DKİB) Başkanı Saffet 
Kalyoncu, Trabzon, R�ze, 
Artv�n ve Gümüşhane �lle-
r�nden 2020 yılı Ocak-
Ağustos dönem�nde ger-
çekleşen �hracatın ürün sı-
ralamasında yüzde 6 ora-
nındak� artış ve 467 m�lyon 
605 b�n 788 dolar tutarında 
�hracatla fındık ve mamul-
ler�n�n b�r�nc� sırayı, yüzde 
17 oranındak� artış ve 106 
m�lyon 183 b�n 338 dolar tu-
tarındak� �hracatla yaş 
meyve sebze ürünler�n�n 
�k�nc� sırayı, yüzde 34 ora-
nındak� artış ve 72. m�lyon 
69 b�n 870 dolar tutarındak� 
�hracatla su ürünler�n�n 
üçüncü sırayı aldığını söy-
led�. 

Kalyoncu, bölge �ller�n-
den 2020 Ocak-Ağustos dö-
nem�nde 121 farklı ülkeye 
�hracat yapıldığını kayde-
derek “En fazla �hracat ya-
pılan �lk 5 ülke �se sırasıy-
la; İtalya, Rusya Federas-
yonu, Almanya, Gürc�stan, 
ve Ç�n Halk Cumhur�yet� ol-
muştur. Bu ülkelerden Al-
manya’ya yönel�k �hracatı-
mızda yüzde 22, Rusya Fe-
derasyonu’na yönel�k �hra-
catımızda yüzde 17 ve Gür-
c�stan’a yönel�k �hracatı-
mızda �se yüzde 18 artış ya-

1. Sayfadan Devam
İş Kanunu'na 16 N�san 

2020 tar�h�nde eklenen geç�-
c� madde �le �ş veya h�zmet 
sözleşmeler�n�n, ahlak ve �y� 
n�yet kurallarına uymayan 
haller, �ş veya h�zmet söz-
leşmeler�nde süren�n sona er-
mes�, �ş yer�n�n faal�yet�n�n 
sona ermes�, �ş�n sona erme-
s� haller� dışında, 3 ay sü-
reyle �şveren tarafından fes-
hed�lmes� yasaklandı.

İşverene, çalışanı 3 aylı-
ğına ücrets�z �zne ayırma �m-

P�raz�z’de Doğu Karaden�z Projes� 
Bölge Kalkınma İdares� Başkanlığı 
(DOKAP) tarafından finanse ed�len tarım 
atölyes�n�n yapımı tamamlandı.

P�raz�z 15 Temmuz Şeh�tler� Ortaoku-
lu’nda yaptırılan tarım atölyes�n� DOKAP 
Başkanı Yusuf Meng� z�yaret ederek �ncele-
melerde bulundu. Yetenekl� Çocuklar Güçlü 
Türk�ye” adlı proje kapsamında yapılan 
tarım atölyes�n�n yapılmasından duyduğu 
memnun�yet� d�le get�ren Başkan Meng�’ye 
okul müdürü Atahan Koçhan’da eşl�k ett�. 
Müdür Koçhan hayata geç�r�len bu proje ve 
destekler�nden ötürü Dokap Başkanı Yusuf 
Meng�’ye teşekkürler�n� �lett�.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdo-
ğan’ın �mzasıyla 
Resm� Gazete’de ya-
yımlanan karara 
göre sel felaket�n-
den etk�lenen bölge-
lerde acele kamulaş-
tırma yapılarak 
TOKİ tarafından �ve-
d�l�kle yen� konutlar 
�nşa ed�lecek.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın �mzasıy-
la yayımlana Resm� 
Gazete kararına 
göre; “22/8/2020 ta-
r�h�nde meydana 
gelen sel ve heyelan 
neden�yle afete 
maruz kalan G�re-

sun �l� Doğankent �lçes�nde �ht�yaç duyulan konutların 
yapımı amacıyla ekl� har�ta �le l�stede sınır ve koord�nat-
ları göster�len sahada bulunan özel mülk�yete konu ta-
şınmazların Toplu Konut İdares� Başkanlığı tarafından 
acele kamulaştırılmasına 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-
nununun 27’nc� maddes� gereğ�nce karar ver�lm�şt�r” de-
n�ld�.

Almanya’da ya-
şayan Bulancaklı 
hemşer�m�z B�rol 
Uğurlu’nun 18 yaşındak� oğlu Ertuğrul Uğurlu vefat ett�.

Yaklaşık b�r yıldır Lösem� tedav�s� gören Ertuğrul 
Uğurlu Almanya’da tedav� gördüğü hastanede hayatını 
kaybett�. Almanya’dan uçakla Cuma günü sabah saatle-
r�nde Bulancak’a get�r�len Ertuğrul Uğurlu Gıcıklı cam�-
�nde kılınan cenaze namazının ardından Ucarlı mahalle-
s�ndek� a�le kabr�stanlığında toprağa ver�ld�. Merhum Er-
tuğrul Uğurlu’ya Allah’tan rahmet kederl� a�les�ne �se sa-
bırlar d�ler�z.

3 PARTİDEN ORTAK TEŞEKKÜR

afetlerde, maalesef hayatını 
kaybeden vatandaşlarımız 
ve şeh�t olan askerler�m�z 
bulunmaktadır. Hayatını kay-
bedenlere yüce Mevla’mız-
dan rahmet, kederl� a�leler�-
ne başsağlığı d�l�yoruz. Ay-
rıca, afet bölgeler�nde ula-
şım, altyapı, elektr�k ve 
�çme suyu h�zmetler�nde 
çok ağır hasarlar meydana 
gelm�şt�r. Çok sayıda �şlet-
me ve evde su baskını olayı 
yaşanmıştır. İl�m�z�n yaşadı-
ğı bu ağır afet neden�yle b�z-
ler� yalnız bırakmayan, des-
tek ve yardımlarını es�rge-

meyen, yoğun programları-
na rağmen �l�m�ze teşr�f ede-
rek hasarın boyutlarını ye-
r�nde gören ve vatandaşları-
mıza moral desteğ�nde bulu-
nan başta; Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayy�p Er-
doğan’a, Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız Sayın Fuat 
Oktay’a, afet�n �lk günün-
den �t�baren gece gündüz de-
meden koşturan İç�şler� Ba-
kanımız Sayın Süleyman 
Soylu’ya, Çevre ve Şeh�rc�-
l�k Bakanımız Sayın Murat 
Kurum’a, Tarım ve Orman 
Bakanı Sayın Bek�r Pakde-
m�rl�’ye, Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanımız Sayın Ad�l 
Kara�sma�loğlu’na, Enerj� 
ve Tab�� Kaynaklar Bakanı-
mız Sayın Fat�h Dönmez’e, 
A�le Çalışma ve Sosyal H�z-
metler Bakanımız Sayın 
Zehra Zümrüt Selçuk’a, AK 
Part� Genel Başkan Yardım-
cımız Sayın Nurett�n Can�k-
l�’ye, M�lletvek�ller�m�z 
Sayın Cemal Öztürk, Sayın 
Sabr� Öztürk ve Sayın Kad�r 
Aydın’a, Sayın Val�m�z 
Enver Ünlü’ye ve Val� yar-
dımcılarımıza, G�resun M�l-
letvek�ller�m�ze, tüm s�yas� 
part�ler�n m�lletvek�l� ve 
tems�lc�ler�ne, kamu kurum 
ve kuruluşlarımızın Bakan 
yardımcısı, Genel müdür, 
personel ve yönet�c�ler�ne, 
afet olayının meydana gel-
d�ğ� andan �t�baren b�zlerle 
b�rl�kte sürekl� afet bölge-
s�nde olan, yardım ve des-
tekler�n� es�rgemeyen; 
Komşu �l Val�ler�m�ze, G�-
resun Beled�ye Başkanımız 
Sayın Aytek�n Şenl�koğ-
lu’na ve personel�ne, b�zler� 
bu günümüzde yalnız bırak-
mayan komşu Beled�ye Baş-
kanlarımıza ve ek�pler�ne, 
Kaymakamlarımıza ve İlçe 

Beled�ye Başkanlarımıza; S�-
yas� Part�ler�m�z�n tems�lc�-
ler�ne, afet�n başladığı 
andan �t�baren sahada görev 
yapan, s�v�l toplum kuruluş-
larının tems�lc�ler�ne, gönül-
lü arama kurtarma ek�pler�-
ne tüm G�resunlu hemşer�le-
r�m�z adına teşekkür eder, 
en kalb� şükranlarımızı su-
nuyoruz. Yüce Rabb�m’den 
ülkem�ze b�r daha böyle b�r 
felaket yaşatmamasını d�le-
r�z.”

Y�ne grubu adına söz 
alan MHP Grup Başkanve-
k�l� Gökhan Bozal�oğlu da 
yaşanan sel felaket�n�n ar-
dından Devlet�n tüm �mkan-
larıyla bölgeye geld�ğ�n� be-
l�rterek: “Ne kadar güçlü ve 
büyük b�r devlet olduğumuz 
b�r kez daha ortaya çıktı. 
Gösterm�ş oldukları �lg� ve 
destekten dolayı Cumhur-
başkanımız Sayın Recep 
Tayy�p Erdoğan başta 
olmak üzere, Bakanlarımı-
za, M�lletvek�ller�m�ze, Be-
led�ye Başkanlarımıza ve 
destek ver�p emeğ� geçen 
herkese teşekkür ed�yoruz. 
En kısa zamanda afetten et-
k�lenen bölgeler�m�zde nor-
mal hayata dönülecekt�r. 
Allah b�r daha böyle afetler 

yaşatmasın. Afette hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rah-
met a�leler�ne �se sabırlar d�-
l�yorum” ded�.

CHP Grubu adına �se 
Grup Başkanvek�l� Ahmet 
Ra�f Yusufağaoğlu da söz 
alarak yaşanan afet�n ardın-
dan devlet�n gereğ�n� yaptı-
ğını ve gösterm�ş olduğu ça-
bayı gördükler�n� bel�rterek: 
“Ancak bu sel afet�n�n ne-
denler�n�n �y� �rdelenerek 
teşh�sler konularak b�r daha 
yaşanmaması �ç�n gerekl� ön-
lemler alınmalıdır.” d�ye ko-
nuştu.

Almanya’dan
Bulancak’a
acı haber

DOKAP finanslı tarım atölyes� tamamlandı

Doğankent’te acele
kamulaştırma yapılacak

şanmıştır. 
Bölge �ller�nden R�ze ve 

Gümüşhane �ller� �hracatın-
da yaşanan düşüştek� en 
öneml� etken, bu �llerden 
�hraç ed�len metal madenc�-
l�k ürünler� (bakır ve ç�nko 
cevher�, krom cevher�) �h-
racatında, küresel pazarlar-
da pandem� etk�s� neden�yle 
üret�mler�n zaman zaman 
durması net�ces�nde ham-
madde talepler�n�n, sevk�-
yatlarının azalması �hracata 
olumsuz etk� yapmıştır. 

Ülkem�z�n loj�st�kte var 
olan üstünlük avantajı ne-
den�yle Doğu Karaden�z 
Bölgem�zden yakın komşu 
ülkelere yönel�k �hracatı-
mız hızlı tesl�mat avantajı-
mız neden�yle pandem� dö-
nem�nde artışını sürdürmes� 
sev�nd�r�c� b�r gel�şme ol-
muştur.

Bu durum bölgem�z�n 
Avrasya ve Orta Asya Böl-
ges� �ç�n b�r tedar�k merke-
z� olma �şlev� kazanmasını 
sağlayacaktır. 

İhracatçılarımız bu zor 
dönemde dah� hız kesme-
den �hracatlarını gel�şt�rme-
ye çalışmaları ve �hracat ar-
tışı sağlama başarısı göster-
mes� b�zler� gururlandır-
maktadır. İnşallah 2020 yı-
lını pandem� etk�s�ne rağ-
men �hracat artışı �le kapat-
ma başarısını �hracatçıları-
mız gösterecekt�r” ded�.

DOĞU KARADENİZ’DEN
121 ÜLKEYE İHRACAT
GERÇEKLEŞTİ

İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞ YAVAŞLATILIYOR

kanı veren geç�c� maddede, 
Cumhurbaşkanına da bu sü-
reler�, 30 Haz�ran 2021'e 
kadar her defasında en az 
üçer aylık sürelerle uzatma 
yetk�s� ver�ld�. Söz konusu 
madde uyarınca, 17 
N�san'da uygulanmaya baş-
layan �şten çıkarma yasağı, 
17 Ağustos'tan �t�baren ge-
çerl� olmak üzere 1 aylığına 
uzatılmıştı.

Hafta başında da 31 
Ağustos'ta sona erecek kısa 
çalışma ödeneğ� uygulama-

sı, 2 ay daha uzatılmıştı. Sos-
yal Koruma Kalkanı kapsa-
mında 26 Mart 2020'de baş-
latılan kısa çalışma ödeneğ� 
uygulaması, 31 Ek�m'e 
kadar devam edecek. Bu ka-
rarlar koronav�rüs sebeb�yle 
�şs�zl�ktek� artışın b�raz ya-
vaşlamasına yardımcı olu-
yor. TÜİK'�n son açıkladığı 
ver�lere göre �şs�zl�k oranı 
mayıs ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 0.1 puanlık 
artış �le yüzde 12.9 sev�ye-
s�nde gerçekleşt�.



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

05.09.2020

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
G�resun Val�l�ğ�’nden ya-

pılan açıklamada ;” G�re-
sun’un �ht�yacı olan kum-
çakıl, II (a) gurubu (kalker, 
gran�t, kaya v.b.) madenler-
den sağlanacaktır. Val�l�ğ�-
m�zce �l�m�z�n kum-çakıl �h-
t�yacı �ç�n gerekl� olan plan-
lama yapılarak müracaatla-
rın ruhsatlandırma süreçler� 
de dah�l tüm �ş ve �şlemler�n 
hızlandırılması �ç�n Bakan-
lıklar ve �lg�l� kurumlar nez-
d�nde tak�pler� yapılacak-
tır.İl�m�zde �nşaat sektörü-
nün malzeme �ht�yacını kar-
şılamak amacıyla konkasör 
tes�sler�n�n stoklarında bu-
lunan malzemeler�n �şleme-
s�ne �z�n ver�lecek ayrıca 
Devlet Su İşler� Genel Mü-
dürlüğünce yapılacak dere 
ıslah çalışmaları kapsamın-
da ortaya çıkan kum ve 
çakıl �şlenmek üzere İl Özel 
İdares� tarafından değerlen-
d�r�lecekt�r.Dere yatakların-
da bulunan konkasör tes�sle-

1. Sayfadan Devam
22 Ağustos akşamı T�re-

bolu-Doğankent karayolu-
nun 12. k�lometres�ndek� 

Türk�ye, son yıllarda en fazla fındık �hracatını Al-
manya’ya yaparken bu sezon en fazla �hracatı İtalya’ya 
yaptı. Almanya �se fındık �hracatında �k�nc� sıraya ger�le-
d�.

Karaden�z Fındık ve Mamuller� İhracatçıları B�rl�ğ� 
(KFMİB) ver�ler�ne göre, dünya fındık üret�m ve pazarı-
nın büyük kısmını el�nde bulunduran Türk�ye, 1 Eylül 
2019-31 Ağustos 2020 �hracat dönem�nde 123 ülkeye fın-
dık �hracatı yaparken en fazla fındığı İtalya'ya sattı. Tür-
k�ye, İtalya'ya 87 b�n 992 ton fındık �hraç ederek karşılı-
ğında 608 m�lyon 972 b�n 498 dolar gel�r elde ett�.

Son yıllarda fındığın en fazla �hraç ed�ld�ğ� Alman-
ya'ya �se 81 b�n 599 ton fındık �hracatı gerçekleşt�r�l�r-
ken, karşılığında 512 m�lyon 869 b�n 196 dolar kazanç 
sağlandı.

Fındık �hracatında İtalya ve Almanya’dan sonra sıra-
sıyla Fransa, Polonya, Hollanda, İsv�çre, Avusturya, Ka-
nada, Ç�n ve İspanya �lk 10 sırada yer aldılar.

Türk�ye, geçen sezon en az fındığı Afgan�stan’a sattı. 
Bu ülkeye gönder�len fındık m�ktarı sadece 5 k�logram 
olurken 53 dolar gel�r elde ed�ld�.

OLAY YERİNDEN 5 KM UZAKTA BULUNDU

yol açma çalışmaları kapsa-
mında bölgede emn�yet ted-
b�r� almak maksadıyla görev 
yapan jandarma personel�n� 

taşıyan aracın menfez�n çök-
mes� sonucu Harş�t Çayı’na 
düşmes�n�n ardından kaybo-
lan b�r� jandarma personel� 

�le b�r� de �ş mak�nes� opera-
törü 2 k�ş�y� arama çalışma-
ları Harş�t çayında sürüyor-
du. Yapılan çalışmalar kap-
samında b�r k�ş�n�n cansız 
beden�ne olay yer�nden 5 
km �ler�de ulaşıldı. Bölgede, 
Muğla, Çanakkale, R�ze ve 
Yalova den�z pol�s� ek�pler� 
sürdürüyordu. Çalışmalar so-
nucunda çamura saplanmış 
şek�lde bulunan şahsın aya-
ğındak� asker botları nede-
n�yle Jandarma Uzman 
Çavuş Sam� Yılmaz olduğu 
bel�rlen�rken, cansız beden� 
T�rebolu Devlet Hastane-
s�’ne kaldırıldı.

Aynı yerde kaybolan �ş 
mak�nes� operatörü Al� Ak-
bulut �le Esp�ye’de kaybo-
lan Umut Cantürk ve Çal-
dağ beldes�nde selde kaybo-
lan Davut Akgün �le Em�ne 
Akgün’ü arama çalışmaları 
�se sürüyor.

Öte yandan sel felaket�n-
de Jandarma Uzman Çavuş 
Onur Kıran, Jandarma 
Uzman Çavuş Burak Tok, 
Jandarma Uzman Çavuş 
Erdem Çıtır, Jandarma 
Uzman Çavuş Aykut Var�-
yenl� şeh�t olurken, Kemal 
Akar, Betül Akgün, İsma�l 
Güdük, Yasem�n Özdem�r, 
Al� Aydın ve Ak�f Abd�oğlu 
hayatlarını kaybetm�şt�.

İŞLETMELER 3 AY İÇERİSİNDE TAŞINACAKLAR
r�n�n �şletme sah�pler� tara-
fından üç (3) ay �çer�s�nde 
taşınmaları sağlanacaktır.

22 Ağustos 2020 tar�h�n-
de �l�m�zde yaşanan sel fela-
ket� neden�yle şeh�t olan jan-
darma personel�m�z �le vefat 
eden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet yakınları-
na başsağlığı ve sabırlar d�-
ler�z. Kaybolan vatandaşla-

rımızın b�ran önce buluna-
b�lmes� �ç�n arama çalışma-
ları kes�nt�s�z olarak t�t�zl�k-
le sürdürülmekted�r.

İl�m�zde b�r daha bu tür 
afetler�n yaşanmaması �ç�n 
gerekl� tedb�rler alınmakta 
ve bu doğrultuda çalışmalar 
Sayın Bakanlarımızın koor-
d�nasyonunda sürdürülmek-
ted�r” den�ld�.

FINDIK İHRACATINDA ALMANYA’NIN
TAHTINI İTALYA KAPTI

1. Sayfadan Devam
Prof. Dr. Dr. C�n, Karaden�z Bölge-

s�’nde bundan sonra da son selde olduğu 
g�b� ş�ddetl� yağışların olacağının öngö-
rüldüğünü vurgulayarak, “Bundan sonra-
k� süreçte küresel �kl�m ısınması neden�y-
le daha ş�ddetl� daha büyük beklenmed�k 
yağışların olacağı öngörülmekted�r. G�re-
sun’da yağan yağmurda bu şek�lde mey-
dana geld�ğ� �ç�n bu kadar büyük b�r yağı-
şın olması beklenm�yordu. Bunu da hesa-
ba katarak dere yataklarının daraltılma-
ması gerek�yor aks�ne dere yatağını ge-
n�şletmek gerek�yor. Deren�n üzer�ne ya-
pılan köprüler�nde ona göre d�zayn ed�l-
mes� gerek�yor. Akarsu nasıl aşındırıyor, 
nasıl taşıyor, nasıl b�r�kt�r�yor. Bu meka-
n�zmayı d�kkate alarak yapılaşmayı yap-
madıktan sonra bu sorunları hep yaşaya-
cağız” d�ye konuştu.
“KARADENİZ SAHİL YOLU DERE 

YATAKLARIYLA DENİZ ARASINDA 
SET OLDU”

Şeh�r planlamaları yapılırken kuru 
dere yataklarının da d�kkate alınması ge-
rekt�ğ�n� vurgulayan Prof. Dr. Mustafa 
C�n, “Şu anda suyun boşalacağı yerler 
�nsan el�yle yapılan yerlerd�r. Buralar tı-
kanınca mutlaka dere yatağı ded�ğ�m�z kı-
sımlara yönel�yor. Daha eğ�ml� olan daha 
aşağıda olan yerler� su mutlaka buluyor. 
Karaden�z Sah�l Yolu artık şeh�rle den�z 
arasındak� o bağlantıyı koparmış. Şeh�rde 
merkez�nden geçen b�rçok kurumuş dere 
yatakları var ya da menfeze alınmış dere-

“DERE YATAKLARI DARALTILMAMALI,
AKSİNE GENİŞLETİLMELİDİR”

ler var. Karaden�z Sah�l Yolu bu dere ya-
takları �le den�z arasında set oluşturmuş 
durumda. Zaman zaman sağanak yağış-
larda sah�l yolundak� su taşkınlarını görü-
yoruz. Bu durumun b�r gün daha büyük 
b�r afet durumuna geleb�leceğ� akıllardan 
çıkartılmamalıdır” şekl�nde konuştu.

“BU COĞRAFYAYA UYUMLU
ŞEKİLDE YAŞAMALIYIZ”

G�resun Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes� 
Prof. Dr. C�n, yaşanan felaket�n son olma-
dığını, önces�nde önlemler�n alınması ge-
rekt�ğ�n� bel�rterek “Yapmamız gereken 
şey bu coğrafyaya uyumlu b�r şek�lde ya-
şayacağız. Yan� buraya ev yapılmaz, ev 
varsa bunu yıkalım, mantığından z�yade 
doğru yere ev kurmak ve o �nsanları 
orada tutmaktır. Çünkü �nsanların geç�m 
kaynağı var orada. G�resun �ç�n bu sel fe-
laket� son değ�l. Her felaket�n sonrasında 
başka afetler de olur. B�zler bunu G�re-
sun’da, Elazığ’da gördük, başka yerde de 
gördük. Afet sonrasında çok �y� çalışıyo-
ruz. Afet�n yaralarını kısa zamanda s�l�yo-
ruz. Ancak afet önces�nde de �y� çalışa-
rak, afet�n tedb�rler�n� almalıyız.” �fadele-
r�n� kullandı.

1. Sayfadan Devam
Özel İdare şehr�n dört b�r 

yanında beled�ye mücav�r 
alan dışında kalan plajlar, yay-
lalar ve mes�re alanlarında va-
tandaşların ger�ler�nde bırak-
tıkları çöpler� toplayarak gö-
rüntü k�rl�l�ğ�n�n önüne geç�-
yorlar. Karaden�z Sah�l 
Yolu’nda bulunan G�resun 
sah�l bandında bulunan plaj-
lardak� çöpler ek�pler tarafın-
dan toplanarak çöp depolama 
alanlarına götürülüyor. Özel 
�dare ek�pler� aynı zamanda 
özell�kle hafta sonu vatandaş-
ların uğrak noktası olan yayla 
ve mes�re alanlarında da tem�zl�k çalışmalarını sürdüyor.

YAYLA VE MESİRE
ALANLARI DA TEMİZLENİYOR

http://info@linra.com.tr


Sayfa 4 05.09.2020
GİRESUN www.g�resunguncel.com.trDoğru haber, güçlü yorum...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genel�nde 
uygulamaya konulan "Bölgesel R�skler�n Azaltılmasına 
Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Erad�kasyon Projes�" 
kapsamında; G�resun merkez ve 15 �lçede büyükbaş hay-
vanlara yönel�k olarak '2020 Yılı Sonbahar Şap Aşılama 
başladı.

G�resun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan 
yazılı açıklamada şu �fadelere yer ver�ld�;”Halk arasında 
'Dabak' olarak da b�l�nen şap hastalığı bütün ç�ft tırnaklı 
hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı v�ral b�r hastalıktır. 
Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu has-
talık; et ver�m�nde %30-45, süt ver�m�nde %15-35 ara-
sında ver�m kayıplarına neden olur. Özell�kle genç hay-
vanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlere 
yol açab�l�r.

Hastalıktan korunmanın yolu, 2 aylık yaşın üzer�nde-
k� (aşısız annelerden doğan yavrularda �se 14 günlük 
yaşın üzer�ndek�) tüm sığır c�ns� hayvanların altı ay ara-
lıkla yılda �k� kez aşılanmasıdır. Aşılama b�lg�ler� Hay-
van B�lg� S�stem� (VETBİS) elektron�k ver� tabanına kay-
ded�lmekte ve güncelleme �şlemler� de yapılmaktadır.

Sonbahar dönem� şap aşılama kampanyasına eş za-
manlı olarak 0-3 aylık yaş aralığındak� buzağıların küpe-
lenenerek kayıt altına alınması çalışmalarına da devam 
ed�lecekt�r.

Üret�c�ler�m�z�n kampanya dönem�nde hayvanlarına 
aşı yaptırmaları 5996 sayılı kanun gereğ�nce mecbur� 
olup, aks� takt�rde cezalı duruma düşeceklerd�r. Daha ay-
rıntılı b�lg� almak �steyen hayvan sah�pler�n�n İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yet�şt�r�c�-
l�ğ� Şube Müdürlüğüne ve İlçe Müdürlükler�m�ze müra-
caat etmeler� gerekmekted�r.”

Dün sabah saatler�nde ha-
vayolu �le S�vas’a gelerek 
“Memleket hareket�ne” start 
veren İnce, Nur� Dem�rağ 
Hava L�manında kend�s�n� 
karşılayan destekç�ler�ne ses-
lend�. İnce burada yaptığı 
konuşmasında sözler�ne Tür-
k�ye’n�n m�sak-� m�ll� �tt�fa-
kına �ht�yacı olduğunu söy-
leyerek başladı. İnce, “B�r 
yanda m�llet �tt�fakı var, 
b�zde oradayız zaten. B�r 
yanda da Cumhur �tt�fakı 

MUHARREM �NCE, S�VAS’TAN BAŞLADI
Muharrem İnce memleket hareket�n� S�vas Kongres�n�n 101 yıl dönümünde, kongren�n yapıldığı S�vas’ta başlattı.

var. Ama Türk�ye’n�n daha 
büyük b�r �tt�faka �ht�yacı 
var. Türk�ye’n�n m�sak-� 
m�ll� �tt�fakına �ht�yacı var. 
Türk�ye’n�n barışmaya, ku-
caklaşmaya �ht�yacı var. 
İkt�dar g�tmekten korkuyor, 
muhalefette yandaş medya 
ne der, m�llet ne der d�ye 
muhalefet yapmaktan kor-
kuyor” ded�.

İnce k�mler� harekete 
kabul ed�p k�mler� kabul et-
meyecekler�ne değ�nerek, 

“Memleket hareket�ne k�m-
ler� davet ed�yorum. S�ftah-
sız kepenk kapatan esnafları 
davet ed�yorum. Ürünü 
dalda kalan ç�ftç�ler� davet 
ed�yorum. Umudunu y�t�r-
m�ş gençler� davet ed�yo-
rum. Ş�ddete uğrayan kadın-
ları davet ed�yorum. S�yas� 
baskı altında �n�m �n�m �nle-
yen memurları davet ed�yo-
rum. Asgar� ücretle çalıştırı-
lıp kıdem tazm�natına göz 
d�k�len �şç�ler� davet ed�yo-
rum. Huzursuz muhafaza-
karları davet ed�yorum. AK 
Part�’ye oy ver�p bugün ül-
ken�n geleceğ�nden kaygıla-
nan muhafazakarları davet 
ed�yorum. Kend�ler�n� yal-
nız h�sseden Atatürkçüler� 
davet ed�yorum. Bu düzen� 
değ�şt�rmek �steyen solcula-
rı davet ed�yorum. AKP’ye 
koltuk değneğ� olmaktan sı-
kılmış m�ll�yetç�ler� davet 
ed�yorum. Çağrım hep�n�ze-
d�r. Gel�n b�r olalım, �r� ola-
lım d�r� olalım d�yorum.

“Pek� memleket hareke-
t�ne k�mler� davet etm�yo-
rum. K�mler� �stem�yorum.

1-B�z�m önder�m�z Gaz� 
Mustafa Kemal Atatürk’tür. 
Bunu kabul etmeyenler� �s-
tem�yoruz. 2- terör örgütler� 
�le, ülkem�z�n aleyh�nde ça-

lışan güç ve menfaat odak-
ları �le haşır neş�r olanları �s-
tem�yoruz. 

3- kadına ş�ddet ve 
çocuk �st�smarını yüksek 
sesle kınamayanları �stem�-
yoruz. Sokaklardak� dostla-
rımıza kötü muamele ya-

panları �stem�yoruz. Doğaya 
ve çevreye saygısı olmayan-
ları �stem�yoruz. S�yasetten 
zeng�nleşmek �steyenler� �s-
tem�yoruz. Ayrımcılık ya-
panları �stem�yoruz. Bunla-
rın h�ç b�r�n� �stem�yoruz.” 
Şekl�nde konuştu.

İnce yaklaşık yarım saat 
süren konuşmasının ardın-
dan S�vas Kongres�n�n ya-
pıldığı S�vas Kongre Müze-
s�n� z�yaret ed�p S�vas 
Kongres�n�n 101.yıl dönü-
mü kutlama etk�nl�kler�n� �z-
led�.

Şap Aşılama
Kampanyası Başladı

1. Sayfadan Devam
Çevre ve Şeh�rc�l�k Ba-

kanı Murat Kurum �lk ola-
rak Bulancak Beled�yes�n� 
z�yaret ederek, yen� yapılan 
Beled�ye h�zmet b�nası ala-
nında �ncelemelerde bulun-
du.

Ardından başkanlık ma-
kamında Bulancak Beled�-
yes�’n�n ve Bulancak’ın dö-
nüşüm projeler� olan; M�llet 
Bahçes�, Akıncı Parkı, Bele-
d�ye H�zmet B�nası ve yen� 
kent meydanı düzenlemes�, 
B�s�klet ve Yürüyüş yolu 
projeler� hakkında Beled�ye 
Başkanı Recep Yakar tara-
fından b�lg�lend�r�ld�.

Beled�ye z�yaret�n�n ar-
dından TOKİ 2. Kısım �nşa-
at alanında da �ncelemelerde 
bulunan Bakan Kurum, bu-
radan Sarayburnu Cam�� ve 
M�llet Bahçes� şant�ye ala-
nını z�yaret ederek çalışma-
lar hakkında b�lg� 
aldı.Cuma namazını Saray-
burnu Cam��nde kılan 
Bakan Kurum, son olarak �l-
çen�n en esk� okullarından 
olan Gaz� Ortaokulu’nda �n-

Ordu Büyükşeh�r Beled�yes� Genel Sekreter� Coşkun 
Alp, yaşanab�lecek muhtemel kuraklığı karşı ırmak yata-
ğının geçt�ğ� �lçelerde ıslah çalışması �le b�rl�kte kuraklığa 
karşı gölet oluşturacaklarını ve böylel�kle suyu kaynağın-
da tutacaklarını açıkladı.

OSKİ ek�pler� tarafından Çatalpınar �lçes�nde sürdürü-
len çalışmaları yer�nde �nceleyen Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�yes� Genel Sekreter� Coşkun Alp, ırmak yatağının geçt�-
ğ� �lçelerde ıslah çalışması �le b�rl�kte kuraklığa karşı 
gölet oluşturacaklarını söyled�. Genel Sekreter Alp, “Baş-
kanımız Dr. Mehmet H�lm� Güler’�n tal�matları �le başla-
dığımız ıslah ve gölet oluşturma çalışmamız Çatalpınar �l-
çem�zde devam ed�yor. Bolaman Irmağı ve Keş Deres� 
üzer�nde toplam 330 metre uzunluğunda ıslah çalışması 
ve 6 adet br�t yapısı oluşturarak dere yüzey�nde göllenme 
oluşması sağlanacak” ded�.

“SUYU KAYNAĞINDA DEPOLAMA
YAPACAĞIZ”

Çatalpınar �lçes�nde gerçekleşt�r�len çalışmalarla �lg�l� 
Çatalpınar Beled�ye Başkanı Ahmet Türe’den b�lg� alan 
Genel Sekreter Coşkun Alp, Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Dr. Mehmet H�lm� Güler’�n başkanlığında gerçekleşt�r�len 
telekonferans toplantısında gündeme gelen gölet çalışma-
larını daha önce başlattıklarını hatırlattı.

Alp, “Gel�nen noktada çalışmalar hızlı şek�lde devam 
ed�yor. Bu çalışmalarımızda temel amaç suyu kaynağında 
tutarak hem olası sel afet�n� en az zararla atlatmak hem de 
orada oluşturacağımız çevre düzen� �le o bölgelere farklı 
yaşam alanları kazandırmak. Bunun �ç�n 19 �lçem�zde 
ırmak ve dere yatağının bulunduğu her nokta b�z�m çalış-
ma alanımız olacak” d�ye konuştu.

“SEL FELAKETİNDEN ÖNCE
TEDBİRLER ALMIŞTIK”

Ordu Büyükşeh�r Beled�yes� olarak alınan tedb�rler ve 
hayata geç�r�len çalışmalarla yaşanan sel afet�n�n en az za-
rarla atlatılacağını bel�rten Genel Sekreter Coşkun Alp, 
şöyle konuştu: “G�resun �l�m�zde büyük yıkıma neden 
olan sel afet�n� Ordu �l� en az zararla atlattı. Bunun ana ne-
den� önceden aldığımız tedb�rlerd�r. Büyükşeh�r Beled�ye-
s� olarak Başkanımız Dr. Mehmet H�lm� Güler’�n öncülü-
ğünde yaşanab�lecek olası kuraklık ve d�ğer doğal afetlere 
karşı önceden tedb�r�m�z� almaya devam ed�yoruz. Bu ko-
nuda �lk olarak ırmak ve dere yataklarında suyu kaynağın-
da tutmaya başladık. Kaynağında oluşturacağımız göletler 
sayes�nde �l�m�zde yaşanacak su sıkıntısını en aza �nd�re-
ceğ�z. D�ğer yandan o bölgen�n tur�st�k gel�ş�m�ne de kat-
kıda bulunacağız. Bugün ek�pler�m�z Çatalpınar �lçes�nde 
çalışmalarını yürütüyor. Burada Bolaman Irmağı ve Keş 
Deres� üzer�ne toplam 330 metre uzunluğunda ıslah çalış-
ması ve 6 adet br�t yapısı oluşturarak dere yüzey�nde göl-
lenme oluşması sağlanacak” şekl�nde konuştu.

Bakan Kurum’a dönüşüm projeler� anlatıldı
celemelerde bulundu.

Z�yarette G�resun M�llet-
vek�ller� Cemal Öztürk, 
Kad�r Aydın, İstanbul M�l-
letvek�l� Hasan Turan, G�re-

sun Val�s� Enver Ünlü, Bu-
lancak Kaymakamı Al� 
İkram Tuna, Beled�ye Baş-
kanı Recep Yakar ve proto-
kol yer aldı.

Ordu’da kuraklığa karşı önlem
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ması kararını aldık” dedi.
Başkan Özdemir, ligin ilk 

yarısında oynanacak olan 
maçların seyircisiz oynanması 
kararını aldıklarını söyleye-
rek, "Son yaptığımız yönetim 
kurulu toplantısında Sağlık 
Bakanlığımıza danışarak maç-
ların Ekim ayıdan başlamak 
üzere yüzde 30 kapasiteyle 
stadyumu kullanacaktık ve 
varsa locaları da kullanmak 
için karar almıştık. Fakat he-
pimizin bildiği gibi son za-
manlarda Kovid-19’un artış 
hızı herkesi endişelendirdi. 
Ve şu anda Sağlık Bakanlığı 

2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig 1, 
2, 3 ve 4. hafta müsabaka prog-
ramları açıklandı.

Buna göre temsilcimiz Giresuns-
por ilk maçını oynayacağı Balıkesirs-
por’un karşısına 14 Eylül Pazartesi 
çıkacak. Balıkesir Atatürk Stadı’nda 
yapılacak maçın başlama saati 
19.00 olarak açıklandı.

Yeşil-beyazlılar iç sahadaki Me-
nemenspor maçını ise 20 Eylül 
Pazar günü yapacak ve bu maçta da 
ilk düdük 19.00’da çalacak. Çota-
naklar’ın üçüncü haftada deplas-
mandaki Bursa maçı 26 Eylül Cu-
martesi günü. Bu maç da 19.00’da 
start alacak. Evdeki ikinci, ligdeki 
dördüncü müsabakasında ise Bolus-
por ile karşılaşacak olan Çotanaklar, 
Yarenler’e 3 Ekim Cumartesi ev sa-
hipliği yapacak. Bu mücadelede ise 
ilk düdük 16.30’da çalacak.

Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu 
ve Yardımcısı Mustafa 
Halilbeyoğlu Giresuns-
por’u ziyaret ederek, Ye-
şil-beyazlı kulüpte göre-
ve yaklaşık bir ay önce 
seçilen Başkan Hakan 
Karaahmet’e başarılar di-
ledi.

Başkan Çakırmeli-
koğlu yeni yönetimin Gi-
resunspor’a hayırlı uğur-
lu olmasını dilerken, Ye-
şil-beyazlı ekibimizin 
yeni dönemde başarıya 
ulaşacağına inandığını 
ifade etti. Başkan Kara-
ahmet ise ziyaretlerin-
den ötürü kendilerine 
teşekkür ederken, başa-
rı için tüm şehrin birlik 
ve beraberlik içerisinde 
olması gerektiğini dile 
getirdi.

Giresunspor’un geçen sezon takım 
kaptanlığını yapan Numan Çürüksu 
yeni adresini belirledi. Bir ara Altay’ın 
da gündemine gelen ancak 35 yaşında 
olması nedeniyle veto edilen tecrübeli 
stoper, uzun seneler sonra TFF 2. 
Ligde mücadele edecek olan Kocaelis-
por’dan gelen teklife evet yanıtını 
verdi. Numan Kocaelispor ile bir yıllık 
sözleşme imzaladı.

Giresunspor’un son bir 
buçuk sezonda formasını 
giyen Tanase, kariyerine ül-
kesinde devam edecek. Ço-
tanaklar’ın ilacı olamayan 
ve çoğu zamanda ya kad-
roya giremeyen ya da ke-
narda görev bekleyen orta 
saha oyuncusu, Romanya 
ekiplerinden Academica 
Clinceni ile anlaştı.

TFF Başkanı Özdemir: “Pandemideki artış hızını önlersek yeniden eski günlerimize 
dönersek tabii ki yine seyircili oynamak için bir karar üretiriz ve alırız”

“Yarın ortalık düzel�rse…”
ile yapmış olduğumuz görüş-
meler neticesinde ve Bilim 
Kurulu’nun da aldığı kararı 
Sağlık Bakanımız canlı yayın 
ile Türk halkına duyurdu. 
Bizim de tabii ki bundan 
farklı bir düşüncemiz olması 
mümkün değil. Bizim için en 
önemli şey insan sağlığı ve 
sporcu sağlığıdır. Eğer insan 

sağlığı ya da sporcu sağlığına 
en ufak küçük bir tehlike ol-
duğu zaman biz bunları riske 
atmamız mümkün değil. 
Onun üzerine yönetim kuru-
lumuz hemen bir karar ala-
rak 11 Eylül’de başlayacak 
olan Süper Lig maçlarının ve 
tüm maçların 1. Yarı sonuna 
kadar seyircisiz oynama kara-

rını aldık. Bu yeni aldığımız 
bir karar ama yarın ortalık dü-
zelirse pandemideki artış hı-
zını önlersek yeniden eski 
günlerimize dönersek tabii ki 
yine seyircili oynamak için bir 
karar üretiriz ve alırız. Biz 
inanıyoruz ki futbol taraftar-
la ve seyircili ile güzel. Fut-
bolcularımız da bunu istiyor, 

herkes bunu istiyor. Hem 
oyuncularının bir taraftan mo-
tive olması açısından seyircili 
herkes oynamak istiyor. Biz 
de bunu istiyoruz federasyon 
olarak. Sporcu sağlığı, mille-
timizin sağlığı ve taraftarımı-
zın sağlığı bizim için çok 
önemlidir. Bunun için bu ka-
rarı aldık" şeklinde konuştu.

zın sağlığı bizim için çok 
önemlidir. Bunun için ilk yarı-
da maçların seyircisiz oynan-

TFF Başkanı Nihat Özde-
mir, “Sporcu sağlığı, milleti-
mizin sağlığı ve taraftarımı-

TSO başarılar d�led�
Sezonu 14 Eylül Pazartes� açıyoruz

Tanase ülkes�nde
devam edecek

Numan yen� adres�n� bel�rled�
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Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, ilk yarı 
maçlarının seyircisiz oynana-
cak olmasının üzücü olduğu-
nu ancak sağlık söz konusu 
olunca yapılacak, söylenecek 
çok fazla bir şeyin olmayaca-
ğını dile getirdi.

Teknik patron Keleş; 
“Ligde bizim gibi takımların 
en büyük kozu her zaman ta-
raftarı olmuştur. Ben burada 
daha önce de görev yapan 
bir teknik adamım. Takımımı-
za verdikleri gücü biliyorum. 
Yeni alınan kararla ilk yarıda-
ki maçlarımızı seyircisiz oyna-
yacağız. 12. Adamın tribünde 
olamayacak olması üzücü. Ül-
kemiz Covid-19 ile ilgili 

Giresunsporlu Diarra, maçlara odaklandıklarını dile ge-

tirdi. Bursaspor’dan alınan savunma oyuncusu; “Giresuns-

por’da çok güzel bir ortam var. Çalışma şartları ve arkadaş-

lık ortamı çok güzel. Burada olmaktan dolayı son derece 

mutluyum. Maçların başlamasına kısa bir süre kaldı. Taraf-

tarımızı mutlu edecek sonuçlar elde edeceğiz. Oyuncular 

olarak sadece müsabakalara yoğunlaştık” diye konuştu.

Giresunspor, ligin ilk yarı-
sında dokuz karşılaşmada ar-
kasında taraftar desteği gö-
remeyecek. Bilindiği gibi Tür-
kiye Futbol Federasyonu 
Bilim Kurulu’nu önerisi üzeri-
ne liglerde ilk yarı maçlarının 
seyircisiz oynanacağını açıkla-
mıştı. 1. Ligde bu karardan 
en çok etkilenecek olan ta-

Giresunspor, lig öncesindeki ilk ve tek ha-
zırlık maçını yarın akşam Samsunspor ile yapa-
cak ancak maçın oynanıp oynanmayacağı 
bugün netleşecek.

Programa göre 1. Ligin iki Doğu Karadeniz 
ekibi yarın Samsun 19 Mayıs’ta hazırlık maçına 
çıkacak. Müsabaka saat 18.00’da başlayacak. 
İki takım da maç öncesinde Covid-19 testinden 
geçecek. Bu test sonuçlarına göre maçın yapı-
lıp yapılmayacağı netleşecek.

Giresunspor’un geçen sezonki kadrosunda yer alan oyun-
culardan dördü henüz transferine yön veremedi. Yeşil-beyazlı 
takımın file bekçilerinden Adriano ile forvet Rusescu, sağ 
kanat Alpay ve sağ bek Berkan Yıldırım yeni dönemde hangi 
takımın formasını giyeceklerini netleştiremedi.

Giresunspor lig öncesindeki ha-
zırlıklarına aralıksız devam ediyor. 
Çarşamba gününden itibaren hazır-
lıklarına kendi tesislerinde yaptığı 
antrenmanlarla sürdüren Giresuns-
por’da mesaiye bugün de devam 
edilecek. Basın Sözcüsü Ferhat Ka-
rademir, hazırlıkların yoğun bir şe-
kilde devam ettiğini dile getirerek; 
“Takımımızda her şey yolunda. Çok 
iyi bir havamız var” dedi.

Giresunspor’un kiralık gönderme kararı aldığı Oğuzhan 
Öztürk’e teklif yağıyor. Yeşil-beyazlı ekibin yeni sezon kadro-
sunda yer alamayacak olan genç orta saha oyuncusunu bazı 
1. Lig ekipleri de araştırdığı öğrenilirken, alt ligde mücadele 
eden bir çok takımın Oğuzhan’ı kiralamak istediği edinilen bil-
giler arasında.

Giresunspor’un takım 
kaptanı Eren Tozlu yeni 
sezon öncesinde yapılan 
antrenmanlarda perfor-
mansıyla dikkat çekiyor.

Geçen sene Malatyas-
por formasını giyerken Si-
vasspor ile Aralık ayında 
oynanan karşılaşmada çap-
raz bağlarında yırtık mey-
dana gelen forvet oyuncu-
su, yeni bir sayfa açıyor. Gi-
resunspor’da takım kap-
tanlığı görevine getirilen 
Eren’in yeni dönem önce-
sinde takımın en çalışkan 
oyuncularından bir olduğu 
belirtiliyor.

Giresunspor’un teknik adamı Keleş: “Her şeyin başı sağlık. Taraftarlarımız sadece tribünde
olamayacaklar ama kalpleri her zaman bizim başarımız için atacak. Duaları bizimle olacak”

“12. adamın yokluğu üzücü”
büyük bir mücadele veriyor. 
Sağlık söz konusu olunca çok 
fazla söze gerek kalmıyor. 
Maçlarımızda bizlerden müj-
deli, haberler bekleyecek 
olan taraftarımızı sevindire-
ceğiz” dedi.

DESTEKLERİNİ
GÖRÜYORUZ

Gerek sosyal medyada ge-
rekse de yolda sokakta Gire-
sunlular’ın desteğini gördük-
lerini ifade eden Hakan 
Hoca; “Onlar sadece tribün-
de olamayacaklar ama kalple-
ri her zaman bizim başarımız 
için atacak. 

Duaları bizimle olacak. 
Lig öncesindeki hazırlıkları-
mız devam ediyor. İlk gün-

den bugüne kadar çok önem-
li bir yol kat ettik. Tabi ki 
tam olarak hazır olduğumu-
zu söyleyemem ama en kısa 
sürede her yönüyle hazır ola-
cağız. Hazırlık maçları yapa-
bilsek çok güzel olacaktı 
ancak Covid tedbirlerinden 
dolayı Erzurum kampında 
maç yapamadık. Ligde adı-
mızdan söz ettireceğiz. Ligin 
ilk haftasında deplasmanda 
karşılaşacağımız Balıkesir’i ye-
nerek yarışa başlamak arzu-
sundayız. 

Hem takımımıza, hem 
şehrimize moral olması için 
bu maçtan galibiyetle ayrıl-
mamız gerekiyor” şeklinde ko-
nuştu.

D�arra: “Maçlara odaklandık”

Kaptan hırs küpü
Evdek� 9 maçı

sey�rc�s�z oynayacak

kımların başında Giresunspor 
geliyor. Çotanaklar’ın ilk yarı-
da tam dokuz maçı iç saha-
da. Yeşil-beyazlılar sezonun 
ilk devresinde Menemenspor, 
Boluspor, Adanaspor, Ümra-
niyespor, Samsunspor, Eski-
şehirspor, Adanaspor, Altı-
nordu ve Tuzlaspor takımla-
rıyla iç sahada karşılaşacak.

Çotanak harı harıl

Bugün netleşecek

4 futbolcu yön veremed�

Oğuzhan’a tal�pl� çok
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