
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu’nun talimatıyla şehirde asfalt seferber-
liği başlatıldı. Uzun yıllardır yama çalışmaları 
ile geçiştirilen ana arterler artık sıcak asfaltla 
kaplanıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu, amaçlarının asfalt sorunu olan tek bir 
sokağın bile kalmamasını hedeflediklerini söy-
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Felaketin ardından bölge-
de incelemelerine devam 
eden Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu, afet 
yaşanan ilçelerde normal ya-

Dereli’de torpil patlaması sonucu yaralanan iki çocuk, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla jandarma he-
likopteriyle hastaneye götürüldü. Giresun Prof. Dr. İlhan 
Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ço-
cuklarının durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

Devamı Sayfa 2’de

Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça 
çoğalır” sloganıyla acıları azaltmaya sevinci, mut-
luluğu çoğaltma düsturu ile yola çıkan Aile 
Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Der-
neği (AÇED) sel felaketinde mağduriyet yaşayan 
Giresunlular'a yardım eli uzattı.

Devamı Sayfa 3’de

Pandemi dolayısıyla ertelenen Çamoluk İlçe Kongresi 
gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kongrede mevcut İlçe Baş-
kanı Davut Çukuryurt güven tazeledi. Kongrede bir konuş-
ma yapan Ak Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın;”Devle-
timiz merhametiyle, şefkatiyle ve bütün kudretiyle birlikte 
hasta vatandaşlarımızdan afetzedelerimize kadar, ilimizin 
afet sonrası çalışmalarından kaybolan vatandaşlarımızın 
arama ve kurtarmasına kadar pek çok konuda milletimizin 
yanında yer aldı. Rabbim milletimizin sabrını, devletimizin 
güç ve kudretini arttırsın." İfadelerine yer verdi.

Devamı Sayfa 3’te

GİRESUN’DA AFETİN İZLERİ SİLİNİRKEN,
DÖNÜŞÜM PROJELERİ DEVAM EDİYOR

22 Ağustos’ta başta Derel� olmak üzere G�resun’un b�rçok �lçes�nde felakete 
neden olan sel�n ardından yaralar hızlı b�r şek�lde sarılıyor. Tem�zl�k çalışmalarında 
sona gel�n�rken, hayatın normale dönmes� �ç�n çalışmalar devam ed�yor. Selde
kaybolanları arama çalışmaları �se 500 k�ş�l�k b�r ek�ple sürdürülüyor.

AÇED AİLESİNDEN
GİRESUN’A ŞEFKAT ELİ

şamın başladığını söyledi. 
Basın mensuplarına açıklama-
larda bulunan Bakan Karais-
mailoğlu, “Vatandaşımızla be-
raber olmanın verdiği moti-

vasyonla tüm sıkıntıların üs-
tesinden geliyoruz. Gire-
sun’da yaşanan afetin sonra-
sında devletin, bakanlıkların, 

sivil 
toplum 
örgütleri 
ve ilgili ku-
rumların 
büyük bir öz-
veri ile çalış-
maktadır. Afet 
nedeniyle yaşanan 
sıkıntılar büyük oran-
da kaldırıldı. Dereli ve Gi-
resun’da normal yaşam baş-
ladı. Afetin etkilerini tama-
men silmek için biraz daha 
zamana ihtiyaç vardır. Bir 
yandan afet nedeniyle yıkılan 
köprülerin imalatına başlanır-
ken, diğer yandan hasar 
gören yollarla ilgili projeler 
yapılmaktadır. Bundan sonra 
yapılacak projelerin afetten 
hiç etkilenmemesi için arka-
daşlarımız yoğun bir çalışma 
içerisindeler. İnşallah onları 
da en kısa sürede tamamla-
yıp vatandaşımızın hizmetine 
sunacağız. 22 Ağustos'tan bu 
yana buradayız. Giresun gün-
demimiz oldu ve sürekli va-
tandaşımızla beraber olduk. 
Onlarında desteğiyle, moral 
ve motivasyonla birlikte 
bütün sıkıntıların üzerinden 
geliyoruz" diye konuştu.

Devamı Sayfa 2’de

Ak Part�’de kongre sürec�
Çamoluk’la başladı

TORPİLDEN YARALANAN ÇOCUKLAR
HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. 
Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Dün Sağlık Baka-
nı’nın da açıkladığı gibi, 20 ile 40 yaş arasın-
dakiler, 100 vakanın 40’ını oluşturuyor. Bu çok 
önemli bir oran” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya 
hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Son bir 
ayda Koronavirüs'e yakalanan 100 kişiden 40’ı 
20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen 
hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubun-
dan” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı 
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıp-
maz, insanlarda Covid-19 enfeksiyonunun ileri 
yaş hastalığı gibi yanlış bir ön yargının oldu-
ğunu belirtti. Doç. Dr. Kayıpmaz, Covid-19 en-

100 Hastanın 40’ını Gençler Oluşturuyor
feksiyonu yüzünden yoğun bakımda yatan 
gençlerin de olduğunu söyledi.Korona virüs 
hastalık sürecinin gençlerde de ağır seyrede-
bildiğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. 
Kayıpmaz, “Sağlık Bakanlığı'nın her gün Co-
vid-19 bilgilendirme sayfasında yayınlanan ve-
rilerine göre bizim yeni tanı konan vakalarımı-
zın büyük bir kısmı 15 ile 65 yaş arasındaki ki-
şilerden oluşuyor. Yani günlük yaşamın sosyal 
yaşamın içerisinde aktif olan kişilerde bu has-
talık daha fazla tespit ediliyor. Bu Covid-19 
pandemisinde hiç istemediğimiz görüntüler ve 
önümüzün sonbahar-kış olduğunu göz önün-
de bulundurarak sosyalleşmemize bir süre ara 
vereceğiz” şeklinde konuştu.

BELEDİYEDEN ASFALT SEFERBERL�Ğİ

Karadeniz Sahil Yolu 
Bulancak mevkiinde 
Ordu’dan Giresun istika-
metine gitmekte olan 61 
BY 004 plakalı bir trans-
mikser aynı istikamette 
seyir halinde olan 28 NM 
140 plakalı araca çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle refüje 
çarparak takla atan araçta 
bulunan 5 kişi yaralandı. 
Çeşitli hastanelere kaldırı-
lan yaralıların hayati risk-
lerinin olmadığı belirtildi.

M�kser çarptı
araç takla attı

Gençl�k ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Yükseköğren�m öğrenc�ler�n�n eylül ayı burs ve 
kred� ödemeler�n�n bugün �t�bar�yle başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, eylül ayı burs 
ve kred� ödemeler�n�n bugün �t�bar�yle öğrenc�ler�n he-
saplarına yatmaya başladığını b�ld�rd�. Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, ödemeler�n 6-10 Eylül tar�hler�nde TC 
k�ml�k numarasının son hanes�ne göre yapılacağını �fade 
ett�.

TC K�ml�k numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" 
olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül 
ve "8" olanlar �se 10 Eylül'de ödemeler�n� alab�lecek.

KYK Burs Ve Kred� ödemeler� Başladı

leyerek: “Asfalt probleminin olmadığı bir Gi-
resun için mevsim başından bu yana sürdür-
düğümüz asfaltlama çalışmalarına mahalle 
ayırımı yapmadan ana arter ve kenar sokak-
larında da devam ediyoruz.

İnşallah sezon sonuna kadar hedeflediği-
miz tüm noktalardaki çalışmalarımızı tamam-
layacağız” dedi.
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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
Türk�ye’n�n Ov�t ve Z�-

gana tüneller�nden sonra en 
uzun üçüncü tünel� olacak 
olan G�resun’u İç Anadolu 
Bölges�’ne bağlayacak Eğr�-
bel Tünel�’n�n b�r yıl �çer�-
s�nde tamamlanacağı müj-
des�n� de veren Bakan Kra-
�sma�loğlu, “G�resun’da ya-
pılan öneml� projelerden b�r 
tanes� olan Eğr�bel Tünel� 
2021'�n sonlarına doğru ta-
mamlanması planlanan 
proje �ç�n, "Türk�ye'n�n en 
uzun tünellerden b�r�s� ola-
cak. B�tt�ğ�nde bölgeye 
değer katacak, ekonom�s�n�, 
�st�hdamını, t�caret�n� önem-
l� derecede artıracak” ded�.

KAYIPLARIMIZ
İÇİN 500 KİŞİLİK
EKİP ÇALIŞIYOR
G�resun’da b�r daha 

böyle b�r afet�n yaşanmama-
sı �ç�n eller�nden gelen her 
şey� yaptıklarını d�le get�ren 
Bakan Kara�sma�loğlu, "Bu-
rada en üzücü şey afet nede-
n�yle oluşan kayıplarımız. 
Kayıplarımızın çoğuna ulaş-

İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Ad�l Kara�sma�loğlu, selden etk�lenen G�resun'un 
Çaldağ beldes�nde �ncelemelerde bulundu.

İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Ad�l Kara�sma�loğlu, 22 Ağustos tar�h�nde meydana 
gelen sel felaket�nden etk�lenen merkeze bağlı Çaldağ bel-
des�nde �ncelemelerde bulundu.

Esp�ye’de amca çocukları arasında araz� anlaşmazlığı 

yüzünden çıkan kavgada b�r k�ş� bıçaklanarak hayatını 

kaybett�.
Ed�n�len b�lg�lere göre, �lçen�n Er�cek köyünde amca 

çocukları olan M.P (35) �le Kemal Polat (38) arasında 

araz� anlaşmazlığı neden�yle tartışma çıktı. Çıkan tartış-

manın büyümes� üzer�ne çıkan kavgada M.P. tarafından 

vücudunun b�rçok yer�nden bıçaklandığı �dd�a ed�len 

Kemal Polat hayatını kaybett�. Jandarma tarafından şüp-

hel� M.P. gözaltına alındı.

TÜRKİYE’NİN EN UZUN 3. TÜNELİ
BİR YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

tık ama bulunamayan kayıp-
larla �lg�l� çalışmaları yer�n-
de �nceled�k. Kayıpların bu-
lunab�lmes� �ç�n 500 k�ş� 
çok büyük b�r özver�yle ça-

lışıyorlar. İnşallah en kısa za-
manda onları da buluruz. 
Arama kurtarma çalışmala-
rını da yer�nden tak�p ed�yo-
ruz” �fadeler�n� kullandı.

ANKARA-NİĞDE
OTOYOLU’NU İLK 
GÜN 10 BİN ARAÇ

KULLANDI
G�resun’da gazetec�lere 

yaptığı açıklamada Ankara-
N�ğde Otoyolu’nun vatan-
daşın beğen�s�n� topladığını 
da söyleyen Bakan Kara�s-
ma�loğlu, �lk gün �t�bar�yle 

otoyoldan 10 b�n araç geç�ş� 
olduğunu b�ld�rd�. Bakan 
Kara�sma�loğlu, “Ülke ge-
nel�nde büyük projeler�n ça-
lışmalarına devam ed�l�yor. 
Bunlardan en öneml�ler�n-
den b�r tanes� Ankara-N�ğde 
Otoyolu'nu h�zmete sunduk. 
Ülkem�z�n en büyük proje-
ler�nden b�r tanes�yd�. 

Karayolu ulaşım tar�h�-
m�z�n en öneml� projeler�ne 
b�r ekleme oldu. 330 k�lo-
metrel�k b�r otoyol aksımızı 
Ed�rne'den Şanlıurfa'ya 
kadar toplamda b�n 230 k�-
lometrel�k b�r yol ağını ta-
mamlamış olduk. Bu da ül-

kem�ze kazandırılan en 
öneml� projelerden b�r tane-
s�. Ankara-N�ğde Otoyolu 
vatandaştan çok büyük be-
ğen� alıyor. 

Dün �t�barıyla �lk gün ol-
masına rağmen 10 b�ne 
yakın araç geç�ş� oldu. 
İnşallah bu artarak devam 
edecek" şekl�nde konuştu.

Bakan yaptığı açıklama-
ların ardından, Çaldağ mev-
k��nde arama kurtarma ça-
lışmaları hakkında b�lg� alan 
Kara�sma�loğlu, selden etk�-
lenen bölgelerden b�r� olan 
İn�şd�b� yaylasında vatan-
daşlarla sohbet ett�.

Bakanlar Çaldağ’da �ncelemelerde bulundu
Bakan Soylu ve Kara�sma�loğlu, yaşanan sel olayında 

sel sularına kapılarak kaybolan Em�ne ve Davut Akgün’ü 
arama çalışmalarına �l�şk�n AFAD yetk�l�ler�nden b�lg� aldı-
lar. 

Bakanlar daha sonra sel olayında hasar gören evlerde �n-
celemelerde bulunarak vatandaşların talep ve sorunlarını 
d�nled�ler.

BAKANLAR İNCELEME
YAPARKEN KARŞILAŞTI

1. Sayfadan Devam
Alınan b�lg�ye göre, �lçede 

yaşayan Muhammet Talha Türk-
men ve Talha Y�ğ�t adlı �k� 
kuzen, oyun oynadıkları sırada 
torp�l�n patlaması üzer�ne yüzle-
r�nden yaralandı. Çocuklarını 
�lçe devlet hastanes�ne götürmek 
üzere hareket eden a�le, güzer-
gahta �ncelemelerde bulunan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Ad�l Kara�sma�loğlu �le İç�şler� 
Bakanı Süleyman Soylu'yla kar-
şılaştı. A�len�n durumu �lett�ğ� 
Bakan Soylu, çocukların kara 
yolu yer�ne hel�kopterle en hızlı 
şek�lde hastaneye sevk ed�lmes� 
tal�matını verd�. Yaralanan �k� 
kuzen daha sonra jandarma hel�-
kopter� �le G�resun Prof. Dr. 
İlhan Özdem�r Eğ�t�m ve Araş-
tırma Hastanes�ne ulaştırıldı.

İç�şler� Bakanı Süleyman 
Soylu, gazetec�lere yaptığı açık-
lamada, bu g�b� durumlarda za-
manla yarışıldığını �fade ederek 
"Çocuklar b�r maytap, patlayıcı 
�le oynarken patlamış. Yüzler�n-
de b�raz hasar mevcutmuş ço-
cukların. Hel�kopterle b�rl�kte 
ac�len G�resun'a sevk ed�lmeler� 
tal�matını verd�k. Şükürler olsun 
gözde problem olab�leceğ� de-
ğerlend�r�l�yordu k� oraya g�d�n-

ce olmadığı anlaşıldı. Patlama-
dan kaynaklı yaralanmalar var" 
d�ye konuştu.

Jandarma hel�kopter�yle G�-
resun Prof. Dr. İlhan Özdem�r 
Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes�-
ne sevk ed�len �k� çocuk, Göz 
Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. 
Kam�l İnan tarafından yapılan 
müdahale �le hastaların her �k� 
gözündek� yabancı c�s�mler tek 
tek tem�zlenerek tedav�ler� ya-
pıldı.

Başhek�m Doç. Dr. At�lla Çıt-
lak, meydana gelen olayda yara-
lanan çocuklara ac�l ş�falar d�le-
yerek, “Pazar günü hastaneden 
yaptığım çağrıya anında yanıt 
veren ve 5 dak�ka �ç�nde hasta-
neye gelen çocuklarımızın gözü-
ne patlama sonucu saplanan 
kum taneler�n� tek tek çıkaran 
Opr. Dr. Kam�l İnan’a ve as�sta-
nına gösterd�kler� çaba �ç�n te-
şekkür eder�m” ded�.

Opr. Dr. Kam�l İnan, hızlı b�r 
şek�lde hastaneye get�r�len ço-
cuklarla �lg�l�, “Çocukların has-
tanem�ze kısa sürede sevk�, en-
feks�yon r�sk� ve yabancı c�s�m-
ler�n göz �ç�nde gömülmes�n� ön-
lem�ş olup görme açısından �ler� 
dönemde olumlu katkı sağlaya-
caktır” �fadeler�n� kullandı.

Araz� anlaşmazlığı kan döktü
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1. Sayfadan Devam
A�le Çevre Doğa Değerler� Tasarım ve 

Gel�şt�rme Derneğ� Genel Başkanı Şenay 
Başak ve beraber�ndek� dernek üyeler�, G�-
resun’da yaşanan sel felaket�ne kayıtsız kal-
mayarak mağdur�yet yaşayan G�resunlu sel 
mağdurlarının yardımına koştu.

G�resun da yaşanan sel felaket�yle �lg�l� 
b�r açıklamada bulunan AÇED Genel Başka-
nı Şenay Başak “Burada yaşanan felaket kar-
şısında G�resunlu kardeşler�m�z�n acılarına 

1. Sayfadan Devam
Kongrede konuşma 

yapan M�lletvek�l� Aydın 
maske, h�jyen ve sosyal me-
safe kurallarına d�kkat çeke-
rek sözler�ne başladı. Yaşa-
nan bu süreçte tedb�rler�n 
elden bırakılmaması gerek-
t�ğ�n�n vurgusu yapan M�l-
letvek�ll� Aydın afet sürec�-
ne değ�nerek; "Yaşadığımız 
afet sürec�nde 15 gündür sa-
hada m�llet�m�zle b�rl�kte-
y�z. Devlet�m�z merhame-
t�yle, şefkat�yle ve bütün 
kudret�yle b�rl�kte hasta va-
tandaşlarımızdan afetzede-

GİRESUN’A YAPILAN YATIRIMIN MALİYETİ 2.5 MİLYAR LİRA

ler�m�ze kadar, �l�m�z�n afet 
sonrası çalışmalarından kay-
bolan vatandaşlarımızın 
arama ve kurtarmasına 
kadar pek çok konuda m�l-
let�m�z�n yanında yer aldı. 
Rabb�m m�llet�m�z�n sabrı-
nı, devlet�m�z�n güç ve kud-
ret�n� arttırsın." ded�.

İlçede ver�len sözler�n tu-
tulduğunu d�le get�ren M�l-
letvek�l� Aydın; "Yaklaşık 
b�r buçuk ay önces�nde İlçe 
Başkanları toplantımız �ç�n 
Çamoluk �lçem�zdeyd�k. 
Meydanda hemşer�ler�m�zle 
oturup sohbet ett�k. Konuş-

tuğumuz konular çerçeve-
s�nde m�llet�m�ze çalışma 
sözü ve taahhüttü verm�şt�k. 
İlçe Başkanlarımızla m�lle-
t�m�z�n �ht�yaç duyduğu ek-
s�kl�kler� g�dermek �ç�n her 

da�m görüşmeler�m�z� sür-
dürüyoruz. Özell�kle Usluca 
Barajı �le �lg�l� b�r talep söz 
konusu �d�. Bugün �t�bar�yle 
Devlet Su İşler� Genel Mü-
dürümüz �le gerçekleşt�rd�-
ğ�m�z görüşme net�ces�nde 
2020 yılı �ç�n 1 M�lyon ₺’l�k 
ödemen�n aktarılması müj-
des�n� vermek �st�yorum. Ha-
yırlı ve uğurlu olsun. Devle-
t�m�z bütün �mkanlarıyla �l�-
m�zde gerçekleşen sel afet� 
�ç�n seferber olmuş durum-
dadır. Bu afet net�ces�nde �l�-
m�ze yapılan yatırımın mal�-
yet� yaklaşık olarak 2.5 M�l-
yar ₺’d�r. Bu afete rağmen 
�l�m�z�n �ht�yaç duyduğu 
d�ğer konular �ç�nde çalış-
malarımızı sürdürmektey�z. 
Başta Sayın Cumhurbaşka-

nımız Recep Tayy�p Erdo-
ğan olmak üzere, �l�m�ze 
gelen d�ğer Bakanlarımız 
afet sürec�n� b�zzat afet böl-
ges�nde b�zler�n yanında yer 
alarak yönett�ler. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanımız Ad�l 
Kara�sma�loğlu’nun, G�re-
sun Arda Yolu ve Alucra – 
Çamoluk yolunu b�zzat gör-
mes�n� �st�yoruz. Proje aşa-
ması tamamlanan bu yolla-
rımızın b�ran önce yatırım 
programına alınması �ç�n 
mücadelem�z� sürdürece-
ğ�z." ded�.

ÇAMOLUK
HASTANESİ’NDE YER 
SIKINTISI ÇÖZÜLDÜ

Çamoluk Hastanes� ya-
pımıyla �lg�l� de konuşan 
M�lletvek�l� Aydın; "Çamo-

luk Hastanes� olan yer sı-
kıntımız çözüldü. Sağlık Ba-
kanımız Sayın Fahrett�n 
Koca �le gerçekleşt�receğ�-
m�z görüşmeyle b�rl�kte ya-
tırım programına alınıp �ha-
les�n�n yapılması �ç�n el�-
m�zden gelen gayret� göste-
receğ�z. Her şey�n en �y�s�n� 
�stemek m�llet�m�z�n hakkı-
dır. İç�şler� Bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu �le 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z görüş-
mede Çamoluk �lçem�zde 
Kaymakamımızın olmadığı-
nı d�le get�rd�k. Sayın Baka-
nımızda �lk kurayla b�rl�kte 
Çamoluk �lçem�zde Kayma-
kam atamasının gerçekleşt�-
r�leceğ�n� bel�rtt�ler. B�zler 
eks�kl�kler�m�z�n g�der�lme-
s� konusunda gayret göster-

meye devam edeceğ�z. Bu 
yürüyüşe Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayy�p Er-
doğan’a destek olmak, yü-
küne omuz vermek, katkı 
sağlamak temel öncel�ğ�-
m�zd�r. M�llet�m�z bu doğ-
rultuda her da�m l�der�m�z�n 
ve part�m�z�n yanında dur-
muştur. Rabb�m m�llet�m�ze 
zeval vermes�n. Part�m�ze 
kuruluşundan bugüne kadar 
emek verm�ş, çaba sarf 
etm�ş tüm dava yoldaşları-
ma teşekkür ed�yorum. 
Vefat eden dava yoldaşları-
mıza b�r kez daha Allah’tan 
rahmet d�l�yorum. Kongre-
m�z�n ha-yırlara ves�le ol-
masını d�l�yor, hep�n�z� sev-
g�yle saygıyla selamlıyo-
rum” İfadeler�ne yer verd�.

GİRESUNLU SEL MAĞDURLARININ YARDIMINA KOŞTULAR

ortak olmak �ç�n buradayız. Gördükler�m�z 
b�zler� z�yades�yle üzdü. Ancak her yerde ol-
duğu g�b� burada da devlet�m�z�n şefkat el�n� 
görmek b�zler� çok mutlu ett�. Yaşanılan 
acıyı ta �ç�m�zde en der�n�m�zde h�ssett�k” 
ded�.

Başak, bölgede bulundukları süre �çer�-
s�nde kend�ler�ne destek olan G�resun Val�s�, 
Derel� Kaymakamı ve çalışanlarına, Afyon-
karah�sar Beled�yes�ne, Kızılay, AFAD yet-
k�l�ler�ne, mahalle muhtarlarına teşekkür ett�.

M�ll� Eğ�t�m Bakanı 
Z�ya Selçuk, Dolmabahçe 
Çalışma Ofis�'nde uzaktan 
eğ�t�m çalışmaları ve yen� 
eğ�t�m öğret�m yılı hazırlık-
larıyla �lg�l� basın toplantısı 
düzenled�.

Bakan Selçuk, yüz yüze 
eğ�t�me geç�şle �lg�l� b�r 
soru üzer�ne şunları kaydet-
t�: "B�l�m Kurulu üyeler�ne 
sorular yönelt�l�yor. Bu so-
ruların cevabı soruluyor. 
B�z�m de tavs�yes�ne uydu-
ğumuz, kararlar aldığımız, 
Kuruldan ya da Sağlık Ba-
kanlığından söz ed�yoruz. 
Bu soruyu sorduğunuzda 
bunun çok net ve bel�rlen-
m�ş b�r cevabının aylar ön-
ces�nden olamayacağı ve o 
günkü koşullara bağlı olarak 
bunun, sürekl� b�r değerlen-
d�rmeye muhatap olması ge-
rekt�ğ� söylen�yor. Böyle b�r 
durumda 3-2 sene önce 
şunu net olarak söylüyor-

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI
M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya Selçuk, "21 Eylül'de 
bel�rl� sınıflarda yüz yüze eğ�t�m� başlatacağız.
Şu anda bununla �lg�l� b�r değ�ş�kl�k yok." ded�.

duk; 'Okullar, şu tar�hte açı-
lacak, ara tat�l şu dönemde 
olacak' d�yeb�l�yorduk ama 
ş�md� bunun M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığının tek başına 
karar alıp da söylemes� 
d�ğer kurum ve kuruluşlarla 
paydaşlarla �ş b�rl�ğ� �ç�nde 
alınab�lecek b�r karar olma-
sından dolayı mümkün 
değ�l. Ama prens�pler bel�r-
lenmel�." Bu konudak� yak-
laşımlarını değerlend�ren 
Selçuk, "B�z M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı olarak çocukların 
yüz yüze eğ�t�m almasını 
tab�� k� çok �st�yoruz." ded�.

Bakan Selçuk açıklama-
sının devamında ;"Tab�� k� 
bunun �ç�n hazırlık yaptık 
ve tüm altyapıyı oluşturduk. 
İzl�yorsunuz. Salgının seyr�-
ne �l�şk�n rakamlar ve sayı-
lar yayınlanıyor. Salgının 
seyr�n�n nasıl g�tt�ğ�ne �l�ş-
k�n olarak da okulların ne 
zaman, nasıl, ne şek�lde 
hang� sınıflarda açılacağının 
çok net olarak Kurulun tav-
s�yes� doğrultusunda yapıl-
ması söz konusudur. Şöyle 
düşünün; 'Kurul ve Sağlık 

Bakanlığı dese k�, 'B�z�m şu 
andak� tablo budur. Okulla-
rın tamamının açılmasında 
sakınca yoktur.' B�z okulları 
elbette açarız. Kes�nl�kle 'şu 
olmaz' dese, b�z�m buna �t�-
raz ederek, 'B�z bunu söyle-
men�ze rağmen tam ters�n� 
yapıyoruz' deme durumu-
muz söz konusu değ�l. Hal-
kımız şunu b�ls�n; b�z h�çb�r 
çocuğumuzu ya da öğretme-
n�m�z� r�sk� artan b�r karara 
�mza atmayız. 

Bunun gereğ� neyse 
bunu yaparız. B�z�m ödev�-
m�z, ortaya çıkab�lecek ek-
s�kl�kler� tamamlamaktır. 
B�z�m ödev�m�z, öğretmen-
ler�n ve çocukların sağlık 

�çer�s�nde toplumda eğ�t�m�-
n� almasıdır. 21 Eylül'de 
hang� sınıflar açılacak, bu 
spekülasyonlar hep yapılı-
yor. 

R�cam, sadece resm� kay-
naklardan M�ll� Eğ�t�m Ba-
kanlığının s�tes�nde ne yazı-
yorsa odur. 21 Eylül'de be-
l�rl� sınıflarda yüz yüze eğ�-
t�m� başlatacağız. Şu anda 
b�r değ�ş�kl�k bununla �lg�l� 
yok. Salgının seyr�yle �lg�l� 
kurul her hafta toplandığı ve 
değerlend�rme söz konusu 
olduğu �ç�n, bunu tak�p ed�p 
buna uygun olarak durumu-
muzu net olarak d�kkate ala-
cağız." İfadeler�ne yer 
verd�.

http://info@linra.com.tr
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G�resun Ün�vers�tes� 
2020-2021 eğ�t�m ve öğre-
t�m yılı 12 Ek�m’de uzaktan 
eğ�t�mle başlayacak. Staj ya-
pacak öğrenc�ler�n ve uygu-
lamalı dersler�n sosyal me-
safe şartlarıyla pandem� ku-
rallarına uygun b�r şek�lde 
gerçekleşt�r�leceğ� ve bunun 
har�c�nde Güz dönem�nde 
yüz yüze eğ�t�m yapılmaya-
cağı bel�rt�ld�.

Görele’de İç�şler� Bakanlığı tarafından gönder�len ge-
nelge kapsamında koronav�rüs denet�mler� sürüyor.

Beled�ye Başkanı Tolga Erener, �lçe Kaymakamı 
Murat Özdem�r ve F�lyasyon Tak�p Kurulu �le b�rl�kte pa-
zarlar, �ş yerler�, marketler, toplu taşıma araçları, alışve-
r�ş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taks�lerde dene-
t�mler yapıldı. Beled�ye Başkanı Tolga Erener ve İlçe 
Kaymakamı Murat Özdem�r, denetlenen yerlerde maske 
kullanımı, sosyal mesafe ve h�jyen kurallarına harfiyen 
uyulması gerekt�ğ� uyarılarında bulundu.

CHP G�resun İl Gençl�k 
Örgütü Gökhan Karadur-
muş başkanlığında �lk top-
lantısını gerçekleşt�rd�. CHP 
İl G�resun Gençl�k Örgütü-
nün �lk toplantısında görev 
dağılımı yapıldı ve yen� dö-
nem�n yol har�tası oluşturul-
du.

Toplantı sonrası açıkla-
ma yapan G�resun Gençl�k 
Örgütü Başkanı Gökhan Ka-
radurmuş; CHP G�resun İl 
Gençl�k Örgütü olarak �lk 
toplantılarını daha önce 
planladıkları tar�hten daha 
geç gerçekleşt�rd�kler�n� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk, COVID-19 �le mücadelede Sosyal Gü-
venl�k Kurumu Tedb�rler� kapsamında, “Normalleşme sü-
rec�nde de kron�k hastalarımızın 1 Ocak �t�bar�yle süres� 
dolan sağlık raporları ve reçeteler� �k�nc� b�r duyuruya 
kadar geçerl� olacak.” ded�.

Bakan Selçuk, “Böylece kron�k hastalığı neden�yle 
sağlık raporuna dayalı olarak �laç ve tıbb� malzeme alan 
hastalarımızın yen�den reçete düzenletmeler�ne de gerek 
kalmayacak.” �fadeler�n� kullandı.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME
BEDELİNİ SGK KARŞILAYACAK

Kron�k hastaların ve yüksek r�sk grubunda bulunan-
ların reçete yazdırmak �ç�n sağlık h�zmet� sunucularına 
başvurma zorunluluğunun geç�c� olarak ortadan kaldırıl-
dığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu sürede �laç ve tıbb� 
malzeme bedel�n�n de Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafın-
dan karşılanacağını y�neled�. Bakan Selçuk bu kapsam-
da, daha önce b�r aylık ver�len �laçlar da üç aylık olarak 
ver�lmeye devam ed�leceğ�n� bel�rtt�.

Bakan Selçuk, ayrıca kron�k hastalığı bulunan vatan-
daşlarımız �le kron�k hastalık neden�yle �dar� �z�nl� sayı-
lan k�ş�ler�n, �laç �ht�yacının karşılanmasında 1 Ocak 
2020 tar�h� �t�bar�yle MEDULA S�stem�nde kayıtlı olan 
raporların geçerl� olacağını hatırlattı.Öte yandan, engell� 
ve yaşlı aylığı �le evde bakım yardımlarında sürel� engel-
l� raporu bulunan hastaların mevcut raporları �k�nc� b�r 
duyuruya kadar geçerl�l�ğ� devam edecek.

CHP gençl�k kolları görev dağılımı yapıldı
bunun geçt�ğ�m�z günlerde 
şehr�m�zde yaşanan sel fela-
ket�nden dolayı olduğunu be-
l�rtt�. Sel felaket� sonrasında 
sahada akt�f görev yapan 
gençlere teşekkür eden Gök-
han Karadurmuş “ Güçlü b�r 
gençl�k örgütüyle part�n� öz 
gücü olacağız, Genel Baş-
kanımız Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun ortaya koyduğu Cum-
hur�yet� demokras� �le taç-
landıracak yürüyüş b�z�m 
yol har�tamız olacak bu 
şeh�r ve ülkem�z �ç�n yorul-
mamak üzere yola koyul-
duk” ded�.

CHP İl Gençl�k Örgütü-
nün yen� yönet�m kurulunda 
görev dağılımı şu şek�lde 
gerçekleşt�; Başkan:Gökhan 

Karadurmuş,İl Sekreter�: 
Öykü Yusufağaoğlu,İl Say-
manı: Mustafa Cem 
Akar,Örgütlerden Sorumlu 

Bşk Yrd: Zelal Kahyaoğ-
lu,B�l�ş�mden Sorumlu Bşk 
Yrd: Şefik Durdu ,Yerel Yö-
net�mler Sorumlu Bşk Yrd: 
Murat Şah�n,İl Eğ�t�m Sek-
reter�: Levent B�lg�l�,Eylem 
Ve Etk�nl�klerden Sorumlu 
Bşk Yrd: Nac� Zeh�r,Stk 
Dan Sorumlu Bşk Yrd: Ünal 
Usta,Ün�vers�te Kom�syon 
Sorumlusu: Doğa Hıdımoğ-
lu,Basın Ve Yayın'dan So-
rumlu Bşk Yrd: Ahmet 
Usta,Yönet�m Kurulu 
Üyesı: İzzet Önal,Yönet�m 
Kurulu Üyes�: Yılmaz Tolga 
Özdem�r,Yönet�m Kurulu 
Üyesı: Ezgül Yılmaz,Yöne-
t�m Kurulu Üyesı: Doganay 
Gültek�n.

Kron�k Hastaların
Rapor Süres� Uzatıldı

GRÜ 12 Ek�m’de eğ�t�me başlıyor

GÖRELE’DE KORONAVİRÜS
DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanı Dr. Mehmet 
H�lm� Güler’�n destekler�yle 
Ordu �l�nde son aylarda 
büyük �lg� gören kano spo-
runa katılımlar da artmaya 
başladı. H�zmete g�ren tes�s-
le b�rl�kte den�z sporlarının 
�lg� görmeye başlaması d�k-
katlerden kaçmazken, Ordu 
Büyükşeh�r Beled�yes� Yel-
ken ve Kano Kulübü üyele-
r�, Ordu’nun tar�h� ve doğal 
güzell�kler�n� keşfetmeye 
devam ed�yor.

Başkan Güler’�n verd�ğ� 
sözü yer�ne get�rmes�n�n ar-
dından Altınordu �lçes� Ak-
yazı sah�l�nde hayata geçen 
Yelken ve Kano tes�s� �le b�r-
l�kte kanocular da �sted�kler� 
çalışma ortamlarına kavuşa-
rak eğ�t�m ve gez� faal�yet-

ORDU’DA KANO SPORUNA İLGİ ARTIYOR

ler�ne ağırlık vermeye baş-
ladı.
AVUSTRALYA’YI ANDI-
RAN ADAYA TÜRK BAY-

RAĞI
Ordu Büyükşeh�r Bele-

d�yes� Yelken ve Kano Ku-
lübü üyeler� Ordu �l�n�n tar�-
h� ve doğal güzell�kler�n�n 
bulunduğu bölgelerde hafta 
sonları organ�ze ed�len gez� 
ve faal�yet programlarında 
renkl� görüntüler ortaya çı-
kıyor. Hava koşullarının mü-
sa�t olması durumunda 
den�z ya da yaylalardak� 
ırmak ve göllerde hafta 
sonu faal�yet� gerçekleşt�ren 
Ordu Büyükşeh�r Beled�yes� 
Yelken ve Kano Kulübü üye-
ler� son olarak Perşembe �l-
çes� Aktaş mevk��nde kürek 
çekt�ler, ardından �se Aktaş 

Adası’nda Türk Bayrağı aç-
tılar.

Kulüp tarafından yapılan 
açıklamada görsel olarakta 
büyük �lg� gören faal�yetlere 
katılmak �steyenler�n Akya-
zı sah�l�nde bulunan Yelken 
ve Kano Derneğ�ne b�zzat 
başvurmaları ya da 0 553 
9727518 no’lu telefondan 
b�lg� almaları �stend�.
KANO PARKUR İNŞA-

ATI SÜRÜYOR
Öte yandan Ordu’nun 

Gülyalı �lçes�nde Ordu-
G�resun Haval�manının ya-
nında bulunan toplam 1100 
m uzunluğundak� alanda ha-
yata geç�r�lecek Kano Yarış 
Parkuru ve Tes�sler� proje-
s�nde çalışmalar hız kesme-
den devam ed�yor. Proje kap-
samında toplamda 350 k�ş�-
l�k 4 adet tr�bün, 1 adet pro-
tokol locası, 4 adet b�t�ş ve 
başlangıç kules�, 6 adet por-
tat�f yüzer �skele, 100 araç-
lık �zley�c� otopark alanı, 20 
araçlık sporcu römork oto-
park alanı, 300 m Kayıkha-
ne (Depo, WC, Duş dah�l), 
400 m satış ve tanıtım alanı, 
1142 m araç ve b�s�klet 
yolu, dere çıkışı üstüne b�r 
geç�ş köprüsü oluşturulacak.

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, onl�ne ola-
rak düzenlenen "finansal okuryazarlık sem�nerler�" �le 10 
büyükşeh�rde 3 b�n 597 çalışan kadına ulaştı.

Bakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koord�nas-
yonunda düzenlenen "F�nansal Okuryazarlık ve Kadınların 
Ekonom�k Güçlenmes� Sem�nerler�" bu yıl Kov�d-19 salgı-
nı neden�yle onl�ne olarak devam ett�r�ld�. Kocael�, Trab-
zon, Aydın, Kahramanmaraş, D�yarbakır, Esk�şeh�r, Mers�n, 
Bursa, Van, Mard�n olmak üzere toplam 10 büyükşehr� kap-
sayan sem�nerlerden 3 b�n 597 çalışan kadın yararlandı. F�-
nansal konularda kadınların farkındalıklarının yükselt�lme-
s�, b�lg� b�r�k�mler�n�n artırılmasının amaçlandığı sem�ner-
lerde para yönet�m�, gel�r, harcama, b�r�k�m, varlık, borç, ta-
sarruf, yatırım, yatırım araçları, b�reysel emekl�l�k s�stem� 
g�b� konularda eğ�t�mler ver�l�yor. Eğ�t�mlerde ayrıca ka-
dınların ekonom�k yönden güçlenmes�n� sağlayacak destek 
ve teşv�kler hakkında da b�lg�lend�rmelerde bulunuluyor.

81 İLDE YAYGINLAŞTIRILACAK
Bakanlık, �lerleyen dönemde finansal okuryazarlık se-

m�nerler�n� Türk�ye'n�n 81 �l�nde yaygınlaştırmayı planlı-
yor. Bu kapsamda �llerde kadınlara ulaşacak k�ş�lere yöne-
l�k eğ�t�c� eğ�t�mler� düzenlen�yor.

B�nlerce Çalışan Kadına "F�nansal
Okuryazarlık" Eğ�t�m�

Merkez Bankası sı-
kılaştırma adımları çer-
çeves�nde gerçekleşt�r-
d�ğ� geleneksel yöntem-
le repo �hales� açmayı 
sürdürerek 5 Ek�m va-
del� 10 m�lyar TL tuta-
rında repo �hales� açtı.

Pol�t�ka fa�z�nde yüzde 8.25'ten b�r hafta vadel� repo �ha-
les� açmamayı sürdüren Merkez Bankası, fa�z�n bankalar ta-
rafından bel�rlend�ğ� geleneksel �halelerle ortalama fonlama 
fa�z�n� yükseltt�.

Merkez Bankası'nın p�yasaya sağladığı ağırlıklı ortala-
ma fonlama mal�yet� 16 Temmuz'da pol�t�ka fa�z�n�n 90 baz 
puan altına yan� yüzde 7.34'e kadar ger�lem�şt�. Merkez 
Bankası sıkılaştırma adımlarıyla fonlama mal�yet�n� geçen 
hafta �t�barıyla yüzde 10.16'ya kadar yükseltt�.

Fonlama mal�yet�ndek� yüksel�ş geçen hafta �t�barıyla 
durdu. Salı günü ortalama fonlama mal�yet� değ�şmezken 
Cuma günü �se sadece 1 baz puan ger�led�.

P�yasalarda yen� karar olmaksızın fonlamanın yüzde 10-
10.50 bandında kalmasını beklen�yor.

Merkez Bankası'ndan yen� repo �hales�
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Giresunspor sezon öncesi 
oynadığı ilk ve son hazırlık 
maçında Samsunspor’a 1-0 
yenildi.

Sezonun başlamasına kısa 
bir süre kala 19 Mayıs Stad-
yumu’nda Samsunspor’a 
konuk olan Yeşil-beyazlılar, 
bol pozisyonlu geçen maçta 
kaybeden taraf oldu. Hakan 
Keleş yönetimindeki Gire-
sunspor ise karşılaşmaya Tol-
gahan, Hayrullah, Hüsamet-
tin, Sergen, Diarra, Helder 
Taraves, Mehmet Taş, Mu-
hammed Himmet, Sergio, 
Marco Milinkovic ve Eren 
Tozlu ilk 11’yle çıktı. Gire-
sunspor’da maç kadrosunda 
Onurcan, Göktan, Michal Na-
lepa, Sadi, Caner, E. Akdağ, 
Ayoin, Arda, İshak ve Yasin 
gibi isimler yer aldı. Ertuğrul 

Bu sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan 
Eynesil Belediyespor, teknik adamlık görevine Giresunlu hoca 
Metin Aydın’ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Yönetim kurulu-
muzun aldığı kararlar doğrultusunda, 2020-2021 Bölgesel 
Amatör Ligi (BAL) sezonunun hazırlıkları kapsamında güçlü 
teknik kadro ve oyuncu kadrosu yapılanması adına önemli ka-
rarlar almıştır. Bu kararlar doğrultusunda ilk olarak kulübü-
müze yakışır karakteri ve kariyeriyle, Giresunumuz’un evladı 
Sayın Metin Aydın hocamızla karşılıklı görüşerek anlaşmaya 
varılmıştır. Kulübümüz ve hocamız adına hayırlı olsun. Yeni 
bir lig, yeni bir heyecan. Hedeflerimiz var. Bu hedefler doğ-
rultusunda kadro yapılanmasını en kısa sürede bitirip saha ça-
lışmalarına başlayacağız. Kamuoyuna, taraftarlarımıza ve de-
ğerli basınımıza saygıyla duyurulur”

Giresunspor, Sam-
sunspor ile oynadığı ha-
zırlık maçında orta saha-
dan gol yedi. Maçın 13. 
Dakikasında orta sahada 
topla buluşan Samsuns-
porlu İlyas, kaleci Tolga-
han’ın önde olduğunu 
gördü ve aşırtma bir vu-
ruşla kaleyi yokladı. Çok 
hızlı gitmeyen topa Tol-
gahan müdahale ede-
medi ve meşin yuvarlak 
ağlarla buluştu. Kenar 
yönetimi ve takım arka-
daşları bu pozisyon son-
rasında kaleci Tolga-
han’a moral verdi.

Samsunspor ile Giresunspor arasında oynanan karşılaş-
mada iki takımın kaptanı da eski takımına karşı forma 
giydi.

Eren Tozlu, 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında Sam-
sunspor formasını giymiş, Caner ise 2017-2018’de Çota-
naklar’ın takım kaptanlığını yapmıştı. Her iki futbolcu da 
Samsun’da oynanan hazırlık maçında eski takımlarına karşı 
kaptan olarak sahaya çıktı. Öte yandan Guido Koçer de 
eski takımına karşı sahadaydı.

Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, ili-
mizde yaşanan sel afeti sonrasında 600 kişiyi yurtlarda 
ağırlıyor.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: “İlimizde yaşanan sel 
felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak 
üzere afet bölgelerine gelen; çalışan, gönüllü ve afetzede 
yaklaşık 600 vatandaşımızı Tirebolu, Seyyid Vakkas ve Gi-
resun Yurt Müdürlüklerimizde ağırlıyoruz. İyi günde kötü 
günde yurdumuz, yuvanızdır.”

Beşiktaş’ın teknik adamı 
Sergen Yalçın, Giresunspor’a 
kiraladıkları Kerem’in perfor-
mansını takip edeceklerini 
söyledi.

Sergen Hoca; “Kerem ve 
diğer oyuncularımızdan kira-
lık verdiklerimiz var. Bu fut-
bolcuları ben de oynayama-
yacakları için kiralık gönder-
me kararı aldık. Oynasınlar, 
maç tecrübesi kazansınlar. 
Onları takip edeceğiz” dedi.

Samsunspor’un misafiri olan Çotanaklar, 13. dakikada İlyas’ın attığı gole karşılık veremedi

G�resunspor hazırlık maçında üzüldü
Sağlam yönetimindeki Sam-
sunspor sahaya Nurullah, 
Caner Arıcı, Kevin Boli, Yal-
çın, Kerem, Erkam, Muhsin, 
İlyas Kubilay, Gyasi, Plumain 
ve Burak Çalık 11’iyle çıktı. 
Furkan, Ahmet Altın, Ahmet-
han, Ceyhun, Enes, Guido, 

Gökhan, Erhan Kartal, Veli, 
Ercan ve Yameogo Samsuns-
por kadrosunda yer alan 
diğer oyuncular oldu. 

Samsunspor’un golünü 
13. dakikada İlyas Kubilay 
attı. Giresunspor maçta gol 
bulamadı.

Çok bas�t gol yed�k
Eynes�l Beled�yespor’da Met�n Aydın dönem�

İk� kaptan esk�
takımına karşı

“Kerem’� tak�p
edeceğ�z”

600 kişiyi ağırlıyor



Lig öncesindeki ilk ve tek 
provasını önceki akşam Sam-
sunspor ile 19 Mayıs 
Stadı’nda yaptığı hazırlık ma-
çıyla yapan Giresunspor dünü 
izinli geçirdi.

Yeşil-beyazlılarda teknik 
adam Hakan Keleş, Samsuns-
por maçı sonrasında talebe-
lerine bir gün izin verdi. Ço-
tanaklar’da mesai bugün 
18.00’da yapılacak antren-
manla başlayacak.
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2020-2021 sezonu önce-
sinde kadrosunu büyük oran-
da yenileyen Giresunspor’da 
transfer yasağının ilk maç ön-
cesinde kaldırılacağının müj-

Giresunspor’un bir dönem Atletico Madrid formasını 

da giyen Ibrahıma Balde ile anlaşması heyecan yarattı.

Yeni sezonda Süper Ligi hedefleyen ve kadrosunu bu 

doğrultuda oluşturan Yeşil-beyazlıların geçmiş yıllarda Se-

negal milli takımının da formasını giyen, La Liga’da Atleti-

co Madrid, Osasuna, Rusya Premier Ligi’nde Kuban, Fran-

sa 2. Liginde Reims, Romanya 1. Ligi’nde Cluj ve İspanya 

2. Ligi’nde Real Oviedo takımlarının başarısı için ter döken 

31 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni dönemde Giresuns-

por forması giyecek olması taraftarları heyecanlandırdı.

Giresunspor’da hazırlık 
kampına katılmayan An-
tony’nin gelmesi ve Senegalli 
forvet Balde ile anlaşılmasıy-
la kadro daha da alternatifli 
hale geldi.

Yeşil-beyazlıların ilk 
transferi olan Kayserisporlu 
Anthony hazırlık kampına ka-
tılmamıştı. Bir yıllığına kira-
landığı açıklanan orta saha 
oyuncusunun takıma katılma-
sıyla belirsizlik çözüldü. Ayrı-
ca forvet hattının Senegalli 
oyuncu ile güçlendirilmesiyle 
teknik patron Hakan Keleş’in 
eli bollaştı.

Giresunspor transfer dosyasını 10 numara transferi ya-
parak kapatabilir. Teknik adam Hakan Keleş’in bir mevki 
haricinde kadroya takviye istemediği öğrenildi. Hakan 
Hoca’nın ‘Giresunspor’un şartlarına ve bizim oyun sistemi-
mize uyacak bir oyuncu bulursak alalım” dediği ve yöneti-
min de buna sıcak baktığı edinilen bilgiler arasında.

Yeşil-beyazlıların teknik adamı Hakan Keleş, oyuncularının Sam-
sunspor ile oynanan hazırlık maçındaki performansını beğendi.

Hakan Hoca; “Eksiklerimiz yok mu, tabi ki de var ancak genel 
olarak söyleyebilirim ki iyi yoldayız. Oyuncularımız ilk kez yan yana 
oynadılar. Pandemi sürecinde olmamız nedeniyle Erzurum kampın-
da hazırlık maçı yapamamıştık. Samsunspor maçı eksi ve artılarımı-
zı görmemiz açısından güzel oldu. Oyuncularımızın gösterdiği per-
formanstan memnunum” dedi.

Giresunspor’un 
Altay’dan renklerine kattı-
ğı Helder, formunu bulu-
yor. Bir buçuk sezon Altay 
formasını giydikten sonra 
Giresunspor’a gelen orta 
saha oyuncusu, kampın or-
talarına doğru takıma ka-
tılmıştı. Helder’in her 
geçen gün daha iyi seviye-
ye gelmesi teknik kadroyu 
sevindiriyor.

G�resunspor’un Basın Sözcüsü Ferhat Karadem�r, müjdey� verd�. Transfer yasağı kaldırılıyor. Kadroya katılan 
oyuncular sezonun �lk haftasında Balıkes�rspor �le deplasmanda oynanacak müsabakada sahada olab�lecek.

Yen�ler Balıkes�r’de forma g�yecek
desi verildi.

Basın Sözcüsü Ferhat Ka-
rademir; “Yepyeni bir kadro 
oluşturduk. Taraftarımızın 
merak ve heyecanla transfer 

yasağını kaldırmamızı bekle-
diklerini biliyoruz. Bu konuda 
biz yöneticilere sürekli trans-
fer yasağının kaldırılıp kaldı-
rılmayacağını soruyorlar. 

Evet, transfer yasağını hafta 
sonuna kadar kaldıracağız ve 
kadromuza yeni kattığımız 
futbolcuların sezonun ilk haf-
tasında deplasmanda Balıke-

sirspor ile yapacağımız karşı-
laşmada oynamalarında bir 
engel olmayacak” dedi.
İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Takımın önceki akşam 
Samsunspor ile hazırlık maçı-
na çıktığını ve sahadan 1-0 
yenik ayrıldığını anımsatan 
Basın Sözcüsü Karademir; 
“Sonuca çok fazla takılmıyo-
ruz. Adı üzerinde hazırlık 
maçı oynadık. Bizim için 
önemli olan skordan ziyade 
ortaya konulan oyun. Başka-
nımız ve yöneticilerimiz maçı 
izledi. Hocamız da takımımı-
zın performansından son de-
rece memnun. Samsunspor’a 
yenildik ama rakibe çok fazla 
pozisyon vermedik. Neler ya-
pabileceğimizi, nelerde eksi-
ğimizin olduğunu gördük. 
İnşallah lig başladığında ba-
şarılı sonuçlar elde edeceğiz. 
Balıkesirspor ile yapacağımız 
maça az kaldı. Oraya kazan-
mak için gideceğiz ve 3 pu-

Giresuns-
por’un yeni 
dönem için kad-
roda düşünmedi-
ği Alpay Koçaklı, 
TFF 2. Lig ekiple-
rinden Sakaryas-
por ile anlaştı.

Genç kanat 
oyuncusu, bir sü-
redir görüşme ha-
linde olduğu Ye-
şil-Siyahlı ekiple 
el sıkıştı ve ar-
dından sağlık 
kontrollerinden 
geçtikten sonra 
Tatangalar’a iki 
yıllık imza attı.

G�resunspor �z�n yaptı

Balde heyecan yarattı

10 numara alınab�l�r
Alternat�f çoğaldı

Helder formunu
buluyor

Keleş memnun

Alpay, Tatangalar’a g�tt�
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