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Dereli başta olmak üzere 
birçok ilçede afete neden 
olan selin ardından geçen 
15’inci günde Giresun kayıp-
larını aramaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu 
arama çalışmalarının devam 

Giresunlu Milli Mücadele kahramanların-
dan Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan için 
memleketi Tirebolu'dan ve Tirebolu Dernek-
ler Federasyonu (TİRDEF)’den bir heyet An-
kara’nın Haymana ilçesinde ki mezarında in-

Giresunlu fındık üreticisi Recep Karakoç yeni sezon fındık hasadı-
nı tamamladıktan sonra sağlık çalışanları için ayırdığı fındığı İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki doktorlara götürerek 
ikram etti.

Giresun’un Tirebolu ilçesinin Civil köyünde yaşayan fındık üretici 
Recep Karakoç pandemi başladıktan sonra canla başla çalışan sağlık 
çalışanlarını unutmadı. Karınca kararınca sağlık çalışanlarının yanında 
olduğunu göstermek isteyen Karakoç onlara destek olmak için bahçe-
sinden topladığı fındığı kuruttuktan sonra İstanbul’a götürerek sağlık 
çalışanlarına ikram etti ve onların her zaman yanlarında olduklarını 
ifade etti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs ve 
Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Volkan Kara ile 
bir araya gelen fındık üreticisi Recep Karakoç getirdiği fındıkları sağ-
lık çalışanlarına dağıtılmak üzere teslim etti. Devamı Sayfa 3’te

Covid-19 hastası olan 
hamile Elif Özdemir, do-
ğumun ardından durumu 
ağırlaşarak yoğun bakıma 
alındı. 10 günlük tedavi sü-
recinin ardından servise çı-
karılan Özdemir, Hiranur 
adını verdikleri bebeğine 
kavuştu.

Devamı Sayfa 3’te

G�resun’dan İstanbul’dak� sağlık
çalışanlarına fındıklı mot�vasyon

SELDE KAYBOLAN
4 KİŞİ ARANIYOR

Sel felaket�n�n ardından hayatını
kaybeden 5’� asker 11 k�ş�n�n cansız

bedenler�ne ulaşılırken, kayıp 4 k�ş�y� arama
çalışmaları �se aralıksız devam ed�yor.

ettiği bölgelerde incelemele-
rine devam ederken çalışma-
ları yakından takip ediyorlar.

Aramalar Türkiye’nin çe-
şitli illerinden gelen JAK Tim-
leri ile AKUT ve AFAD ekip-
leri tarafından titizlikle ger-
çekleştiriliyor.

Devamı Sayfa 2’de

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan iş bir-

liği protokolü kapsamında, eğitim öğretim kurumlarında hij-

yen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol 

süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir ve tarafsız bir anlayışla 

sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme prog-

ramı başlatılmıştı. Buna göre Giresun’da bulunan 160 okul-

dan 72’si bu belgeyi almaya hak kazandı.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun’da 72 Okul

 “Okulum Tem�z” 
belgesi alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, sağlık çalışanlarına ya-
pılan ek ödeme süresinin sal-
gın nedeniyle 3 ay daha uza-
tıldığını açıkladı. Bakan Koca, 
Twitter'dan yaptığı paylaşım-
da, sağlık çalışanlarına yapı-
lan ek ödeme süresinin sal-
gın nedeniyle 3 ay daha uza-
tıldığını belirtti.

Bakan Koca açıklamasın-
da; "Sağlık çalışanlarımıza ya-
pılan ek ödeme süresi pande-
mi nedeniyle 3 ay daha uza-
tılmıştır. Canla başla verilen 
mücadelenin karşılığı elbette 
bu değil, biliyorum." ifadele-
rini kullandı.

Karadeniz'e açılan balıkçıların yolculuğu, ağlara ta-
kılan palamutların yüzleri güldürmesiyle yerini tatlı bir 
yorgunluğa bırakıyor. Hazırlıklarını yaptıktan sonra li-
mandan çıkış yapan balıkçılar, özenle teknelerine yük-
ledikleri ağları yine özenle Karadeniz'in derin sularına 
bırakıyor.  Devamı Sayfa 4’te

Karaden�zl� balıkçıların
palamut yolculuğu

Sağlık Bakanı duyurdu:
3 ay uzatıldı

KAHRAMAN BİNBAŞI’YA ANIT MEZAR YAPILACAK

celemelerde bulundular. TİRDEF Başkan Veki-
li Necati Yılmaz başkanlığında gerçekleşen zi-
yarette anıt mezar yapımı için gerekli istişa-
reler yapıldı.

Devamı Sayfa 2’de

Cov�d-19 hastası
ham�le kadın

tedav�n�n ardından
bebeğ�ne kavuştu
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1. Sayfadan Devam
G�resun’da 22 Ağustos 

akşamı yaşanan 11 k�ş�n�n 
hayatını kaybett�ğ� selde 
kaybolan 4 k�ş�y� arama ça-
lışmaları sürüyor.

İç�şler� Bakanı Süley-
man Soylu �le Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Ad�l Kara-
�sma�loğlu, T�rebolu-
Doğankent karayolunun 12. 
k�lometres�ndek� menfez�n 
çökmes� sonucu Harş�t 
Çayı’na kullandığı �ş mak�-
nes� �le düşen �ş mak�nes� 
operatörü Al� Akbulut’u 
arama çalışmalarını tak�p 
ett�. Arama çalışmalarına 
Türk�ye’n�n çeş�tl� �ller�n-
den gelen den�z pol�s� dal-
gıçlarının yanı sıra JAK 
T�mler� �le AKUT ve 
AFAD ek�pler� katılırken, 
Bakanlar Soylu ve Kara�s-
ma�loğlu ek�plerden b�lg� 
aldı. Esp�ye’de kaybolan 
Umut Cantürk ve Çaldağ 
beldes�nde selde kaybolan 
Davut Akgün �le Em�ne 
Akgün’ü arama çalışmaları 
�se sürüyor. Selde yakınları-
nı kaybedenler�n a�leler� de 
bölgede hüzünlü bekley�ş�-
ne devam ed�yor.

Öte yandan sel felake-
t�nde Jandarma Uzman 
Çavuş Onur Kıran, Jandar-
ma Uzman Çavuş Burak 
Tok, Jandarma Uzman 
Çavuş Erdem Çıtır, Jandar-
ma Uzman Çavuş Aykut Va-
r�yenl� ve Jandarma Uzman 
Çavuş Sam� Yılmaz şeh�t 
olurken, Kemal Akar, Betül 
Akgün, İsma�l Güdük, Ya-
sem�n Özdem�r, Al� Aydın, 
Ak�f Abd�oğlu hayatlarını 
kaybetm�şt�.

1. Sayfadan Devam
TİRDEF heyet�, Hayma-

na Beled�ye Başkanı Özde-
m�r Turgut ve d�ğer yetk�l�-
ler �le b�r araya gelerek gö-
rüşmeler yaptı. Görüşmele-
r�n ardından Şeh�t B�nbaşı 
Hüsey�n Avn� Alparslan’ın 
mezarı başında anma ve 
Kur’an T�lavet� yapıldı. 
Anıt Mezarın yüzüncü ölüm 
yıldönümüne yet�şt�r�lmes� 
�ç�n büyük çaba sarf ett�kle-
r�n� bel�rten T�rebolu Der-
nekler Federasyonu Başkan 
Vek�l� Necat� Yılmaz yapı-
lan z�yaret ve çalışmalar 
hakkında b�lg�ler ver�rken 
görüşme sonrası Haymana 
Beled�ye Başkanı Özdem�r 
Turgut b�r konuşma yaptı.

Başkan Özdem�r yaptığı 
konuşmasında; “Burada bu-
lunan T�rebolu Dernekler Fe-
derasyonu Genel Başkan Ve-
k�l� (TİRDEF) ve Yönet�m 
kurulu üyeler�, G�resun Der-

Tar�h�n en büyük felaket�n� 
yaşan G�resun’a Tuzla Beled�yes� 
yardım tırlarını ulaştırmaya devam 
ed�yor. Yaşanan afetten hemen sonra 
harekete geçen Tuzla Beled�yes�, 
Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Kızı-
lay Şubes� �şb�rl�ğ� �le G�resun’da �h-
t�yaç sah�b� a�lelere dağıtılmak 
üzere Tuzla Gençl�k Merkez� (TUZ-
GEM) gönüllüler� tarafından hazır-
lanan 2 tır dolusu malzeme G�re-

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Ad�l Kara�sma�loğlu, 
selden etk�lenen Derel� �lçe-
s�nde �ncelemelerde bulun-
du ve vatandaşların talep ve 
sorunlarını d�nled�.

G�resun’un Derel� �lçes� 
sel felaket�nden büyük oran-
da etk�len�rken olayın ardın-
dan başlayan çalışmalarla �l-
çen�n yaraları hızlı b�r şek�l-
de sarılıyor. Ulaştıma ve Alt-
yapı Bakanı Ad�l Kara�sma-
�loğlu, AK Part� G�resun 
M�lletvek�l� Cemal Öztürk 
�le b�rl�kte Derel� �lçes�nde 
devam eden çalışmaları ye-

G�resun'dak� sel felaket�nde şeh�t olan 
Jandarma Uzman Çavuş Sam� Yılmaz’ın 
(27) cenazes� memleket� Osman�ye’de top-
rağa ver�ld�.

Ordu G�resun Havaalanı'ndan asker� 
uçakla Adana'ya get�r�len şeh�d�n naaşı, bu-
radan kara yoluyla cenaze tören�n�n yapıla-
cağı Osman�ye’n�n Bahçe �lçes�ne götürül-
dü. Şeh�t uzman çavuş �ç�n �lçedek� Ağça 
Bey Cam�s�'nde cenaze tören� düzenled�. Tö-
rene Osman�ye Val�s� Erd�nç Yılmaz, İl Jan-

S�ngapur’un Türk�ye Büyükelç�s� Jonathan Tow 
geçen yıl geld�ğ� P�raz�z’� unutamadı ve bu yıl b�r kez 
daha z�yaret ett�.

Geçt�ğ�m�z yıl P�raz�z’e gelerek a�les�yle b�rl�kte kısa 
b�r tat�l yapan Büyükelç� Tow, P�raz�z’�n doğasına ve ba-
lıklarına hayran kaldı. Hayatında yed�ğ� en lezzetl� balık-
ların burada olduğunu bel�rten Büyükelç� ve a�les� bu yıl 
da P�raz�z’� z�yaret ett�. Eğr�ce T’ler mevk��nde bulunan 
P�raz�z Balıkçısı’nda Bulancak Kaymakamı ve P�raz�z 
Kaymakam vek�l� Al� İkram Tuna ve Progıda Fabr�ka 
Müdürü Özgür Kadıoğlu tarafından karşılanan Büyükel-
ç� ve a�les� burada yemekler�n� yed�kten sonra sah�lde b�r 
müddet yürüyüş yaptılar.

A�leler�n hüzünlü bekley�ş� devam ed�yor

Tuzla’dan G�resun’a 2 tır yardım

sun’a uğurlandı.
Tuzla Beled�yes� önünden du-

alarla yola çıkan tırları, Tuzla Kay-
makamı Al� Akça, Beled�ye Başkanı 
Dr. Şad� Yazıcı, Türk Kızılayı Tuzla 
Şube Başkanı Sebahatt�n Dem�rc� 
ve çok sayıda gönüllü uğurladı.

G�resun �ç�n seferber olan Tuzla 
Beled�yes� Gençl�k Merkez� öğren-
c�ler�n�n çalışmalarından gurur duy-
duğunu �fade eden Tuzla Beled�ye 

Başkanı Yazıcı, “Gençler�m�z b�r 
kez daha koca yürekler�yle b�r araya 
geld�ler ve bu defa G�resunlu kar-
deşler�m�z �ç�n gönüllü olarak çalış-
tılar” ded�.

Başkan Şad� Yazıcı, devlet�n tüm 
b�r�mler�n�n yerel yönet�mlerle b�r-
l�kte G�resun �ç�n seferber olduğu-
nun altını ç�zerek şunları �fade ett�: 
“Tuzla Beled�yes� olarak b�z de bu 
yarayı sarmak �ç�n el�m�zden geld�-
ğ�nce, kaymakamlığımız, yardım ko-
nusunda çok öneml� çalışmalar 
yapan Kızılay’ımız ve gönüllüler� 
�le b�rl�kte el�m�zden geld�ğ�nce yar-
dımseverlerden yardım toplayarak 
bu yarayı hep b�rl�kte ülke olarak 
sarmak �ç�n gayret ed�yoruz. B�z�m 
Türk�ye’n�n b�rçok noktasında yar-
dımlarımız oluyordu ama G�re-
sun’umuz bugünlerde özell�kle yar-
dım konusunda hassas�yet�m�z� art-
tırdı. Allah yardımcıları olsun. B�r 
daha böyle b�r afetle karşılaşmama-
yı d�l�yorum. İnşallah G�resun’a da 
yakın zamanda g�deceğ�z. G�re-
sun’da çok bulundum. Kümbet ’�n 
dört yıl ağalığını yaptım. Sel olan de-
relerde de bulundum. Orada bazı 
yaptığımız �şlerde var. Yardım et-
mekle beraber bundan sonra uzun 
vadede d�ğer h�zmetlerle bu yarayı 
hep b�rl�kte saracağız.”

S�ngapur Büyükelç�s�
P�raz�z’� unutamadı

G�resun şeh�d� Sam� Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

darma Komutanı Albay Zafer Tombul, 
Bahçe Beled�ye Başkanı İbrah�m Baz, şeh�-
d�n s�lah arkadaşları �le çok sayıda vatandaş 
katıldı. Törende şeh�d�n eş� Gözde Yılmaz, 
annes� Med�ş Yılmaz ve babası Ham�t Yıl-
maz güçlükle ayakta dururken, 4 kardeş� de 
cenaze namazı kılındığı sırada gözyaşı 
döktü.

Şeh�t Sam� Yılmaz’ın naaşı kılınan ce-
naze namazının ardından Bahçe �lçes�ndek� 
şeh�tl�kte toprağa ver�ld�.

Derel�’n�n yen�den �nşası sürüyor

r�nde �nceled�. 
Bakan Kara�sma�loğlu, �l-

çedek� esnafları tek tek z�-
yaret ederek talep ve sorun-
larını d�nleyerek bölgede ha-
yata geç�r�lecek çalışmalar 
üzer�ne vatandaşlarla sohbet 
ett�.

Dere yatağında bulunan 
r�skl� b�nalar güvenl� b�r şe-
k�lde yıkılırken hasar gören 
�ş yerler� onarılma sürec� 
tüm hızıyla sürdürülüyor. 
Yıkım çalışmaları kapsa-
mında G�resun Ün�vers�tes� 
Derel� Meslek Yüksekokulu 
b�nasının yıkımına başlandı.

ANIT MEZAR 100’ÜNCÜ YILA YETİŞTİRİLECEK

nekler Federasyonu Genel 
Başkanı, STK Başkanları, 
ağırlıklı olarak da İstanbul 
ve G�resun'dan buraya ata-
larını z�yaret etmek ve anıt 
mezar yapmak �ç�n geld�ler. 
Burada M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü çerçeves�nde ça-
lışmalar yapılıyor. Sakarya 
Meydan Muharebes�'nde 10 
b�ne yakın şeh�t var ve 
5.713 tanes� b�z�m toprakla-
rımızda. Anıt mezarlıklar ya-
pılıyor. S�zde kend� şeh�tle-
r�n�ze sah�p çıkmak �ç�n gel-
d�n�z. Bu yıl 99. Yıl ve şe-
h�tler�m�z� anıyoruz. Önü-
müzdek� 100. yıla �nşallah 

anıtlar yet�şecek. B�z devle-
t�m�zle b�rl�kte ve s�zler�nde 
desteğ�yle hep beraber bunu 
yapacağız. B�z şeh�tler�m�z 
sayes�nde bugün buradayız. 
İnşallah onlara uygun dü-
zenlemeler yapacağız. 

Ben az�z şeh�tler�m�ze 
Allah'tan rahmet gaz�ler�m�-
ze de sağlık ve afiyet d�l�yo-
rum. Konuşmaların ardın-
dan Kur’an T�lavet� yapıldı 
ve heyet Haymana’dan ay-
rıldı. Böylece b�r kez daha 
T�rebolu ve Haymana dost-
luk hattı �ç�n sağlam temel-
ler atılmış oldu” �fadeler�n� 
kullandı.
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“Farklı beklentiler, farklı çözümler”
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1. Sayfadan Devam
Sağlık çalışanlarını ülke-

m�z�n düşmana karşı cephe-
de savaşan Mehmetc�kler�-

1. Sayfadan Devam
Ordu’dan G�resun’a sevk 

ed�len Cov�d-19 hastası 26 ya-
şındak� 32 haftalık ham�le 
El�f Özdem�r, durumunun 
ağırlaşması üzer�ne G�resun 
Ün�vers�tes� Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastane-
s�nde sezaryen doğumla H�ra-
nur adı ver�len kız bebek dün-
yaya get�rd�. Doğumdan 12 
saat sonra durumu ağırlaşan 
Özdem�r, yoğun bakıma alı-
narak entübe ed�ld�. 4 gün en-
tübe olarak tedav� gören Öz-
dem�r, mevcut tedav�ler�n 
yanı sıra �mmün plazma teda-
v�s� de görerek 4’üncü günün 
sonunda uyandırıldı ve 10 
günlük yoğun bakım sürec�-
n�n ardından serv�se çıkarıla-
rak bebeğ�ne kavuştu.

Özdem�r’�n tak�b�n� ve te-
dav�s�n� yapan Anestez� ve 
Rean�masyon Uzmanları Dr. 

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

m�z �le aynı görüyoruz 
d�yen Recep Karakoç ;”Sağ-
lık çalışanlarımızı öyle bağ-
rımıza basıyoruz k� ülke-

m�zde şu ana kadar tedav�s�-
n� yaptığı hastasından hasta-
lığın bulaşmasından ötürü 
hayatını kaybeden 50’den 
fazla tıp şehd�m�z var, hep-
s�ne Allah’tan rahmet yakın-
larına başsağlığı d�l�yorum. 
Y�ne bulaş sonucu hasta 
olan 30 b�n sağlık çalışanı-
mıza da ac�l ş�falar d�l�yo-
rum. Bu duygu ve düşünce-
ler�mle, Doç. DR. H. Volkan 
Kara Hocamıza b�zlere gös-
terd�ğ� m�safir perverl�kten, 
Korona olan hastaların teda-
v� süreçler�, sağlık çalışan-
larının çalışma şartları, sos-
yal yaşantıları �le �lg�l� açık-
layıcı b�lg�lend�rmeden do-
layı çok teşekkür eder�m. 
Bugünden �t�baren sağlık ça-
lışanı ordumuza, maskem�z� 

takarak, sosyal mesafeye 
uyarak destek olacağım 
�fade ed�yorum. Tüm bu ku-
rallara uymayı arkadaşları-
ma, çevremdek�lere öner�-
yorum” ded�.

B�n k�lometre öteden 
kend�ler�n�n düşünülmes�n-
den duyduğu memnun�yet� 
d�le get�ren Doç Dr. Volkan 
Kara �se ;” G�resun’dan bu-
raya sırtınıza fındık koyup 
get�rm�şs�n�z ancak fiz�k� du-
rumdan z�yade b�zler vatan-
daşlarımızın b�z�m yanımız-
da olduğunu görmekten 
ötürü çok memnun olduk. 
B�zler bu �ş� farklı mot�vas-
yonlarla yapan b�r meslek 
grubuyuz. B�zler ülkem�ze 
ve bayrağımıza olan sadaka-
t�m�zden ötürü d�yoruz k� ne 
kadar doğru yapmışız b�z�m 
m�llet�m�z çok daha büyük 
fedakarlıkları hak ed�yor. 
Bunu paylaşacağımız arka-
daşlarımız adına da teşekkür 
ed�yoruz. B�z�m halkımız 
sözde değ�l özde de b�z�m 
yanımızda. Çok teşekkür 
ed�yorum” �fadeler�n� kul-
landı.

Pend�k Beled�yes�, 
sel ve heyelan felaket� 
yaşayan G�resun'a 
gıda kol�s� yüklü kam-
yon gönderd�. Şehre 
ulaşan gıda kol�ler� De-
rel�’de afetzedelere tes-
l�m ed�ld�. Beled�ye 
Başkanı Ahmet C�n, 
“Yaralarımızı hep be-
raber saracağız” mesa-
jı verd�.

Pend�k Beled�yes�, 
sel ve heyelan felake-
t�nden etk�lenen G�re-
sun’dak� afetzedelere 
gıda kol�s� yüklü kam-
yon gönderd�. “Yaşa-
nan Sel Felaket�nden 
Etk�lenen G�resun Hal-
kının Yanındayız” ya-
zılı pankartların asılı 
olduğu kamyon şehre 
ulaştı. İçer�s�nde temel 
�ht�yaç malzemeler�-
n�n yer aldığı gıda ko-
l�ler� Derel� �lçes�nde-
k� afetzedelere tesl�m 
ed�ld�. G�resun halkı-
nın yanında oldukları-
nı söyleyen Pend�k Be-
led�ye Başkanı Ahmet 
C�n, “Bölgedek� afet-
zede kardeşler�m�ze 
destek olmak amacıy-
la gıda kol�ler�n� gön-
derd�k. Yaralarımızı 
hep beraber saracağız” 
ded�

1. Sayfadan Devam
G�resun İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlü-

ğü’nden yapılan açıklamada ;”"Okulum 
Tem�z" Programına G�resun genel�nden 
160 okul başvuruda bulunmuş olup, 72 
okulun başvurusu kabul ed�lerek belge-
lend�rme sürec�ne başlanmıştır. Okulları-
mızın, yüz yüze eğ�t�m önces� fiz�k� or-
tamlarının tem�zl�ğ�n� ve güven�rl�l�ğ�n� 
belgelemek üzere �stek ve az�mle hazırlık 
yaparak başvuruda bulunduğu "Okulumuz 
Tem�z" belgelend�rme sürec�nde, �lk kez 
başvuru yapan okullarımızın �ncelemeler� 
�le eks�kler�n� g�deren okullarımızın yen�-
den değerlend�rmeler�ne Müdürlüğümüz 

Belgelend�rme çalışmaları devam ed�yor

H�jyen Tetk�k görevl�ler�nce devam ed�l-
mekted�r” �fadeler�ne yer ver�ld�.

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Ertuğrul Tosu-
noğlu "Okulum Tem�z" programına okul-
ların gösterd�ğ� �lg�den duyduğu memnu-
n�yet� d�le get�rerek, yönet�c�, öğretmen 
ve personeller�n okullarının tem�zl�k ve 
h�jyen�n� en üst sev�yeye çıkarmak �ç�n 
az�m ve gayretle çalıştıklarını vurgulaya-
rak, "Okul Tem�z" belges� almanın yapı-
lan bu çalışmaları belgelend�rmek adına 
önem�n� vurguladı. Müdür Tosunoğlu 
"Okulum Tem�z" çalışmasına destek 
veren herkese çalışmalarında kolaylıklar 
d�led�.

Pend�k Beled�yes�nden G�resun’a yardım el�

Ordu’dan G�resun’a sevk ed�ld�
Öğr. Üyes� Duygu Dem�r�z 
Gülmez ve Uzm. Dr. Az�me 
Bulut, “Tüm dünyanın yorul-
duğu ve zor günler geç�rd�ğ� 
bu zorlu süreçte b�zler de çok 
yorulduk. Hastamızın sağlığı-
na ve bebeğ�ne sağlıklı b�r şe-
k�lde kavuşması b�zler� çok 
mutlu ett�. El�f b�zlere umut 
oldu herkese umut olsun. 
Tüm yoğun bakım çalışanları 
ve meslektaşlarımın üstün 
gayretler� sonucunda ek�p ola-
rak bu mutluluğu yaşıyoruz. 
Halkımız lütfen sosyal mesa-
fe, maske ve el h�jyen� �le �l-
g�l� kurallara özen gösters�n-
ler” ded�.

El�f Özdem�r’�n eş� Sem�h 
Özdem�r �se, “Zorlu kötü gün-
ler geç�rd�k ancak çok şükür 
atlattık. Doktorlarımıza ve 
yoğun bakım ek�b�ne teşek-
kür ed�yorum” �fadeler�n� kul-
landı.

Ak Part� İstanbul M�lletvek�l� 
ve Ak Part� S�v�l Toplum ve Halkla 
İl�şk�ler Başkan Yardımcısı hem-
şehr�m�z Hasan Turan P�raz�z’de 
akşam yemeğ�nde basın mensupla-
rıyla b�r araya geld�.

Gazetem�z Sorumlu Yazı İşler� 
Müdürü Ercan Tarı’nın da katılım 
gösterd�ğ� akşam yemeğ�n�n ardın-
dan gazetec�lerle sam�m� b�r sohbet 
gerçekleşt�ren Hasan Turan, Dere-
l�’de başta olmak üzere b�rçok �lçe-
m�zde yaşanan sel felaket�nde dev-
let�m�z�n tüm gücüyle sahada oldu-
ğunu ve yaraların b�r an önce ve en 
�y� şek�lde sarılması �ç�n el�nden ge-
len� yaptığını söyled�. İstanbul m�l-
letvek�l� olmasının memleket�n�n 
yanında olamayacağı anlamına gel-
med�ğ�n� bel�rten M�lletvek�l� 
Turan ;” Her yıl, tat�l�m� G�re-
sun'da geç�r�yor, bundan da büyük 
b�r mutluluk duyuyorum. G�re-
sun'umuzu hep b�rl�kte kalkındır-
mak �ç�n el�m�zden gelen çabayı so-
nuna kadar göstermel�y�z. Ben her 
zaman hemşehr�ler�m�n yanında-
yım” �fadeler�n� kullandı.

M�lletvek�l� Hasan Turan Basın mensupları �le buluştu

http://info@linra.com.tr


Sayfa 4 07.09.2020
GİRESUN www.g�resunguncel.com.trDoğru haber, güçlü yorum...

ABD’ye a�t nükleer füze taşıyab�len B-
52 bombardıman uçağı Ukrayna’ya a�t Su-
27 ve Mİg-29 t�p� uçaklarıyla uçuş yapınca 
bölgede yen� b�r tartışma başladı.

Amer�ka B�rleş�k Devletler�’ne (ABD) 
a�t 2 adet B-52H Stratofortress stratej�k bom-
bardıman uçağı dün saat 12:00 sıralarında 
İng�ltere’dek� Fa�rford Hava Üssü’nden kal-
kış yaptı. Buradan kalkış yapan ABD uçak-
ları Hollanda, Almanya ve Polonya üzer�n-
den Ukrayna hava sahasına g�rd�. Ukray-
na’ya a�t Su-27 ve MİG-29 t�p� savaş uçak-
ları ABD keş�f uçaklarını Polonya sınırından 
alarak Azak Den�z�ne kadar eşl�k ett�. Uçak-
ların bu kısmına kadar olan uçuşları �le �lg�l� 
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından ya-
pılan açıklama, ABD uçakları �le Ukrayna 
uçaklarının b�rl�kte uçuş yapmasının planlı 
b�r eğ�t�m olduğu vurgulanırken Ukray-
na’nın NATO’ya a�t uçaklara destek amaçlı 
eşl�k ett�ğ� �fade ed�ld�. Bakanlık açıklama-
sında bu g�b� �şb�rl�kler�n�n devam edeceğ�n� 

A�le, Çalışma ve Sosyal 
H�zmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, 2’s� kanser 
olmak üzere 27 �lacı daha 
ger� ödeme l�stes�ne aldıkla-
rını açıkladı. Bakan Selçuk, 
bu �laçlardan 14’ünün yerl� 
üret�m olduğunu bel�rtt�.

A�le, Çalışma ve Sosyal 
H�zmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Sosyal Gü-
venl�k Kurumu resm� web s�-
tes�nde Sosyal Güvenl�k Ku-
rumu (SGK) Sağlık Uygula-
ma Tebl�ğ�ne (SUT) �l�şk�n 
yen� düzenlemeler�n yayım-
landığını duyurdu.

“GERİ ÖDEME 
LİSTESİNDEKİ

TOPLAM İLAÇ SAYISI 
8 BİN 740 OLDU”

Ger� ödeme l�stes�nde 
yurt dışından tem�n ed�len 
374, Türk�ye’den ruhsatlı 8 
b�n 339 �lacın yer aldığını 
bel�rten Bakan Selçuk, 
“Sosyal Güvenl�k Kurumu-
muzda bu eklemeyle b�rl�kte 
bedel� ödenen yurt �ç� �laç 
sayısı 8 b�n 366’ya ulaştı.” 
ded�.

Vatandaşların �laçları 
Sosyal Güvenl�k Kurumu 
�le sözleşmel� eczanelerden 
tem�n edeb�lecekler�n� �fade 

Bakan Selçuk: “27 İlacı Daha
Ger� Ödeme L�stes�ne Aldık”

eden Bakan Selçuk, “İlaçla-
rın hastalarımıza ş�fa olma-
sını temenn� eder, vatandaş-
larımıza sağlıklı b�r ömür d�-
ler�m.” şekl�nde konuştu.

Yapılan düzenleme �le 
ger� ödeme l�stes�ne alınan 
�laçlar: 4 adet ant��nflamatu-
var �ntest�nal �laç, 1 adet 
enz�m eks�kl�ğ� tedav�s�nde 
kullanılan �laç, 1 adet s�nd�-
r�m s�stem� �lacı, 1 adet tan-
s�yon �lacı, 1 adet l�p�d dü-
şürücü �laç, 1 adet top�kal 
mantar �lacı, 1 adet top�kal 
c�lt hastalıklarında kullanı-
lan �laç, 1 adet top�kal ant�-
v�ral �laç, 1 adet top�kal kor-
t�kostero�d �laç, 1 adet s�ste-
m�k hormon �lacı, 3 adet �m-

munglobul�n �laç, 4 adet �m-
munosupresan �laç (2 aded� 
kanser �lacı), 1 adet kas gev-
şet�c� �laç, 1 adet ant�ep�lep-

t�k �laç, 4 adet Astım-
KOAH �lacı, 1 adet enteral 
beslenme ürününden oluşu-
yor.

Karaden�z üzer�nde ger�l�m sürüyor
�fade ett�.

RUS BASININDAN KIRIM 
İDDİALARI

Rus basını Ukrayna uçakları �le ABD 
uçaklarının b�rl�kte yaptığı uçuşlar �le �l-
g�l� farklı �dd�alar ortaya attı. Basında 
çıkan haberlere göre, uçaklar b�rl�kte ha-
reketle Karaden�z üzer�nden Kırım’ın 53 
k�lometre yakınına kadar �lerled�. Y�ne 
bu �dd�alara göre, ABD uçakları tehl�kel� 
b�r şek�lde Kırım’a yaklaşarak bombar-
dıman, manevra ve keş�f g�b� b�reysel ye-
tenekler�n� serg�lerken Ukrayna uçakları 
da ABD uçaklarından eğ�t�m aldı.

Rus basınının bu �dd�alarından sonra 
Rusya Savunma Bakanlığından konuya 
da�r herhang� b�r açıklama gelmed�. 
Rusya �se dün Norveç’e a�t b�r savaş uça-
ğının Barents Den�z�'nde Rusya sınırları-
na yaklaşmak üzereyken Rusya Hava 
Kuvvetler�’ne a�t MİG-31 savaş uçağıyla 
önlend�ğ� duyurusunu yaptı.

1. Sayfadan Devam
Balıkçıların ağları den�-

ze bırakmasının ardından 
bekley�ş sürec�ne g�r�l�yor. 
Bu sırada balıkçılar yanla-
rında get�rd�kler� y�yecekler 
�le karın doyururken, b�r ta-
raftan da ağa takılacak olan 
palamudun heyecanını yaşı-
yor. Karaden�z'e karşı çaylar 
koyuluyor, türküler açılıyor, 
gecen�n sess�zl�ğ�nde huzur-
lu b�r bekley�ş başlıyor. Yak-
laşık �k� saatl�k bekley�ş sü-
rec�nde hayaller, planlar ve 
hesaplar konuşuluyor. Dolu-
nayın yansıdığı Karade-
n�z'�n mav� sularındak� ağlar 
yen�den tekneye çek�l�yor. 
Ağla b�rl�kte gelen palamut-

Ordu'da meydana gelen trafik kazası 
sonrası KPSS'n�n �lk oturumuna geç kal-
mak üzere olanların �mdadına Ordu Val�s� 
Tuncay Sonel yet�şt�.

Ordu Nefise Akçel�k Tünel�'nde sabah 
saatler�nde trafik kazası meydana geld�. L�-
sans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu 
�ç�n yola koyulan adaylar, tünel �çer�s�nde-
k� trafik kazası neden�yle b�r süre yolda 
mahsur kaldı. Pol�s ek�pler� kaza sonrası 
ulaşıma tekrar açtı. Sınav neden�yle yaşa-
nan yoğunluk şeh�r merkez�nden geç�şler-
de de zor anlar yaşattı.

Ordu Val�s� Tuncay Sonel, aşırı yoğun-
luğun yaşandığı sınav b�nası önünde geç 
kalanlara yardım ett�, taks� parası yet�şme-
yen b�r k�ş�n�n de ücret�n� öded�. Trafik po-
l�s� g�b� araçların sınav merkez� önünde 
akışını da sağlayan Val� Tuncay Sonel'�n ta-
l�matı �le sınava g�remeyen k�msen�n kal-
madığı öğren�ld�.

Kaza neden�yle KPSS'ye geç kalanların
�mdadına Val� Tuncay Sonel yet�şt�

BALIK FİYATLARI BORSA GİBİ İNİP ÇIKIYOR

lar �se yüz güldürüyor. 
Ağlar, b�r sonrak� ağ serme 
�şlem� �ç�n de özenle topla-
nıyor.

Bütün emeklere rağmen 
bazen boş ağ b�le çekt�kler�-
n� anlatan Murat Bozkurt, 
vatandaşın uygun fiyata 
balık yemes� �ç�n küçük es-
nafın verd�ğ� mücadeley� 
İhlas Haber Ajansı muhab�-
r�ne anlattı. Bozkurt, "L�-
mandan hava kararmadan 
önce çıkıyoruz. Güneş batı-
mından önce ağ döküp b�r 
�k� saat ağımızı bekletece-
ğ�z. Sonra çekeceğ�z. Nas�-
b�m�zde varsa palamut ala-
cağız. Bazen boş ağ çekt�ğ�-
m�z de oluyor. Akşam gün 
batımı çıkıyoruz. Sabah gün 
ağardığı zaman da l�mana 
ger� dönüyoruz. Sabaha 
kadar 4-5 ağ yapıyoruz. Bu-
rası karadan bambaşka. Ar-
kadaşlarla çayımızı yapıyo-
ruz, muhabbet, sohbet. De-
ğ�ş�k b�r ortam. Ülkem�ze 
doğalgazın bulunması ha-
yırlı olsun. Gerçekten tebr�k 
ed�lecek b�r şey. Terk ed�l-
m�ş b�r kente hayırlı olur. 
Balık fiyatları borsa g�b�. 

Günü gününü tutmaz. B�r 
gün yüksel�r, b�r gün düşer. 
Dün tanes� 15 l�ra olan pala-
mut bugün 7.5 l�radan satıl-
dı. İnşallah palamutçuluk 
çok olacak. Vatandaş yes�n 
d�ye uğraşıyoruz. Ç�nekop 
da gözüküyor. İnşallah bere-
ketl� b�r sezon olacağına �na-
nıyoruz" ded�.

Balıkçılıkla geç�m�n� sağ-
layan Hakan Çarpar da av-
ladıkları balıklarla verd�ğ� 
mutluluk pozuyla duygula-
rını şöyle d�le get�rd�: "Ge-
ç�m�m� balıkçılıkla sağlıyo-
rum. 

Bugün de den�ze çıktık. 
Bu sene balık bol, bereketl�. 
Maden şehr�m�zde, doğalga-
zı bulduğumuz güzel şehr�-
m�zde böyle güzel balıklarla 
günümüzü tamamladık. 
Allah'a şükürler olsun."

İlk ağı Karaden�z'e ser-
d�kten sonra yaklaşık 4 saat 
süren palamut yolculuğu, ağ-
ların dolu gelmes�n�n ardın-
dan yer�n� tatlı yorgunluğa 
bırakıyor. L�mana get�r�len 
balıklar, vatandaşla buluş-
mak üzere tezgahtak� yer�ne 
yolcu ed�l�yor.

G�resun T�caret ve Sanay� Odası’na a�t olan, Türk 
Marka ve Patent Kurumu tarafından tesc�l ed�len “Fındı-
ğın Başkent�” markasını kullanma yetk�s� G�resun’un yen� 
fındık mamulü markası Kalplerde İy� Gıda İthalat İhracaat 
L�m�ted Ş�rket�ne ver�ld�.

G�resun T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Baş-
kanı Hasan Çakır-mel�koğlu �le Kalplerde İy� Gıda firma 
yetk�l�s� F�kret Atar’ın karşılıklı �mzaları �le protokole bağ-
landı. Törende konuşan �ş adamı Atar; “G�resun T�caret ve 
Sanay� Odası Fındığın Başkent� markasını tesc�l ett�rerek 
�l�m�zle özdeş- leşen fındığın marka değer�n�n ortaya çı-
kartıl-masında markalaşmak öneml�d�r. Bu ves�le �le G�re-
sun T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmel�koğlu’na özell�kle teşekkür eder�z.” ded�.

G�resun T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Baş-
kanı Hasan Çakırmel�koğlu, bu markanın G�resun kal�te 
fındıktan G�resun’da üret�len ürünlerde kullanılacak olma-
sının önem�ne değ�nd� ve; “Kazanımlarımızı kara dönüş-
türmek �ç�n el ele vererek G�resun kal�te fındığın mamul 
madde üret�m�n� bu ves�leyle teşv�k ed�yoruz.” d�ye ko-
nuştu.

İy� Fındık, Fındığın Başkent�
 Markası İle Üret�m Yapacak
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İstanbul Amatör Süper 
Lig ekiplerinden Haliçs-
por’un yeni başkanı Gire-
sunlu gazeteci Haldun 
Domaç oldu.

Haliç’e Başkan seçilen 
ve görevi eski Başkan Meh-
met Göztoklusu’ndan dev-
ralan Domaç’ın yönetimin-
de İstanbul’un eski milli 
eğitim müdürlerinden Ata 
Özer, eski başkanlardan 
Lütfullah Şakar, Derya Uzu-
nöner, Hasan Basri Akarsu, 
Şener Kandemir ve Metin 
Örel gibi isimlerde bulunu-
yor. Giresunspor’da da yö-
neticilik yapmış olan Gaze-
teci, TV yorumcusu 
Domaç, başkanlığına seçil-
diği Haliçspor’un bir za-
manlar formasını giymişti. 
Domaç ayrıca Sarıyer kulü-
bünde profesyonel olarak 
da futbol oynamıştı.

Giresunspor’un genç 
orta saha oyuncularından 
Erol Can yeni dönemde Ço-
tanak armalı formayı gi-
yecek.

Son yıllarda kiralık ola-
rak alt lig takımlarında 
forma giyen orta saha 
oyuncusu, hazırlık döne-
minde teknik adam Hakan 
Keleş’in gözüne girmeyi ba-
şardı. Erol Can’a birçok ta-
kımdan teklif geldiği ancak 
Hakan Hoca’nın hepsini 
geri çevirttiği öğrenildi.

Giresunspor ile mukavelesi devam et-
mesine rağmen kalma taraftarı olmayan ve 
tek taraflı fesih hakkına sahip olan Raul 
Rusescu’dan hâlâ bir ses yok.

Yeşil-beyazlılarda yeni yönetimin, yola 
devam etmek istediği ancak aldığı ücreti 
düşürmesini talep ettiği Rumen oyuncu 
dönüş yapmadı. Raul’un nasıl bir yol hari-
tası çizeceği bilinmiyor.

Giresunspor’un henüz 15 yaşındaki oyun-
cusu Arda’ya güven tam. Teknik adam Hakan 
Keleş’in önümüzdeki sezon Arda’ya şans ver-
meyi düşündüğü öğrenildi. Diarra, Sadi ve Ser-
gen gibi stoperlere sahip olan Yeşil-
beyazlılarda teknik adam Hakan Keleş’in genç 
savunmacı Arda’nın performansından son de-
rece memnun olduğu ve O’nu oynatmayı dü-
şündüğü için başka bir stoper alınmasını iste-
mediği kaydedildi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Görelespor, sezona güçlü 
bir kadro ile girmek istiyor. Geçtiğimiz sezon hem futbol hem de 
sonuç olarak taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaratan yeşil-
beyazlı ekip yenilenmiş oyuncu kadrosu ile yeni sezonda ses ge-
tirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultu da transfer çalışmalarını aralıksız 
olarak sürdüren Görelespor, kadrosuna etkili isimler katmak için 
büyük uğraş veriyor.

G�resunlu gazetec� Haldun
Domaç Hal�çspor’a başkan oldu Erol v�zey� aldı

Rusescu’dan hâlâ ses yok

Landel’den
G�resunlular’a
teşekkür

Giresunspor formasını iki sezon 
giydikten sonra Bandırmaspor’a 
transfer olan Landel’den Giresunlu-
lar’a teşekkür

Tecrübeli futbolcu; “İki yıl Gire-
sunspor formasını giymekten büyük 
onur ve gurur duydum. Giresuns-
por’da özlemi sonlandırmak istedik 
ama olmadı. İki sene boyunca Gire-
sunlular’ın hep sıcak ilgisini gör-
düm. Şahsıma gösterdikleri bu ilgi-
den dolayı çok teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.

Arda’ya güven tam

Görelespor kal�tel� peş�nde
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Giresunspor’un teknik adamı Hakan Keleş, sezon sonunda 
şampiyonluk sevinci yaşayıp, tarihe geçen hoca bir olmak is-
tediğini dile getirdi.

Hakan Hoca; “Daha öncede belirttiğim gibi bu sene 1. 
Ligde farklı bir sezon olacak. Düşme olmadığı için ligimize yu-
karıdan gelen takım olmadı. Bu zirveyi hedefleyen takımlar 
için avantaj. Giresunspor olarak ilk maçımızı bir hafta sonra 
deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacağız. Camiamızın 
1978’den bu yana süren bir özlemi var. Bu özlemi bitirmek 
için yola çıkıyoruz” dedi.

SIKINTISI OLMAYAN TAKIM YOK
Ligde mali açıdan sıkıntısı olmayan takımın bulunmadığını 

dile getiren Hakan Hoca; “Giresunsporumuz’un da geçmişten 
gelen borçları var ancak başkanımız Hakan Bey üstesinden 
gelebilmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Bize düşen 
görev sahada işimizi en iyi şekilde yapabilmek. Başkanımız ve 
yönetim kurulumuzdan çok büyük destek görüyoruz. Tarafta-

Giresunspor’da yeni 
transferlerin lisans işlemleri-
nin bu hafta içerisinde yapıl-
ması bekleniyor. Geçtiğimiz 
sezonlarda forma giyen 
oyuncularına olan borçların-
dan ötürü transfer yasağı bu-
lunan ve yeni oyuncularının li-
sanslarını çıkartabilmesi için 
9 milyon TL civarında paraya 
ihtiyacı olan Giresunspor’da 
Hakan Karaahmet başkanlı-
ğındaki yönetim kurulunun 
bu sorunu hafta içerisinde çö-
zerek, oyuncuların lisans iş-
lemlerini yaptırması heyecan-
la bekleniyor.

Geride kalan sezon prestij maçlarında bile forma şansı 
bulamayınca gönderilecek gözüyle bakılmaya başlanan 
İshak Doğan takımda kaldı gibi.

Hakan Kutlu’nun döneminde sadece bir maçta süre 
alan ve ardından Muhammet Bayır’ın cezalı olduğu maçta 
dahi düşünülmeyen İshak, şuanda Hakan Keleş’in yardım-
cılığını yapan Hakan Kurt döneminde oynanan son iki mü-
sabakada ise sadece 11 dakika süre almıştı. Sezon başında 
yolların ayrılacağı sanılan sol bek, yeni dönem kadrosunda 
yer alacak gibi.

Giresuns-
por’un Basın Söz-
cüsü Ferhat Ka-
rademir, yeni, se-
zonda yabancı 
sayısını beş ola-
rak düşündükle-
rini belirtti.

Karademir; 
“Kadromuzda 
Milinkoviç, Ser-
gio, Nalepa ve 
Diarra var. Bir-
iki gün içerisin-
de yabancı for-
vetimiz de baş-
layacak. Beş fut-
bolcun haricinde 
yabancı oyuncu 
almaya sıcak bak-
mıyoruz” diye ko-
nuştu.

TFF 1. Ligde 2020-
2021 sezonunun başla-
masına bir hafta kaldı. 
Yeni yönetim, yeni tek-
nik ve oyuncu kadrosuy-
la yarışa başlayacak olan 
Yeşil-beyazlılar ilk hafta 
maçını önümüzdeki Pa-
zartesi akşamı deplas-
manda Balıkesirspor ile 
oynayacak.

Giresunspor’un orta 
saha oyuncularından Meh-
met Taş yeni dönemde ba-
şarılı olacaklarına inandık-
larını kaydetti.

Giresunspor formasını 
bir buçuk sezondur giyen 
tecrübeli futbolcu; “İyi bir 
hazırlık dönemi geçirdik 
ve artık ligi düşünüyoruz. 
Hedefimiz başarıyı yakala-
mak. Bunun için de çok ça-
lışacağız. Keşke taraftarı-
mız bu yarışın ilk bölü-
münde yanımızda olabil-
seydi. İnşallah bu salgın 
dönemini en kısa sürede 
atlatırız ve maçlarımızı 
dolu tribünlere oynarız” 
dedi.

Giresunspor’da teknik adam Hakan Keleş, 
kim iyiyse formanın sahibi olacağını dile ge-
tirdi. Genç teknik adam Keleş; “Ben isme 
değil, çok çalışana forma veririm. 15 yaşında-
ki Arda çok çalışırsa forma O’nun olur. Kim-
senin yeri garanti değil. Hak eden kim ise du-
varda asılı formayı alır” şeklinde konuştu.

Giresunspor’un savunma oyuncularından Sadi, iyi 
bir takım olduklarını söyledi. Hatayspor’daki başarıla-
rını Giresunspor’da da tekrarlamak istediğini kayde-
den Sadi; “Biz iyi bir takımız ve yarışta hedeflediğimiz 
noktaya geleceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Giresunspor’un hocası Keleş: “Başkanımız ve yönetim kurulumuzdan 
çok büyük destek görüyoruz. Taraftarımızdan da öyle. İşimiz kolay değil 
bunu biliyoruz ama güzel günlere ulaşabilmemiz için çok sıkı çalışacağız”

“Özlem� b�t�rmek
�ç�n yola çıkıyoruz”

rımızdan da öyle. Giresunspor’u 42 sene sonra Süper Lige çı-
karan teknik adam olarak tarihe geçmek istiyorum. İnşallah 
bunu başarmak bize nasip olacak. İşimiz kolay değil bunu bi-
liyoruz ama güzel günlere ulaşabilmemiz için çok sıkı çalışa-
cağız” diye konuştu.

Tahta bu hafta açılacak

İshak göze g�rd�

Mehmet Taş:
“Başarılı olacağız”

“K�m �y�yse o oynar”

İstanbul’da store açılacak

Giresunspor Başkanı 
Hakan Karaahmet, önümüz-
deki günlerde İstanbul’da 
store açacaklarını ifade etti.

Başkan Karaahmet; 
“İstanbul’daki Giresunlular’a 
bir Store sözümüz vardı. Zey-
tinburnu Belediye Başkan 
Yardımcısı ile görüştüm. Sağ 
olsun, bir alışveriş merkezin-
de Giresunsporumuz’a bir 
buçuk aylığına bir stant ko-
nusunda yardımcı olacak” 
dedi.

Yarışa b�r hafta kaldı

Yabancı sayısı 5 olacak

Sadi: “İyi bir takımız”
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