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Yazısı 4. sayfada

Gülay AYAR / Uzman Vaiz

DUAYA NE KADAR DA MUHTACIZ

Kısa adı GİMEV olan Giresun ve İlçeleri İmam Hatip 
Lisesi Mezunları Vakfı Başkanı Bilal Dede önceki akşam 
bir televizyon kanalında imam hatip okulu mezunlarını 
aşağılayan sözler eden Yazar Erol Mütercimlerden şikâ-
yetçi oldu.

Mütercimler yaptığı konuşma içerisinde imam hatip 
okulu mezunları için "İmam hatiplerden mezun olanlar 
karşımıza sahtekâr, cinsi sapık olarak çıkıyor" demiş bu 
sözler başta imam hatip okullarında okuyanlar ile bütün 
toplumun yoğun tepkisine sebep olmuştu.

Devamı Sayfa 4’te

Giresun Valisi Enver Ünlü, Korona virüs denetimleri kap-
samında kentin çeşitli yerlerinde maske, mesafe ve temizlik 
denetimleri gerçekleştirdi. Son günlerde ülke genelinde Ko-
rona virüs tedbirlerinin artırılmasıyla birlikte Giresun’da Vali 
Enver Ünlü, kentin çeşitli yerlerinde iş yerleri ile cadde ve 
sokaklarda denetim gerçekleştirdi. Devamı Sayfa 2’de

Tirebolu Ad-
liyesi’nde Cum-
huriyet Savcısı'nı 
hakkında dava 
açılmasına izin 
verdiği için si-
lahla kolundan 
vuran Mustafa Koca’nın daha öncede oğlunun 
okul müdürünü darp ettiği ortaya çıktı. 

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Otel ve Kahveciler 
Odası Başkanı Ercan Ayhan 26 
Eylül’de yapılacak olan Ak Parti 
Giresun merkez ilçe başkanlığı se-
çimlerinde aday olacağını açıkla-
dı. Giresun’u 2071 hedeflerine 
hazırlamak için bizde varız diyen 
Ayhan “Milletin partisinde mille-
te hizmet etmek adına ilçe baş-
kanlığına adayım” ifadelerini kul-
landı. Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci toplan-
tısını yaptı. Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu 
başkanlığında gerçekleşen toplantıda, komisyonlar-
dan gelen raporlar oylanarak karara bağlandı. Bazı 
komisyonların ek süre isteği ise kabul edildi.

Şehir içi dolmuş kooperatiflerinden yaptığı taşı-
ma ücretlerine zam talebi sonrası ise Plan Bütçe 
Komisyonunun hazırladığı rapor okundu ve oylana-
rak kabul edildi. Buna göre, şehir içinde 2.75 TL 
olan sivil ücret 3,00 TL’ye 2,25 TL olan öğrenci üc-
reti ise 2,50TL’ye yükseltildi.

DOLMUŞ ÜCRETLERİNE ZAM

SİVİL ÜCRET 3,00 TL,
ÖĞRENCİ 2,5 TL OLDU

Giresun Ziraat Odası 
Başkanı Nurittin 
Karan’dan fındık sek-

törünün güçlü alıcıları ve sa-
nayicilerine çağrı. Karan, “bu 
sezon üretici ürününün 
her zamankiden 
daha değerli oldu-
ğunun farkında, 
üreticinin kafasında 
fındık fiyatı 30 lira 
seviyelerinde, 
sezon öncesi ger-
çekleştirdiğiniz 
alivre satışları 
yerine getirmek 
istiyorsanız fın-
dık fiyatını aci-
len yükseltin. 
Şu anki fiyat-
lardan üreti-
ciden fındık 
satışı bekle-
meyin” dedi.
Devamı 
Sayfa 3’te

“Al�vre satışı yapmak �steyen sanay�c�ler fındık 
fiyatını ac�len yükseltmel�, şu an k� fiyatlardan
üret�c�n�n fındık satışı yapmasını beklemey�n”

Val� Enver Ünlü'den maske
ve mesafe denet�m�

Ercan Ayhan ;”G�resun’a
h�zmetkar olmak �ç�n adayım”

İMAM HATİPLİLER  EROL 
MÜTERCİMLER’DEN
ŞİKÂYETÇİ OLDU

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
okullarda yüz yüze eğitime hazırlık ça-
lışmalarıyla ilgi 81 ilin millî eğitim mü-
dürüyle bir araya gelerek sahadaki son 
durumu değerlendirdi. Okullardaki hij-
yen tedbirleriyle ilgili çalışmaların da 
değerlendirildiği video konferansta 
Bakan Selçuk, dezenfeksiyon ve gün-
lük temizlik için ihtiyaç duyulan mal-
zemelerin temini noktasında, meslek li-
selerinin üretim altyapısının yeterli dü-
zeyde olduğuna dikkat çekerek okul 
yönetimleriyle bu alandaki koordinas-
yonun güçlendirilmesi talimatını verdi.

Devamı Sayfa 3’te

OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIRLANIYOR

Hakkında dava açılmasına
�z�n veren savcıyı vurdu

Giresun’un sel fe-
laketinden etkilenen 
Dereli, Doğankent, 
Espiye, Güce ve Yağ-
lıdere ilçelerinde 
afetten etkilenen öğ-
renci ve velilere Gi-
resun Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın-
dan psiko sosyal des-
tek çalışmaları başla-
dı.  Sayfa 2’de

M�ll� Eğ�t�m sel bölgeler�nde ps�ko sosyal destek ver�yor
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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

G�resun Val�s� Enver 

Ünlü, G�resun’da vatandaş-

ların yoğun olarak kullandı-

ğı Atatürk Meydanı, Alpars-

lan Caddes� ve Gaz� Caddes� 

g�b� yerlerde bulunan �ş yer-

ler�nde denet�mler yaparak 

maske ve mesafe kurallarına 

uyanlara teşekkür ett� ve ku-

rallara uymayanlara �se uya-

rılarda bulundu.
Val� Ünlü, koronav�rüs 

denet�mler�yle �lg�l�, “Tüm 

denet�m ek�pler�m�zle saha-

dayız. Sadece kurallara 

uyarsak v�rüsü yeneb�l�r�z ve 

G�resun olarak bunu başara-

cak gücümüz var. S�zlere gü-

ven�yoruz” �fadeler�n� kul-

landı.

1. Sayfadan Devam
T�rebolu adl�yes�nde öncek� gün yaşanan olayda adl�ye-

de görevl� mübaş�r Mustafa Koca Cumhur�yet Savcısı �le 
tartıştı. Çıkan tartışmada Mustafa Koca, kend�s�ne a�t s�lah-
la Cumhur�yet Savcısı Yunus Emre Ersoy’u kolundan s�lah-
la vurarak yaraladı. 

Yaralı savcı ambulansla önce T�rebolu Devlet Hastane-
s�’ne ardından da G�resun Devlet Hastanes�’ne kaldırılarak 
tedav� altına alındı.  Mustafa Koca olay sonrası pol�s ek�p-
ler� tarafından gözaltına alınırken, Koca'nın kend�s�nden 
alacağı bulunan b�r şahsın ş�kayet� üzer�ne Cumhur�yet Sav-
cısının hakkında dava açılmasına �z�n vermes�ne kızarak 
savcıyı s�lahla kolundan yaraladığı öğren�ld�.

Öte yandan Mübaş�r Mustafa Koca'nın 5 yıl önce T�re-
bolu �lçes�nde Şeh�t B�nbaşı Hüsey�n Avn� Alparslan İlko-
kulu'nda okuyan çocuğunun öğrenc�ler arasında çıkan arbe-
de sonucu yaralanmasına kızarak okula g�tt�ğ� ve tartıştığı 
okul Müdürü Ömer Göbel’� döverek hastanel�k ett�ğ� orta-
ya çıktı.

G�resun’un T�rebolu �lçes�nde Şeh�t B�nbaşı Hüsey�n 
Avn� Alparslan İlköğret�m Okulu Müdürü Ömer Göbel, oda-
sına g�ren öğrenc� vel�s�, Mustafa Koca tarafından fec� şe-
k�lde dövülerek hastanel�k ed�lm�şt�. Yaşanan olaylar �se gü-
venl�k kameralarına yansımıştı.

1. Sayfadan Devam
G�resun Kale’s�nde basın 

mensuplarıyla b�r araya 
gelen Ercan Ayhan Ak 
Part�’n�n merkez �lçe baş-
kanlığına aday olduğunu 
açıkladı. G�resun merkez �l-
çed�n 33 Mahalles�ne ve 53 
köyüne yen� b�r farkındalık 
yaratmak �ç�n aday olduğu-
nu bel�rten Ercan Ayhan ;” 
Göreve gelmem�z hal�nde 

CHP G�resun M�lletvek�l� ve TBMM Kat�p Üyes� Ne-
cat� Tığlı, CHP Bulancak İlçe Başkanı Necm� Sıbıç ve 
İlçe Yönet�m kurulu üyeler� �le CHP'l� Beled�ye Mecl�s 
Üyeler�, Bulancak Beled�ye Başkanı Recep Yakar'ı ma-
kamında z�yaret ett�ler.

Sohbet ortamında gerçekleşen z�yarette Beled�ye ça-
lışmaları hakkında karşılıklı fik�r alışver�ş�nde bulunul-
du. M�lletvek�l� Tığlı, Beled�ye Başkanı Yakar'a çalışma-
larında başarılar d�lerken, Beled�ye Başkanı Yakar'da 
naz�k z�yaretler� �ç�n teşekkürler�n� �lett�.

G�resun Beled�yes� Zabıta Müdürlüğü ek�pler� tara-
fından kent merkez�nde zamanla aşınan yaya geç�tler� 
tekrardan boyanırken, özell�ğ�n� kaybetm�ş hız kes�c�ler 
de yen�den montajlanıyor.

Boyama çalışmalarında özell�kle aşınmaktan bell� ol-
mayan yaya geç�tler�nden başlanılıp gözükmeyen yaya 
geç�tler� bel�rg�n hale get�r�l�rken, özell�kle okul önler�n-
dek� ve yayaların çok sık kullandığı yerlerde çalışmalar 
yoğunlaştırıldı.

Yürütülen çalışmalarda şu ana kadar onlarca yaya ge-
ç�d� ve hız kes�c� kas�s�n ç�zg�ler� boyanıp veya yen�le-
nerek bel�rg�n hale get�r�ld�. Ek�pler, hava durumuna 
göre d�ğer bölgeler� de kısa süre �çer�s�nde b�t�rmey� 
planlıyor.

“G�resun merkez�n 33 Mahalles�ne
53 köyünde farkındalık yaratacağım”

�lk �k� ay �ç�nde merkez köy 
ve mahalle b�r�mler� �le 
planladığımız çalışma he-
defler�n� bel�rley�p öncel�kle 
G�resun Güney Çevre Yolu 
Projes�, şeh�r g�r�ş� projes�, 
tur�zm �ç�n Kale ve Ged�k-
kaya projeler�, Adamızın tu-
r�zme açılması, şeh�r�ç� tra-
fik sorununun çözümü �ç�n 
emsal şeh�rlerde yapılan dü-
zenlemeler�n �l�m�zde de uy-

gulanab�lme projes�, merkez 
de sağlıklı yaşam �ç�n yürü-
yüş yolları, b�s�klet yolları, 
sah�l düzenlemeler� �ç�n mer-
kezden ödenek get�r�lmes�-
n�n hızlandırılma çalışmala-
rının yapılması kamu ve 
özel sektörde eşgüdümlü ça-
lışmaların yürütülmes�, mu-
halefet part�ler�, s�v�l top-
lum kuruluşları ve ün�vers�-
teler�n �l�m�z�n genel menfa-
atler�ne katkı sunacak fik�r 
ve düşünceler�nden yararla-
nacak sonuç alıcı kom�syon-
ların kurulması bölgem�ze 
gelen h�zmetler�n komşu �l-
lerden tak�p ed�lerek �l�m�z-
de de aynen uygulanab�lme-
s� yönünde çalışma kom�s-
yonları kurulması �ç�n ada-
yım” �fadeler�n� kullandı.

Kurallara uyanlara Val� Ünlü’den teşekkür

MİLLETVEKİLİ TIĞLI’DAN
BULANCAK BELEDİYESİ’NE ZİYARET

Daha önce okul
müdürünü darp etm�ş

YAYA GEÇİTLERİ VE HIZ
KESİCİLER YENİLENİYORİYİ Part� G�resun İl Baş-

kanlığı İl Başkanı Abdülka-
d�r Eroğlu başkanlığında 
yen� yönet�m�n� tanıtmak 
amacıyla b�r basın toplantısı 
düzenled�.

G�resun’da b�r kafede 
gerçekleşen toplantıya İYİ 
Part� Merkez D�s�pl�n Kuru-
lu Üyes� Ünz�le Yüksel,İl 
Başkanı Abdülkad�r Eroğlu, 
yönet�m kurulu üyeler�, par-
t�n�n çok sayıda �lçe başkanı 
ve basın mensupları katıldı. 
Toplantıda konuşan İl Baş-
kanı Abdülkad�r Eroğlu ;” 
G�resun’un sel felaket� ya-
şayan �lçes� Derel�’de ver�-
len sözler�n tak�pç�s� olaca-
ğız. 

G�resun’un sorunları 
halen devam ed�yor, bunlar-
la �lg�l� tak�pler�m�z de 

İYİ Part� yen� yönet�m�n� tanıttı

devam ed�yor. Komşu �ller�-
m�zde Güney çevre yolu var 
ancak b�r tek G�resun’un 
çevre yolu yok, çevre yolu 
yapılsa G�resun’un sorunla-
rının yarısı çözülecek. Ver�-
len sözler� mutlak suretle ye-
r�ne get�rmeler� �ç�n sonuna 
kadar tak�pç�s� olacağız” �fa-
deler�n� kullandı.

Abdülkad�r Eroğlu Baş-
kanlığı’nda oluşturulan yen� 
yönet�m kurulu şu şek�lde 
oluşturuldu. “Teşk�lat İşle-
r�nden Sorumlu İl Başkan 
Yardımcısı Ar�f Özbay, İl 
Genel Sekreter� Ve Part� söz-
cüsü Al� Ocak, İl Muhas�b� 
Şükran Bozal�oğlu, Seç�m 
İşler�, Hukuk Ve İnsan Hak-
larından Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Kam�l Tokul, S�-
yas� İşlerden Sorumlu İl Baş-

kan Yardımcısı Hal�t Atma-
ca, S�v�l Toplum Kuruluşları 
Ve Halkla İl�şk�lerden So-
rumlu İl Başkan Yardımcısı 
Sebahatt�n Yılmaz, Araştır-
ma Ve Gel�şt�rmeden So-
rumlu İl Başkan Yardımcısı 
Yun�s Meral, Mahall� İdare-
lerden Sorumlu İl Başkan 
Yardımcısı Levent Tosun, 
Ekonom�den Sorumlu İl Baş-
kan Yardımcısı Hasan Kah-
raman, Basın Yayın Ve Med-
yadan Sorumlu İl Başkan 
Yardımcısı Harun C�c�, St-
ratej�, İlet�ş�m, Propaganda 
Ve Tanıtımdan Sorumlu İl 
Başkan Yardımcısı Hal�t 
Vurguncu, Eğ�t�m, Kültür 
Ve Sanat Pol�t�kalarından 
Sorumlu İl Başkan Yardım-
cısı Ar�fe Yanıkömer, Sos-
yal Pol�t�kalardan Sorumlu 
İl Başkan Yardımcısı Sema 
Özkan, Kadın Pol�t�kaların-
dan Sorumlu İl Başkan Yar-
dımcısı Gönül Sarı, Hat�ce 
Aydoğan, Sanay�, Teknoloj�, 
Çevre Ve Gençl�k Pol�t�ka-
larından Sorumlu İl Başkan 
Yardımcısı Hüsey�n Gökal, 
Uluslararası İl�şk�ler ve 
Türk Dünyasından Sorumlu 
İl Başkan Yardımcısı Cen-
g�z Kurt, Erdal Sarıbayrak-
tar, Şeh�t A�leler� Ve Özür-
lülerden Sorumlu Kom�syon 
Necat� Kara, Nur�ye Selçuk, 
Alaatt�n Akçay”

1. Sayfadan Devam
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k 

Genel Müdürlüğü Rehberl�k H�zmetler� Da�re Başkanı 
Murat Ağar başkanlığındak� M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Ps�-
ko-sosyal Destek Ek�b� G�resun’a gelerek, sel felaket� 
sonrası okullarda yürütülecek ps�ko-sosyal destek çalış-
malarını planlamak amacıyla G�resun Ps�ko-sosyal Des-
tek Ek�b�yle koord�nasyon toplantısı gerçekleşt�rd�. Top-
lantıda, okullarda öğretmenlere, a�lelere ve çocuklarına 
yönel�k ps�ko-sosyal destek çalışmaları planlanırken İl 
Ps�ko-sosyal Destek Ek�b� tarafından Derel�, Esp�ye ve 
Yağlıdere İlçeler�ne z�yaretler gerçekleşt�r�lerek, afette 
yakınlarını kaybeden, evler� yıkılan, madd� ve manev� za-
rara uğrayan öğrenc�lere ve a�leler�ne yönel�k moral ve 
mot�vasyonlarını artırıcı çalışmalar nasıl yapılacağı 
planlanarak uygulamaya konuldu.

Koord�nasyon toplantısının ardından Rehberl�k Da�re 
Başkanı Murat Ağar ve İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Ertuğrul 
Tosunoğlu tarafından, selde kayıplar yaşayan öğretmen, 
öğrenc� ve a�lelere taz�ye ve geçm�ş olsun z�yaretler� ya-
pıldı, aynı zamanda ps�ko-sosyal destek çalışmaları ye-
r�nde gözlemlend�.

G�resun’da yaşanan sel felaket�n�n ar-
dından Derel�, Doğankent, Esp�ye, Güce 
ve Yağlıdere ve merkeze bağlı Çaldağ bel-
des�nde hayırseverler�n yardımları �ht�yaç 
sah�pler�ne ulaştırılmaya devam ed�l�yor.

G�resun İl Müftüsü ve Türk�ye D�yanet 
Vakfı G�resun Şube Başkanı Muh�tt�n 
Oral, yaşanan felaket�n ardından hayırse-
ver vatandaşların emanet� olan adak, ak�ka 
ve şükür kurbanlarını, görevl� ve gönüllü-
ler nezaret�nde kes�lerek zarar gören böl-
gelerdek� �ht�yaç sah�b� a�lelere ulaştırdık-
larını bel�rtt�.

G�resun merkeze bağlı Çaldağ Köyün-

Sel felaket�n�n yaraları
sarılmaya devam ed�l�yor

de �ncelemelerde bulunan İl Müftüsü Oral, 
“Vatandaşlarımıza geçm�ş olsun d�yorum. 
Şeh�t düşen askerler�m�ze ve hayatını kay-
beden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı d�l�yorum. Kayıpla-
rımızın b�r an önce bulunmasını Cenab-ı 
Hakk’tan n�yaz ed�yorum. 

Rabb�m m�llet�m�z� her türlü afetten 
muhafaza eyles�n, b�r daha göstermes�n” 
�fadeler�n� kullandı.

İl Müftüsü Oral, sel�n hasar oluşturdu-
ğu Çaldağ Köyü'nde vatandaşlara geçm�ş 
olsun d�lekler�n� �lett� ve kes�len kurban et-
ler�n�n dağıtımına katıldı.

Moral ve Mot�vasyonu
artırıcı çalışmalar yapılacak
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1. Sayfadan Devam
Karan yaptığı açıklama-

da, 2020 yılı fındık hasadını 
değerlend�rd�. Karan, bu 
sezon hasat önces� Cumhur-
başkanı Recep Tayy�p Erdo-
ğan tarafından açıklanan fın-
dık taban fiyatıyla sev�nen 
üret�c�n�n bahçede hayal kı-
rıklığı yaşadığını bel�rterek, 
geçen sezon ortalama b�r ton 
ürün hasat eden üret�c�ler�n 
bu sezon bunun yarısını 
hatta üçte b�r� oranında hasat 
gerçekleşt�rd�ğ�n� savundu.

Bahçes�nde bekled�ğ� 
ürünü bulamayan üret�c�ler�n 
kafasında 30 l�ra g�b� fiyat 
oluştuğuna d�kkat çeken 
Karan, “fındık sektörünün ol-
mazsa olmaz kurallarından 
b�r tanes� arz-talep unsuru-
dur. B�l�nd�ğ� g�b� bunu da 
en fazla savunan alıcı tarafı-
dır. D�ğer tarımsal ürünlerde 
olduğu g�b� fındıkta bu 
sezon arz-talep unsuru ön 
planda olacak. Nasıl fındık 
rekoltes� yüksek olunca fiyat 
düşüyorsa, rekolte düşük 
olunca fiyat yüksek olacak-
tır. Sonuçta arz-talep mese-
les�. Bu sezon fındık az, 
geçen sezondan stok yok, fın-
dık değerl� m� değerl�. Üret�-
c�m�z bunun farkında, haklı 
olarak ürününü en yüksek fi-
yattan satmak �st�yor” ded�.

Hasat sonrası pazara en 
fazla ürün akışının �nmes� ge-
rekt�ğ�n� şu günlerde fındık 
alım-satımında büyük b�r du-
rağanlık yaşandığını �fade 
eden Karan, şu anda ne Top-
rak Mahsuller� Ofis� �le ser-
best p�yasanın alım fiyatı 
aynı sev�yede olmasına rağ-

1. Sayfadan Devam
Okullarda yüz yüze eğ�-

t�m, �lk aşamada anaokulu 
ve �lkokul b�r�nc� sınıf düze-
y�nde 21 Eylül Pazartes� 
günü başlıyor. M�llî Eğ�t�m 
Bakanı Z�ya Selçuk, yüz 
yüze eğ�t�me başlangıç ha-
zırlıklarıyla �lg�l� basın açık-
laması önces�nde, 81 �l mü-
dürüyle bu kez sahadak� son 
durumu değerlend�rmek 
üzere b�r araya geld�. Bakan 
Yardımcısı Mahmut Özer'�n, 
�l müdürler�n� yüz yüze eğ�-
t�m�n uygulamasına �l�şk�n 
bel�rlenen usûl ve esaslar ko-
nusunda ayrıntılı b�r şek�lde 
b�lg�lend�rmes�yle başlayan 
v�deo konferansta hazırlık-
lara �l�şk�n tüm detaylar pay-
laşıldı ve bel�rlenen plan çer-
çeves�nde hazırlıkların en 
kısa sürede tamamlanması 
�stend�.

Eğ�t�m Kurumlarında 
H�jyen Şartlarının Gel�şt�r�l-
mes� ve Enfeks�yon Önleme 
Kontrol Kılavuzu'nun uygu-
lanmasıyla �lg�l� denet�m ça-
lışmalarının da değerlend�-
r�ld�ğ� toplantıda dezenfek-
s�yon ve günlük h�jyen �ç�n 
�ht�yaç duyulan malzemele-
r�n tem�n� konusunda da b�l-
g�lend�rme yapıldı. 

REKOLTE DÜŞÜK OLUNCA FİYAT YÜKSEK OLMALI

men ne TMO’ya nede ne de 
serbest p�yasada fındık satışı 
yok, sadece ac�l �ht�yacı olan 

üret�c�ler ürününü paraya çe-
v�r�yor. Bunun dışındak� üre-
t�c�ler fındık fiyatlarının yük-

lemes�n� bekl�yor. Üret�c�n�n 
kafasında oluşan fiyat �se 30 
l�ra. Çoğu üret�c�m�z bu 
sezon 25 l�ranın arlında b�r fi-
yattan ürününü satmayı dü-
şünmüyor. TMO’nun alım fi-
yatı bell�, G�resun kal�te 
22.5, levant kal�te 22 l�ra. 
TMO kar amaçlı ve t�car� b�r 
kurum değ�l. Fındık p�yasa-
sını regüle etmek �ç�n görev-
lend�r�len b�r kurum. Geçen 
sezon Türk fındığını en fazla 
alan ülke dünya üret�m�nde 
�k�nc� sırada yer alan İtalya 
olduğunu göz önünde bulun-
duracak olursak üret�c�m�z 
serbest p�yasada fındık fiyat-
larının yükselmes�n� bekl�-
yor” şekl�nde konuştu.

EMANETE DİKKAT!
Karan, ürününü bekleme 

ve saklama fırsatı olmayan 
üret�c�ler�n emanete yöneld�-
ğ�n� de vurgulayarak, “fın-
dıkta yüksek fiyat beklent�s� 
�ster �stemez bu sezon ema-
nette olan taleb� artırdı. Üre-
t�c�ler büyük oranda ürününü 
emanete bırakıyor. Fındıkta 
emanet karlı g�b� gözükse de 
büyük r�sk demek. Üret�c�le-
r�m�z geçm�ş yıllarda ema-
netten kaynaklı yaşan sıkın-
tıları göz önünde bulundura-
rak ürününü emanete bırak-
maması kend� menfaatler�ne 
olacaktır. Kurumsal b�r yapı 
dışında emanete bırakılan 
ürün her zaman r�skt�r” ded�.

81 �l müdürüyle bu kez sahadak�
son durum değerlend�r�ld�

Meslek l�seler�n�n, de-
zenfektan ve �ht�yaç duyu-
lan h�jyen ürünler�n�n üret�-
m� noktasında okulların �ht�-
yacını karşılamaya hazır ol-
duğuna d�kkat çeken Bakan 
Selçuk, okul yönet�mler�yle 
bu konudak� koord�nasyo-
nun güçlend�r�lmes� ve anlık 
çözüm mekan�zmalarıyla ge-
rekl� kontroller�n yapılması 
tal�matını verd�. 2 b�n denet-
men �le devam eden okul de-

net�mler� ve "Okulum 
Tem�z Belges�" belgelend�r-
me süreçler�yle �lg�l� de 
b�lg� alan Bakan Selçuk, 
okul yönet�c�ler�n�n bu ko-
nudak� fedakâr ve özver�l� 
çalışmalarının desteklenme-
s� �ç�n saha �let�ş�m�n�n güç-
lend�r�lmes�n�n önem�ne d�k-
kat çekt�.

Bakan Selçuk'un 81 �l�n 
m�llî eğ�t�m müdürüyle ger-
çekleşt�rd�ğ� v�deo konfe-

ransta, devam eden uzaktan 
eğ�t�m çalışmaları da ele 
alındı. Er�ş�m güçlüğü yaşa-
yan öğrenc�lere ulaşmak 
�ç�n köylere ve en uzak mez-
ralara kadar ulaşan �l ve �lçe 
yönet�c�ler�ne teşekkür eden 
Bakan Selçuk, en yakın 
EBA Destek Noktası'na ula-
şım �ç�n �ht�yaç duyan öğ-
renc�ler�n ve a�leler�n b�re 
b�r �let�ş�mle b�lg�lend�r�l-
mes�n� �sted�.

Uzun b�r süre G�resun’da DOKAP Başkanlığı da 
yapan Sakarya Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Ekrem 
Yüce G�resun Beled�yes�’n� z�yaret ett�.

Beled�ye Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu tarafından kar-
şılanan Başkan Yüce G�resun’da bulunmaktan dolayı 
mutlu olduğunu bel�rterek, DOKAP Başkanlığı döne-
m�nde G�resun’da �y� dostluklar kurduğunu ve G�re-
sun’un yaşamında ayrı b�r yer� olduğunu kaydett�.

Yaşanan sel felaket� neden�yle geçm�ş olsun d�lekle-
r�n� de �leten Yüce, Sakarya Büyükşeh�r Beled�yes� ola-
rak madd� manev� olarak her zaman G�resun’un yanında 
olduklarını bel�rtt�.

G�resun Beled�ye Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu �se 
Ekrem Yüce’n�n z�yaret�nden mutluluk duyduklarını be-
l�rterek: “Ekrem bey DOKAP Başkanı �ken şahsım da 
mensubu olduğum s�yas� part�n�n İl Başkanlığı görev�n� 
yürütüyordum ve beraber b�rçok etk�nl�kte yer alıp, 
öneml� h�zmetlerde bulunmuştuk. Z�yaret�nden dolayı 
kend�s�ne teşekkür ed�yorum.” ded�.

Ordu'nun merkez �lçes� Altınordu'da öncek� akşam sa-
atler�nde etk�l� olan sağanak yağış sebeb�yle sel meyda-
na geld�. Yen� Mahalle'de caddeler ve sokakları su bastı. 
Altınordu �lçes�nde an�den bastıran ş�ddetl� yağmur son-
rası vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, cadde ve so-
kaklarda �se su b�r�k�nt�ler� �le doldu. Yer yer b�r metreye 
kadar yaklaşan su b�r�k�nt�ler� �nsanları ted�rg�n ederken, 
bazı �ş yerler�n� de su bastı. Esnaflar, kend� çabalarıyla 
dükkanlara g�ren suları çıkartmanın talaşına düşerken, 
trafikte �se aksamalar meydana geld�.

Ş�ddetl� yağış sonrası bazı vatandaşlar, tıkanan maz-
galları kend� �mkanları �le açmaya çalıştı, �nsanlar cadde 
ve sokakta yürümekte zorlandı.

EKREM YÜCE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

Ordu'yu sel vurdu, araçlar suda yüzdü

http://info@linra.com.tr
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Duaya nasıl da muhtacız… Su gibi, ekmek gibi, hava 
gibi. Ama ne kadar da az dua ediyoruz. Belki ih�yacımızın 
farkında değiliz duanın yokluğunu hissetmiyoruz. Belki iş-
lerimiz yolunda gidiyor yalvarmaya zaman bulamıyoruz. 
Belki de umudumuz tükenmiş susuyoruz. Halbuki şartları-
mız ve imkanlarımız ne olursa olsun, nerede hangi anı ya-
şıyor olursak olalım yeterince dua etmiyorsak çok şey kay-
bediyoruz.

Duaya neden muhtacız biliyor musunuz?
İnsan olduğumuzu derinden hissetmek, var oluşu-

muzu keşfetmek, kendimizi bilmek için duaya muhtacız. 
Uçsuz bucaksız bir alemde mevcudiye�miz ne kadardır? 
Haddimiz ve taka�miz nedir? Sınırlarımız nerede başla-
makta nerede bitmektedir? Duayla ölçeriz acizliğin ne ol-
duğunu ve mülkün sahibinin kim olduğunu. Duayla idrak 
ederiz niçin yara�ldığımızı ve ne ile memur olduğumuzu. 
İnsan olmanın onurunu, huzurunu, sorumluluğunu du-
alarda kavrarız. İşte bu yüzden Cenabı Hak şöyle buyurur: 
De ki duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?

Kul olduğumuzu kabul ve beyan etmek için duaya 
muhtacız. Dua ederken boynumuzu büker, güçsüz ve ça-
resiz halimizi i�raf ederiz. Emre amade ve ilahi karara razı 
olduğumuzu duayla açıklarız. İbade�mizi yani kul olma bi-
lincimizi duayla tamamlarız. İbadetlerimizin şekilden 
öteye geçmesi samimi bir yürek ile mümkünse, biz o sa-
mimiye� dua ile pekiş�ririz. İşte bu yüzden Resul-i Ekrem 
buyurur ki: Dua ibade�n ta kendisidir.

Rahme� davet ve Rahman’a icabet etmek için duaya 
muhtacız. Dua ile hem davet eder, hem de davete icabet 
ederiz. Bundan daha tatlı bir ile�şim olabilir mi? Biz bir 
yandan Rabbimize seslenip O’nun yardımını, bereke�ni, 
af�nı haya�mıza davet ederken, Rabbimiz de diğer yan-
dan bana dua edin ki duanıza icabet edeyim buyurarak 
bizleri kendisine dua etmeye davet eder. Karşılıklı davet 
ve icabe�n ne�cesinde hem kulun mutluluğu hem de Rab-
bin hoşnutluğu ortaya çıkar.

Rahmana yaklaşmak için dua ederiz. Dua yer ile 
göğü birbirine bağlar. Yaklaş�rır, yakınlaş�rır. Duada muh-
teşem bir uyum ve bütünlük ortaya çıkar. Dilimiz döner-
ken gözümüz yaşarır, elimiz kalkarken kalbimiz Rabbimize 
odaklanır, gönlümüz incelirken göğsümüz genişler. Ciddi-
yet ve samimiyet ister dua. İnanç ve teslimiyet ister. İşte 
bu yüzden sevgili peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: 
Allah’a, kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edin. 
Bilin ki Allah, ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalp ile 
yapılan duaları kabul etmez.

Ümmet-i Muhammet’le buluşmak, kardeşliğimizi 
güçlendirmek için duaya muhtacız. Aynı okulda, aynı site-
de, aynı iş yerinde haya� paylaş�klarımız, ailemiz, akra-
balarımız, komşularımız, mille�miz, yeryüzünün farklı coğ-
rafyalarında adını, dilini, kültürünü bilmediğimiz ama var-
lığından haberdar olduğumuz din kardeşlerimiz.. Hepsiyle 
aynı anda buluşur, sadece yaratan ile değil kullarıyla da 
bağlarımızı dua yoluyla güçlendiririz.

Görünen o ki; uçsuz bucaksız bir hazinedir dua. 
İnsan dua ederse bu hazinenin farkına varır. Zira sadece 
dua ile istediğine kavuşmak değil, aynı zamanda dua ede-
bilmek, duayla ayakta kalabilmek, duaya inanmak ta 
büyük bir nimet�r. Velhasıl bizler hem kendimiz için, hem 
sevdiklerimiz için, hem Muhammet Ümme� için, hem de 
bütün insanlık için duamızı eksik etmemeliyiz.

Rabbim duası makbul olanlardan eylesin. Hayırlı cu-
malar.

Gülay AYAR / Uzman Vaiz

DUAYA NE KADAR DA MUHTACIZ

Alucra Kaymakamı Hasan Hüsey�n Uzan, �lçedek� tüm 
okulları okulları z�yaret ederek �ncelemelerde bulundu.

İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Ünal Saraçoğlu �le b�rl�kte 
okullarda 2020-2021 eğ�t�m öğret�m sezonunda seyrelt�lm�ş 
b�r şek�lde yüz yüze eğ�t�me geç�lmeden önce okullarda b�r 
d�z� �ncelemelerde bulunan Kaymakam Uzan z�yaret ett�ğ� 
okulların müdürler�nden b�lg� alarak çalışmaların hang� aşa-
mada olduğunu öğrend�. 

Kaymakam Hasan Hüsey�n Uzan yen� eğ�t�m eğ�t�m öğ-
ret�m yılında öğrenc�ler�n okullarına kavuşab�lmeler� �ç�n 
Pandem� tedb�rler�ne t�t�zl�kle r�ayet ed�lmes� tal�matını 
verd�.  Haber: Kad�r Bek�roğlu

1. Sayfadan Devam
B�lal Dede yaptığı açık-

lamada “G�resun ve İlçeler� 
İHL Mezunları ve Mensup-
ları Eğ�t�m Kültür Vakfı 
(GİMEV) Yönet�m Kurulu 
Başkanı olarak Erol Müter-
c�mler'�n �fadeler�n�n haka-
ret, �ft�ra ve hadd�n� aşan �fa-
deler olduğuna �nanarak ş�-
kâyetç� olduklarını bel�rtt�.

GİMEV olarak Müter-
c�mler'� kınadıklarını �fade 
eden Dede, "Türk�ye'n�n gü-
z�de okulları olan �mam ha-
t�pler �le mezunları, öğret-
men ve öğrenc�ler� hakkında 
sarf ett�ğ� bu ç�rk�n sözler�n-
den dolayı Müterc�mler, bu 
m�lletten ve �mam hat�pl�-
lerden amasız ve fakatsız 
özür d�lemel�d�r. Ayrıca Mü-
terc�mler’�n hadd� ve ahlak 
sınırını aşan bu sözler�nden 
dolayı hukuk nezd�nde 
hesap vermes� �ç�n GİMEV 

G�resun’da b�r süre önce 
yaşanan sel felaket�n�n �zler� 
s�l�nmeye çalışılırken, Erzu-
rum Büyükşeh�r Beled�yes� 
de afet bölges�yle yakından 
�lg�len�yor. 

Sel felaket�n�n hemen ar-
dından Büyükşeh�r Beled�-
yes�’ne bağlı Fen İşler� ve 
Kırsal Da�re Başkanlıkları 
�le ESKİ Genel Müdürlü-
ğü’ne a�t �ş mak�nalarından 
oluşan filo �le tekn�k ele-
manlardan oluşan b�r ek�b� 
G�resun’a gönderen Büyük-
şeh�r Beled�ye Başkanı Meh-
met Sekmen, selden zarar 
gören �lçelerde kend�s� de �n-
celemelerde bulundu. Erzu-
rum Val�s� Okay Mem�ş’le 
b�rl�kte G�resun’a g�den Bü-
yükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Mehmet Sekmen, hem 
“geçm�ş olsun” d�lekler�n� 
�lett�, hem de yetk�l�lerden 
b�lg� aldı. Erzurum Val�s� 
Okay Mem�ş’le afete maruz 
kalan �lçeler� z�yaret eden 
Başkan Sekmen, bölgeye Er-
zurum’dan gönder�len ek�p-
ler�n çalışmalarını da denet-

Erzurum’dan G�resun seferberl�ğ�

led�. 
Bölgede yürütülen altya-

pı çalışmalarına destek 
olmak �ç�n görevlend�r�len 
Erzurum ek�b�ne G�resun 
�ç�n ne gerek�yorsa yapılma-
sı tal�matını veren Başkan 
Sekmen, “Allah, ülkem�z�, 
m�llet�m�z� ve �nsanımızı gö-
rünür-görünmez tüm afetler-
den korusun, muhafaza ey-
les�n!” n�yazında bulundu.

ALTYAPI
ÇALIŞMALARINA

ERZURUM DESTEĞİ
G�resun’da yaşanan sel 

felaket�n�n m�llet olarak her-
kes� üzdüğünün altını ç�zen 
Başkan Mehmet Sekmen, 
“Karaden�z’�m�z�n �nc�s� 
olan G�resun’dak� sel afet�, 
yakın komşu b�r şeh�r ola-
rak b�zler� de çok üzdü. Bü-
yükşeh�r Beled�yes� olarak; 

felaket�n hemen ardından 
bölgeye �ş mak�nalarından 
oluşan b�r filo sevk ett�k. 
Fen İşler� Da�re Başkanlı-
ğı’mız, Kırsal Da�re Baş-
kanlığı’mız, ESKİ Genel 
Müdürlüğü’müz, bölgede 
yürütülecek olan altyapı ça-
lışmaları �ç�n tekn�k ek�b�n 
yanı sıra, her türlü araç ve 
gereç desteğ�n� de sağladı.

Koord�natör olarak gö-
revlend�r�len Genel Sekreter 
Yardımcımız ve Genel 
Müdür Yardımcımız şu anda 
bölgede görev yapıyor. 
Ek�pler�m�z sel felaket�n�n 
�zler�n� s�lmek �ç�n bölgede-
k� çalışmalara destek olu-
yor” d�ye konuştu.
KARDEŞLİK VE DAYA-

NIŞMA VURGUSU
“B�z� b�z yapan değerle-

r�n başında evvela dayanış-

ma ve yardımlaşma gel�yor” 
d�yen Başkan Mehmet Sek-
men, şunları kaydett�: “B�z 
m�llet olarak b�rb�r�m�ze kar-
deşl�k bağlarıyla bağlıyız. 
Öyle k�, b�r�m�z�n ayağına 
d�ken batsa, yurdun d�ğer 
b�r ucunda yaşayan kardeş�-
m�z�n canı yanar. 

Dolayısıyla b�rb�r�m�z�n 
yardımına koşmak, b�r ve 
bütün olmak esasen hep�m�z 
�ç�n boyun borcudur. Eğer 
bugün b�z G�resun’daysak; 
bu b�z�m güzel G�re-
sun’umuza olan kardeşl�k 
borcumuzdur. Allah yurdu-
muza, m�llet�m�ze ve �nsanı-
mıza zeval vermes�n! Her 
türlü afetten, bela ve mus�-
betten ülkem�z� muhafaza 
eyles�n! G�resunlu kardeşle-
r�m�ze de büyük geçm�ş 
olsun!”

İstanbul Beyoğlu Beled�-
ye Başkanı Haydar Al� Yıl-
dız ve Zeyt�nburnu Beled�ye 
Başkanı Ömer Arısoy sel 
bölgeler�nde �nceleme yap-
mak üzere G�resun’a geld�-
ler.

Ordu-G�resun Haval�ma-
nında AK Part� İstanbul M�l-
letvek�l� G�resunlu hemşeh-
r�m�z Hasan Turan’ın dave-
t�yle G�resun’a gelen ve M�l-
letvek�l� Turan tarafından 
karşılanan başkanlar afet 
bölgeler�nde mağdur olan 
vatandaşları ve �şyerler�n� z�-
yaret ett�ler.

Dede: “Müterc�mler �ft�ra ve hadd�n� aşan �fadeler kullandı”

olarak gerekl� yasal süreçle-
r� başlattıklarını” �fade ett�.

İmam hat�p mezun ve 
mensuplarının ahlak ve ka-
rakterler�n� m�llet�m�z�n çok 
�y� b�ld�ğ�n� vurgulayan 
Dede, açıklamasında şu �fa-
delere yer verd�: "H�ç k�mse 
bu m�llet� veya bu m�llet�n 
b�r kes�m�n� aşağılama, ka-
ralama ve mesnets�z �tham-
larda bulunma hakkına 

sah�p değ�ld�r. Ayrıca b�rl�k 
ve beraberl�ğ�m�z�n çok 
öneml� olduğu bu günlerde 
bu gal�z �fadelerle, halkı k�n 
ve düşmanlığa sevk ed�lerek 
toplumsal huzur ve barışı-
mız da tehd�t ed�lm�şt�r. 
İmam hat�p cam�ası olarak 
bu tür karalama ve �ft�ralara 
�z�n veremeyeceğ�m�z� ka-
muoyunun b�lg�s�ne arz ede-
r�z."

BAŞKANLAR GİRESUN’DA

Alucra Kaymakamı
Uzan, Okulları İnceled�
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Bölgesel Amatör lig ekip-
lerinden Görelespor çok iddi-
alı. Yeşil-beyazlı ekibin Tek-
nik Direktörü Gökhan Uzun-
güngör, bir üst lige çıkabil-

Giresunspor’da dönemin başkanı Mustafa Temel Boz-
bağ’ın takıma kazandığı Vedat Muriç, birkaç yıl içerisinde 
büyük başarılara imza atarak Seri A ta takımlarından 
Lazio’ya transfer oldu.

2014-2015 sezonunda Giresunspor’a gelen ve Jones’in 
sakatlığı, Ergün Çakır’ın ise kadro dışı kalmasıyla forma 
şansı bulan Vedat Muriç, bir sonraki sezon ise attığı gollerle 
tüm dikkatleri üzerine çekmişti. O dönem Süper Lig ekiple-
rinden Gençlerbirliği’ne satılan Muriç, sonrasında Çaykur Ri-
zespor’da 1. Lig şampiyonluğu yaşadı ve bir sonraki sezon 
Süper Ligde adından başarı ile söz ettirdi. Fenerbahçe’ye 
transfer olan Kosovalı, bir sezonun sonunda 20 milyon Euro 
bonservis bedeli ile Seri A ekiplerinden Lazio’nun yolunu 
tuttu.

Türkiye’de futbol maçları sezonun ilk yarısında seyirci-
siz oynanacak ama bazı kulüpler buna rağmen kombine 
bilet satışı konusunda çalışmalara başladı.

Son olarak Boluspor yönetimi, vefa senesi olarak baktı-
ğı 2020-2021 sezonunun ilk yarısında maçların seyircisiz 
oynanacak olmasına rağmen kombine biletleri satışa çıkar-
ma kararı aldı. Maraton kombinelerini 100 TL’den satışa 
sunmayı planlayan Boluspor Başkanı Abdullah Abat; “Maç-
lar seyircili oynanmaya başladığı an bu biletler geçerli ola-
cak” dedi. Giresunspor yönetiminin de önümüzdeki gün-
lerde bu konuda çalışmalara başlaması bekleniyor.

Görelespor �dd�alı

mek için mücadele edecekle-
rini söyledi. Yeni sezonda he-
deflerine ulaşabilmek adına 
işlerini sıkı tuttuklarını belir-
ten Uzungüngör, “Transferde 

bu zamana kadar kadromuza 
yakından tanıdığımız kaliteli 
isimler kattık. Aldığımız tüm 
oyuncular direkt ilk 11’de oy-
nayacak kapasiteye sahipler. 
Bu yeni transferlerimizin 
yeni sezonda takıma büyük 
güç katacağına inancım tam. 
Yine transfer çalışmalarımız 
devam ediyor. Takımda eksik-
liğini hissettiğimiz mevkilere 
yine isabetli transferler yapa-
cağız. Bu sezon Görelespor 
olarak tek hedefimiz 3. Lig’e 
yükselmek. Bunun için de ne 
gerekiyorsa yapacağız” diye 
konuştu.

G�resunspor keşfett�, merd�venler� tek tek çıktı

B�r başarı
h�kayes�

Giresunspor’da dönemin başkanı Mustafa Temel Boz-
bağ’ın takıma kazandığı Vedat Muriç, birkaç yıl içerisinde 
büyük başarılara imza atarak Seri A ta takımlarından 
Lazio’ya transfer oldu.

2014-2015 sezonunda Giresunspor’a gelen ve Jones’in 
sakatlığı, Ergün Çakır’ın ise kadro dışı kalmasıyla forma 
şansı bulan Vedat Muriç, bir sonraki sezon ise attığı gollerle 
tüm dikkatleri üzerine çekmişti. O dönem Süper Lig ekiple-
rinden Gençlerbirliği’ne satılan Muriç, sonrasında Çaykur Ri-
zespor’da 1. Lig şampiyonluğu yaşadı ve bir sonraki sezon 
Süper Ligde adından başarı ile söz ettirdi. Fenerbahçe’ye 
transfer olan Kosovalı, bir sezonun sonunda 20 milyon Euro 
bonservis bedeli ile Seri A ekiplerinden Lazio’nun yolunu 
tuttu.

Profesyonel maçlarda 
Saha Komiserleri olmayacak. 
Türkiye Futbol federasyonu 
kararına göre 2020-2021 se-
zonunda oynanacak olan pro-
fesyonel maçlarda Saha Ko-
miserleri görev alamayacak-
lar. Covid 19 salgınının art-
ması nedeniyle böyle karar 
alındığı öğrenildi.

TFF Sağlık Kurulu’nun 11 Eylül tarihinde başlayacak 2020-21 

Futbol Sezonuna yönelik hazırladığı Covid-19 Sağlık Rehberine 

göre medya mensupları stada en az 30 dakika önce girebilecek.

Maçlarda görev yapacak medya mensupları maske kullanmak 

zorunda. Yayıncı kuruluş dışındaki medya mensupları stadyuma 

en erken maçtan 30 dakika önce giriş yapabilecek. Basın Tribünü 

sosyal mesafe kurallarına göre organize edilecek ve Foto muha-

birleri ve gazeteciler tüm süreçte oyunculara 4 metreden daha 

fazla yaklaşmayacak. Yiyecek ve içecek servisi olmayacak ancak 

medya mensupları kendi yemeklerini getirebilecek. Tüm medya 

alanlarında el antiseptiği bulundurulma zorunluluğu getirilirken, 

Basın Toplantı Odasına giriş sirkülasyonu ve katılımcı sayısının kı-

sıtlanabileceği kaydedildi.

Basın stada 30 dak�kadan önce g�remeyecek

Geride kalan sezon Giresunspor’da görev yapan 
iki teknik adam da 2020-2021’e takımsız başlıyor.

İlk dört haftada görev yapan deneyimli teknik 
adam Erkan Sözeri biraz dinlenmeyi tercih ederken, 
28 hafta takımın başında olan Hakan Kutlu ise bir 
takımla anlaşma sağlamadı. İki teknik adamın da 
ilerleyen haftalarda gelecek teklifleri değerlendire-
ceği sanılıyor.

İk� hoca da boşta

B�z de başlatab�l�r�z

Saha kom�ser�
olmayacak
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Giresunspor, Pazartesi ak-
şamı deplasmanda karşılaşa-
cağı Balıkesirspor’u yenerek; 
sezonun startını üç puanla 
vermek istiyor.

Bu karşılaşmaya en iyi şe-
kilde hazırlandıklarını dile ge-
tiren teknik patron Hakan 
Keleş; “Bugün ve yarın yapa-
cağınız antrenmanların ardın-
dan hazırlıklarımızı tamamla-
yacağız ve Pazar günü Balıke-
sir’e gideceğiz. İyi bir hazırlık 
dönemi geçirdik. Bizim tek sı-
kıntımız lig öncesinde sadece 
bir hazırlık maçına çıkabilme-
miz oldu. Yepyeni bir oyuncu 
kadrosuna sahip bir ekip ola-
rak daha fazla maç yapmayı 
planlıyorduk ancak Covid-19 
salgını nedeniyle sadece bir 

Giresunsporlu Göktan Çörüt, takımının 
üçüncü kalecisi oldu. Basın Sözcüsü Ferhat Ka-
rademir, yeni dönemde kadroda kimlerin yer 
alacağını basın mensuplarıyla paylaşmıştı. 26 
futbolcu arasında son yıllarda üçüncü kaleci ola-
rak kadroda yer alan Erkan Anapa bulunmuyor. 
Bundan böyle üçüncü kalecinin Göktan 
Çörüt’ün olacağı belirtildi.

Giresunspor’un 
26 oyuncudan olu-
şan kadrosunda 
sekiz Giresunlu yer 
alıyor. Altyapısından 
yetişen Eren 
Tozlu’yu seneler 
sonra yeniden bün-
yesine aktan Çota-
naklar’da Atakan, 
Erolcan, Göktan, 
Arda, Ertuğrul, Alpe-
ren ve Onurcan kad-
rodaki diğer Giresun-
lu oyuncular oldular.

Giresunspor, önü-
müzdeki günlerde yeni 
sezonda giyeceği forma-
ları tanıtacak. Basın Söz-
cüsü Ferhat Karademir; 
"Formalarımızın birkaç 
gün içerisinde tanıtımı 
yapılacak. Formalar 
neden satışa sunulmadı 
şeklinde eleştiriler olu-
yor. Yönetim çok geç se-
çildiği için biraz süreç 
uzadı. Bir hafta 10 gün 
gibi bir süre sonra sto-
rede forma satışlarımız 
yapılacak” dedi.Giresunspor’da ya-

bancılar arasında da 
forma rekabeti en üst 
seviyede olacak. Son 
olarak Balde’nin takı-
ma katılmasıyla kadro-
daki yabancı sayısı ye-
diye çıktı. Savunmada 
Diarra, orta alanda 
Helder, Anthony, Na-
lepa, kanatlarda Ser-
gio ve Milinkoviç ile 
önde Balde’ye sahip 
olan Çotanaklar’da 
statü gereği bu oyun-
culardan beşi aynı 
anda sahada olabi-
lecek. Bir yabancı ke-
narda görev bekle-
yecek. Bir futbolcu ise 
maç kadrosunda yer 
alamayacak.

Futbolda transfer dönemi 5 Ekim’de sona erecek. Gire-
sunspor bugüne kadar transferde 15 futbolcuya imza attır-
dı. Kerem Kalafat, Anthony, Sadi Karaduman, Caner Hüse-
yin, Eren Tozlu, Hüsamettin, Hayrullah Bilazer, Sergen Pi-
çinciol, Tolgahan Acar, Nalepa, Helder Taraves, Diarra, 
Yasin Ozan, Balde ve Sergio Giresunspor’un yeni transferle-
ri. Şuan itibariyle Çotanaklar transferi sonlandırmış gibi gö-
rünüyor ama 5 Ekim’e kadar ihtiyaç duyulması halinde tak-
viye yapılabilecek.

Temsilcimiz Gi-
resunspor’a ev sa-
hipliği yapacak 
olan Balıkesirspor, 
müsabakadan 3 pu-
anla ayrılacağına 
inanıyor.

Bal-kes’in hoca-
sı Mesut Dilsöz; 
“Futbolcularıma güveniyorum, çok iyi çalışıyor-
lar. Eksik bölgeleri farklı mevkilerde oynayan 
oyuncularımızla kapatmaya çalışacağız. Pazar-
tesi günü elimizdeki malzemeyle en iyisini yap-
maya çalışacağız. Sahaya Giresunspor'u yenmek 
için çıkacağız” dedi.

Tekn�k adam Hakan Keleş: “Sezonun �lk haftaları her zaman
zor geçm�şt�r. Balıkes�rspor maçının da zor geçeceğ�n� sanıyoruz

ama bunu kolaya çev�rmek de b�z�m el�m�zde. Oyuncularımız
kend�ler�ne vereceğ�m görev� en �y� şek�lde yer�ne get�recekt�r”

Startı 3 puanla
vermek �st�yor

Ibrahima Baldê:
“Mutluyum”

Giresunspor’un Senegalli oyuncusu Ibrahima Balde, Çotanak Aile-
si’ne katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Türkiye’de futbolun çok sevildiğini bildiğini ve Giresunspor’u bir üst 
lige çıkarmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Senegalli for-
vet; “Başkanımıza çok teşekkür etmek isterim. Benim buraya gel-
mem için çok emek verdi. Artık ben de Giresunspor’un bir oyun-
cusuyum ve bundan böyle bu kulübün başarısı için ter dökece-
ğim. Burada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Güzel 
bir sezon geçirmek amacındayım. Ben sadece işimi en iyi şekil-
de nasıl yaparım bunu düşünürüm. Bir forvet oyuncusuyum 
ve her maçta gol atmak isterim. Ortaya koyacağım oyunla 
da başarıda önemli pay sahibi olmak hedefindeyim” şeklinde 
konuştu.

müsabaka oynayabildik. Takı-
mımıza sonradan katılanlar 
oldu. Biraz geride kaldılar 
ancak onları da hızlandırılmış 
programlarla hazır hale getir-
meyi hedefliyoruz” dedi.

ZORU KOLAYA 
ÇEVİRMELİYİZ

Lige galibiyetle başlamayı 
çok istediklerini ifade eden 
genç teknik adam; “Balıkesirs-
por deplasmanından galibi-
yetle dönmek istiyoruz. Bu 
sezon bambaşka bir Giresuns-
por izlettirmek amacındayız. 
Hedefimiz yılların özlemini 
sonlandırabilmek. Bu hedef 
doğrultusunda hem içeride 
hem de dışarıda en iyi sonuç-
ları almamız gerekiyor. Sezo-
nun ilk haftaları her zaman 

zor geçmiştir. Balıkesirspor 
maçının da zor geçeceğini sa-
nıyoruz ama bunu kolaya çe-
virmek de bizim elimizde. 
Oyuncularımız kendilerine ve-
receğim görevi en iyi şekilde 
yerine getirerek arzuladığımız 
sonucu alma başarısı göstere-
ceklerdir. Tüm planlarımızı bu 
doğrultuda yapmaktayız” şek-
linde konuştu.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, zorlu Balıkesirspor deplas-
manında takımın yanında olacak. İstanbul’da bulunan Yeşil-
beyazlıların başkanının hafta sonu takımla birlikte Balıkesir’e geçeceği 
ve zorlu puan mücadelesini tribünden takip edeceği kaydedildi.

Başkan takımın yanında olacak

Göktan 3. Kalec� oldu

Rak�p �dd�alı

Forma tanıtımı yapılacak

15 takv�ye yaptı

Kadroda 8
G�resunlu

Yabancılar arasında da rekabet olacak

Pazartesi akşamı deplasmanda Balıkesirspor ile kar-
şılaşacak olan Giresunspor’da zorlu doksan dakika ön-
cesinde geri sayım başladı.

Salı gününden itibaren tamamen bu karşılaşmaya 
yoğunlaşan Çotanaklar, dün taktiksel ağırlıklı bir çalış-
ma yaptı. Yapılan antrenmanda futbolcuların oldukça 
hırslı olmaları teknik adam Hakan Keleş’in yüzünü gül-
dürdü. Giresunspor bugünde taktik çalışacak ve yarın 
Giresun’daki son antrenmanını yapacak.

Çotanaklar’da ger� sayım
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