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Bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum yeni Dereli 
projesini açıkladılar. Etaplar halinde tamamlanacak olan 
yeni Dereli’nin inşaasının 2021 yılının Haziran ayına kadar 
tamamlanması planlanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, meydana gelen sel felaketinin ardın-
dan bölgede devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. De-
reli Belediyesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile devam 
eden çalışmaları ve yapılacak projeleri açıklayan Bakanlar, 
yeni Dereli için hazırlanan projeyi tanıttı. İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu felaketin meydana geldiği ilk dakikadan bu 
yana 135 milyon liralık kaynak aktarımı yapıldığını belirte-
rek, yeni projelerle alt ve üst yapı çalışmalarının toplam 
maliyetinin 2 milyar lira olacağını belirtti.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun’da internete erişim ve araç gereç konularında 
sıkıntı yaşayan öğrencilerin imdadına İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından oluşturulan gezici Eğitim Bilişim Ağı 
(EBA) aracı yetişiyor.  Devamı Sayfa 2’de

Tarihi dokunun korunma-
sına ve gelecek nesillere ak-
tarılması konusunda çalışma-
larını özenle sürdüren Gire-
sun Belediyesi, turizmde altı 
yapı hazırlıkları kapsamında 
çok önemli bir projeyi daha 

İçişleri Bakanlığı 81 il va-
liliğine 'Şehirlerarası Otobüs-
lerde HES Kodu Zorunlulu-
ğu' konulu genelge gönder-
di. 

Buna göre şehirler arası 
yolcu taşımacılığı yapan fir-
malar tarafından internet-

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bu-
lunduran Türkiye, bu üründen son 10 sezonda yaklaşık 20 mil-
yar dolar döviz elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği’nin (KFMİB) 
verilerine göre, 1 Eylül-31 Ağustos tarihleri arasındaki ihracat 
döneminde Türkiye 2010-2011 ile 2019-2020 arasındaki son 10 
sezonda toplamda 2 milyon 682 bin 407 ton iç fındık ihraç ede-
rek 19 milyar 983 milyon 780 bin 113 dolar döviz girdisi sağla-
dı.

Son 10 sezonda miktar bazında en fazla ihracat geride bı-
raktığımız 2019-2020 sezonunda 343 bin 561 tonluk fındık sa-
tışı ile gerçekleştirilirken, döviz bazında en fazla kazanım ise 2 
milyar 799 milyon 529 bin 618 dolar ile 2014-2015 sezonunda 
gerçekleşti.  Devamı Sayfa 3’te

FINDIKTAN 20 MİLYAR DOLAR
DÖVİZ GİRİŞİ SAĞLADI

GİRESUN’A YENİ BİR KİMLİK KAZANDIRILIYOR
Bulancak Durağı ve Keşap Durağı arası cephe g�yd�rme ve sokak sağlıklaştırma projes� hayata geç�yor

uyguluyor. Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’nun seçim 
öncesi vaatleri arasında yer 
alan ‘Cephe Giydirme ve 
Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ 
Başkan Şenlikoğlu’nun tali-
matıyla hayata geçiyor. Proje 

kapsamında Bulancak Durağı 
ile Keşap Durağı arasında yer 
alan binaların dış cephesi ile 
işyerlerinin tabela ve tente 
sistemleri standart şekilde 
tek tip hale gelecek.

Devamı Sayfa 3’te

YENİ DERELİ PROJESİ HAZIRLANDI

Dereli’de meydana gelen sel felaketinin ar-
dından kayıpları arama çalışmaları devam edi-
yor. Espiye’de, Harşiy çayında, Batlama dere-
sinde devam eden çalışmaları İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’da yakında takip ediyor. İnce-

Kayıplar 391 k�ş�l�k ek�ple aranıyor

lemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen 
Bakan Soylu Tirebolu-Doğankent yolu 
mevkiinde, sel felaketinde kaybolan 4 ki-
şiyi arama kurtarma çalışmalarında incele-
melerde bulundu. Devamı Sayfa 2’de

Şeh�rlerarası Otobüslerde
HES Kodu zorunluluğu

telefon üzerinden ya da 
yüz yüze yapılan biletleme 
işlemlerinde, HES kodu ol-
madan bilet satışı kesinlik-
le yapılmayacak, kurala uy-
mayan firmalara 10 gün 
sefer yasağı verilecek.

Devamı Sayfa 4’te

Mob�l EBA destek aracı G�resun yollarında

Türkiye Genç 
İş İnsanları Konfe-
derasyonu, Kara-
deniz Genç İş 
İnsanlar Federas-
yonuna bağlı der-
nekler ve üyeleri-
nin destekleriyle 
hazırlanan gıda 
yardım desteği ,Fe-
derasyon ve Kon-
federasyon üyesi Bulancak Genç iş adamları derneği yöne-
tim kurulu başkanı Dursun Karahasan ve yöneticilerin ça-
lışmalarıyla yöredeki mağdur ailelere ulaştırıldı.

Devamı Sayfa 4’te

Giresun İl Özel İdaresi 
Genel Sekreterliği tarafından 
başvurusu yapılan Kümbet 
Yaylasına restaurant, çocuk 
oyun alanı ve dağ evleri pro-
jelere onay verildi.

Sosyal İşler Müdürlüğü ta-
rafından yapılan ve onay alı-
nan başvuruyla birlikte ilk 
etapta Dağ Restaurantı - 
Doğal Kütük Çocuk Oyun 
Alanı ve sonrasında 2. Etap 
Bungalow Dağ Evleri projele-
ri önümüzdeki yıllar içinde 
hizmete girecek.

Özel İdaren�n projes� onaylandı

TUGİK’DEN GİRESUN’A YARDIM ELİ

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla Marmara Denizi’ne 
açılan balıkçılar umduklarını bulamayınca Karadeniz’de pa-
lamut avlıyor. Marmara Denizi’nde hamsi bu sene bol ol-
mayınca balıkçılar rotalarını Karadeniz’e çevirdi. Tekneden 
toptancıya kasası 120-150 TL arasında satılan palamut, 
tezgahlarda tanesi 15-20 TL’ye alıcı buluyor. Havaların se-
rinlemesiyle daha da artması beklenen balığın bu yıl bol 
olacağı tahmin ediliyor.

Karaden�z’de palamut bereket�
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GİRESUN GÜNCEL:
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(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
Çevre ve Şeh�rc�l�k Ba-

kanı Murat Kurum, Derel�, 
Doğankent ve köylerde 612 
bağımsız bölümden oluşan 
projey� tamamlandıklarını, 
Derel�'dek� projen�n �hales�-
n� de gerçekleşt�rd�kler�n� 
ve yer tesp�t� yaparak hızlı 
b�r şek�lde yapım sürec�ne 
başlayacaklarını d�le get�re-
rek, “Son yıllarda yaşadığı-
mız seller, depremler� heye-
lanlar afetler artık tüm �n-
sanları, şeh�rler�, mahallele-
r�m�z�, köyler�m�z� etk�ler 
hale geld�. B�lhassa Karade-
n�z Bölges� k� Doğu Kara-
den�z �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n et-

Karaden�z bölges�n�n yet�şt�rd�ğ� de-
ğerl� sanatçılardan G�resun’un somut ol-
mayan kültürel m�ras taşıyıcılarının en 
önde gelen �sm� Kemençe üstadı Kat�p 
Şad� vefat ett�.

Kültür ve Tur�zm Bakanlığının “Halk 
Kültürü B�lg� ve Belge Merkez�” ‘ne ka-
yıtlı ses dalında mahall� sanatçılarımızdan 
b�r�s� olan Kat�p Şad�, Görelel� kemençe 
üstadı Durkaya lakaplı Kemal İpş�r'�n ta-
lebes� olup, kemençe çalmaya 10 yaşında 
başlamıştır.İlk plağını 1962 yılında çıka-
ran Kat�p Şad�’n�n 1960 ve 1970’l� yıllar-
da çok sayıda plağa p�yasaya sürülmüştür. 
Kaynak k�ş�s� olduğu çok sayıda türküden 
b�r kısmı da TRT repertuarına (Mektup 
Yazdım Acele, Rep. No:3216 g�b� bazı 
parçaları) g�rm�şt�r. 

Yaklaşık 600 eser� bulunan kemençe 
üstadı Şad�’n�n çok sayıda kaset, CD ve 
plağı bulunmaktadır. İcra ett�ğ� sanatı �le 
sadece G�resun'da değ�l, Doğu Karaden�z 

1. Sayfadan Devam
İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü 

Ertuğrul Tosunoğlu ver�len 
h�zmetle �lg�l� olarak 
"Mob�l EBA Destek Nokta-
sı Aracı �le özell�kle sel fe-
laket�nden etk�lenen �lçele-
r�m�z başta olmak üzere �n-
ternete dolayısıyla uzaktan 
eğ�t�me ve EBA �çer�kler�ne er�ş�mde sıkıntı yaşayan ço-
cuklarımızın hızlı ve güvenl� b�r şek�lde er�ş�m�n� hedefl�-
yoruz." d�ye konuştu.

Koronav�rüs tedb�rler�n�n alındığı araçta aynı anda 4 
(dört) öğrenc�m�z �nternet ve uzaktan eğ�t�m h�zmet�nden 
faydalanab�lecek. Mob�l EBA destek aracı, dönüşümlü ola-
rak görevlend�r�len B�l�ş�m Teknoloj�ler� öğretmenler� re-
fakat�nde G�resun genel�nde �nternet er�ş�m� ve b�lg�sayar, 
tablet vb. araç gerec� olmayan öğrenc�lere h�zmet verecek 
olup öğrenc�ler Mob�l EBA Destek Aracı h�zmet�n� kayıtlı 
oldukları okullara başvurarak talep edeb�lecekler.

G�resun İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü tarafından 
uzaktan eğ�t�m�n etk�nl�ğ�-
n� ve ver�ml�l�ğ�n� artırmak 
amacıyla yürütülen "Uzak-
ta Değ�l�z" projes�n�n fa-
al�yetler�nden olan, Uzak-
tan Eğ�t�m ve Konferanslar 
bölümünün bu haftak� ko-
nuğu Hacettepe Ün�vers�-
tes� emekl� Öğret�m Üyes� 
ve İnsan Kaynakları Gel�-
ş�m Uzmanı Prof. Dr. 
Aytaç Açıkalın oldu.

Prof. Dr. Aytaç Açıka-

1. Sayfadan Devam
İç�şler� Bakanı Süleyman 

Soylu selde kaybolan 4 k�ş�-
n�n arama kurtarma çalışma-
larının 391 arama kurtarma 
personel� �le sürdüğünü be-
l�rterek, “Gerek Esp�ye’de 
gerek Harş�t çayında gerek-
se Batlama Deres�nde bu ça-
lışmalar devam ed�yor. 11 
vatandaşımıza maalesef 
canlı ulaşamadık. Allah rah-
met eyles�n. Bunların 5’� jan-
darma personel�m�zd� şeh�t 
oldular Allah mekanlarını 
cennet eyles�n. 11 vatandaşımıza Cenabı Allahtan rah-
met d�l�yorum. 4 vatandaşımızı arıyoruz. Gerek arama 
kurtarma personel�m�zle b�rl�kte gerekse �ş mak�neler�y-
le beraber arıyoruz. Üm�d�m�z� kaybetm�ş değ�l�z. Sü-
rekl� alan daraltarak arama kurtarma çalışmalarına 
devam ed�yoruz. Yarın tekrar b�r ek�p daha get�receğ�z. 
Onları da bu bölgen�n �çer�s�n� tarayacaklar.

Keşap Beled�yes� �lçen�n �ht�yacı olan noktalarda 
çocuk oyun alanlarının sayısını arttırıyor. Keşap Beled�-
ye Başkanı Mehmet Emür, oyun parkı çalışmalarını ye-
r�nde �nceleyerek b�lg� aldı.

Başkan Emür "Modern b�r Keşap �nşa etmek, çocuk-
larımızın a�leler� �le güvenl� ortamlarda eğleneb�lmeler�-
n� sağlamak �ç�n çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alakaş 
Mahalle'm�zde geleceğ�m�z�n yarınları evlatlarımıza se-
ç�mlerde sözünü verd�ğ�m�z çocuk parkımızın oyun 
gruplarını kurmaya başladık. Yakın zamanda da zem�n 
döşemes� ve çevre düzenlenmes� yapılarak h�zmete açı-
lacaktır" ded�.

320 BİNA ACİL, AĞIR VE YIKIK

k�ler�nden en fazla etk�lenen 
bölgeler�m�z�n başında gel�-
yor. Bu çerçevede hem 
Trabzon’da, R�ze'de, Art-
v�n'de, G�resun’da ş�ddetl� 
yağışlar sebeb�yle tüm şe-
h�rler�m�z bu afetlerden et-
k�len�yor. 1 yıl ger�ye dönüp 
baktığımızda Düzce, Bursa, 
R�ze, Artv�n ve en sonra G�-
resun’da yaşanan deprem, 
sel felaketler�nde c�dd� şe-
k�lde şeh�rler�m�z etk�lend�-
ler. Ne zaman b�r afet ya-
şansa ne zaman b�r sel ya-
şansa tüm m�llet�m�z�n b�r 
ve beraber olmayı b�ld�ler. 
Tab� G�resun'un çok özel b�r 
durumu var. G�resun'da 

m�ll� mücadele dönem�nde 2 
alayını Kurtuluş Savaşına 
gönderm�ş ve 1 alayının ne-
redeyse tamamını şeh�t ola-
rak y�t�rm�ş b�r şehr�m�z. Bu 
anlamda devlet�n�, m�llet�n�, 
bayrağını seven ve her 
zaman önde mücadele eden 
şeh�rler�m�zden b�r tanes�. 
B�zde o şeh�tler�m�z�n atala-
rımızın torunlarına h�zmet� 
bugün en �y� şek�lde yap-
mak zorundayız. Bu çerçe-
vede hızlı b�r şek�lde b�zde 
eylemler�m�z�, projeler�m�z� 
hazırladık. Şuanda hayata 
geç�rmeye de başladık. Yap-
mış olduğumuz tesp�tlerde 
320 b�na ac�l, ağır ve yıkık 
b�na sayısı. 636'da bağımsız 
bölümden oluşuyor. Bunun 
dışında 10 tane kamu b�nası. 
1970'lerde yapılmış 50-60 
yıllık gerçekten yıpratmış 
bu afetlerde de zarar gör-
müş 10 kamu b�nasının da 

yıkımını gerçekleşt�rd�k. 10 
kamu b�nasını da yaparak �n-
şallah hızlı b�r şek�lde şehr�-
m�ze kazandırmış olacağız. 
Altyapı �le �lg�l� her türlü ek-
s�kl�kler g�der�ld�. Şuanda 
çalışmayan h�çb�r altyapı-
mız yok. Beled�yem�z, İller 
Bankası Genel Müdürlüğü-
müz bu çalışmayı sürdürü-
yor. Artık kalıcı �malatlara 
başladık. Toplamda Derel�, 
Doğankent ve köyler�m�zde 
612 bağımsız bölümden olu-
şan projem�z� tamamladık. 
Dün Derel�'dek� projem�z�n 
�hales�n� de gerçekleşt�rd�k. 
Yer tesp�t� yaparak �nşallah 
hızlı b�r şek�lde yapım süre-
c�ne başlayacağız. Sel�n mer-
kez� Derel� ve Doğankent’t�. 
Derel� ve Doğankent'tek� ko-
nutlarımızı hazırladık. Yö-
resel m�mar�ye uygun, yatay 
m�mar� esaslı projem�z� �n-
şallah hızlı şek�lde �nşa ed�p 
vatandaşlarımızı daha gü-
venl� konutlara geç�r�yor ola-
cağız” şekl�nde konuştu.

HEDEF 2021 YILININ 
6’NCI AYINDA

PROJELERİ
TAMAMLAMAK

“Derel�’de 25 b�n metre-
karel�k alanda önünde ko-
nutlarımızın olduğu, yöresel 
m�mar�ye uygun zem�nle b�r-
l�kte 3-4 katlı konutlar, arka 
tarafta da t�car� faal�yetler�-
m�z�n devam edeceğ� b�r 
proje yapıyoruz” d�yen 
Bakan Kurum, “Cumhur-
başkanımızın yen� Derel� ta-
l�matlarını, Derel� �ç�n ya-
pılması gereken neyse yapın 

tal�matlarını b�ze verd�ler. 
Bu çerçevede �lg�l� tüm ba-
kanlıklarımızla beraber b�r 
çalışma ortaya koyduk. Yak-
laşık 25 b�n metrekarel�k De-
rel� merkez� alanını oluştu-
racağız. Afet net�ces�nde 
zarar gören köyler�m�z �ç�n 
şuanda Elazığ ve Malat-
ya'da örnek b�r proje ger-
çekleşt�yoruz. İnşallah köy-
lerdek� kırsal kalkınmaya da 
�mkan verecek. Köyden 
kente göçüşü değ�l, köye dö-
nüşü, üret�m�, bölgesel kal-
kınmayı teşv�k edecek b�r 
çalışmayı yürütüyoruz. De-
rel�'dek� örneğ�m�zde aslına 
bakarsanız �kl�m değ�ş�kl�ğ� 
sebeb�yle yaşanan sel ve he-
yelanlar ve sel �ht�mal� olan 
alanlara �l�şk�n çok örnek 
b�r dönüşüm olacak. Hem 
Türk�ye’ye hemde dünyaya 
örnek olacak. 25 b�n metre-
karel�k alanda önünde ko-
nutlarımızın olduğu, yöresel 
m�mar�ye uygun zem�nle b�r-
l�kte 3-4 katlı konutlar, arka 
tarafta da t�car� faal�yetler�-
m�z�n devam edeceğ� b�r 
proje yapıyoruz. Deren�n taş-
kın sev�yes�n�n üstünde kotu 
aşacak herhang� b�r selde va-
tandaşımıza ve şehr�m�ze 
zarar vermeyecek şek�lde 
projem�z tasarlandı. İnşallah 
ay sonuna kadar yen� Dere-
l�’y� �nşa edecek çalışmala-
rımı tamamlayarak �hale sü-
rec�n� yapmış olacağız. 
Kamu b�nalarımızla �lg�l� 5 
b�n metrekarel�k b�r alanı-
mızda Kaymakamlık, Emn�-
yet Müdürlüğü, Yükseko-

kul, Öğretmenev� ve İlkoku-
lumuzu da yapmak suret�yle 
�nşallah önümüzdek� yılın 6. 
ayına kadar tamamlıyor ola-
cağız. Sel sebeb�yle devam 
eden projeler�m�z�n yaklaşık 
tutarı 436 m�lyon l�ra ve b�z 
nasıl Elazığ, Malatya ve 
Van’da vatandaşlarımızın ya-
rasını hızlı şek�lde sardıysak 
burada da aynı şek�lde �nşa-
at sürec�n� gerçekleşt�rece-
ğ�z. Hedefim�z önümüzdek� 

yılın 6. ayına kadar yen� De-
rel�’y�, Doğankent’� ve köy-
ler�m�z�n barınma �ht�yacını 
karşılayacak projeler� etap-
lar hal�nde b�t�rmey� hedef-
l�yoruz. Amacımız daha 
güzel ve güvenl� b�r G�resun 
�nşa etmekt�r. İkl�m değ�ş�k-
l�ğ�n�n etk�ler�nden de �nşal-
lah bundan sonrak� süreçte 
daha az etk�lenecek adımları 
atmaktır” �fadeler�n� kullan-
dı.

Keşap’ta park seferberl�ğ�

Kemençen�n efsane �s�mler�nden
Kat�p Şad� vefat ett�

bölges� başta olmak üzere, İstanbul ve 
Türk�ye dışında da tanınmış b�r sanatçı-
mızdır. 

Kat�p Şad�’ye 2015 yılında G�resun 
Ün�vers�tes� tarafından 'G�resun Değerle-
r�ne Sah�p Çıkıyor Projes�' kapsamında, 
G�resun Ün�vers�tes� Senatosu'nun oyb�r-
l�ğ�yle aldığı karar doğrultusunda “Fahr� 
Doktora Unvanı” ver�lm�şt�r.

Tedav� görmekte olduğu hastanede 12 
Eylül Cumartes� günü vefat eden Kemen-
çe sanatının efsane �s�mler�nden Kat�p 
Şad�, dün Görele Cumhur�yet Meyda-
nı’nda düzenlenen tören ve kılınan cenaze 
namazının ardından Derekuşçulu Köyün-
dek� a�le mezarlığında toprağa ver�ld�.

Bölgem�z�n ve �l�m�z�n yet�şt�rd�ğ� 
öneml� değerlerden b�r� olan Merhum 
Kat�p Şad�’ye G�resun Güncel Gazetes� 
a�les� olarak Allah’tan rahmet, a�les�ne, 
sanat cam�asına ve sevenler�ne başsağlığı 
d�ler�z.

SALGINDAN SONRA YENİDEN EĞİTİM

lın’ın "Salgından Sonra Ye-
n�den Eğ�t�m" adlı sunumu 
d�j�tal ortamda 732 �darec� 
ve öğretmen tak�p ederken, 
Prof. Açıkalın “Okul Yöne-
t�c�ler�ne Altın Öğütler" baş-
lığı altında ;”Çocukları nasıl 
çalıştıracağını vel�lere anlat-
mak ve a�ley� �hmal etme-
mek gerek�r. A�ley� ve çev-
rey� s�steme dâh�l etmeden 
h�çb�r şey� çözemey�z. Top-
lumsal öğrenmeye önderl�k 
eden okullar olmaya çalışa-
lım” �fadeler�ne yer verd�.

Bakan Soylu “Üm�d�m�z� kaybetm�ş değ�l�z”

Aynı anda 4 öğrenc� uzaktan eğ�t�m alab�l�yor
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1. Sayfadan Devam
Bulancak Durağı �le 

Keşap Durağı arasında (Al-
parslan Caddes�, Osmanağa 
Caddes�) uygulanacak olan 
ve Beled�ye �le İller Bankası 
ortak finansmanı �le gerçek-
leşecek olan projen�n yapım 
�hales� Eylül sonu �t�bar�yle 
gerçekleşecek ve daha sonra 
da en kısa sürede projen�n 
uygulamasına başlanacak.

Projeyle b�rl�kte G�re-
sun’un görsel güzell�ğ�ne 
katkı sağlanmış olacak. Ay-
rıca uygulanacak projeyle 
görüntü k�rl�l�ğ� bertaraf ed�-
l�p şeh�rde özgün m�mar�n�n 
ön planda olduğu estet�k, 
modern b�r panoram�k görü-
nüm kazandırılması, görsel 
bütünlükle şehr�m�z�n gü-
zell�ğ�ne güzell�k katılması, 
bölgede yapılacak olan yen� 
b�nalarda modern görünüm-
lere rak�p olab�lecek stan-
dartların ortaya konması 
planlanıyor.

G�resun Beled�ye Başka-
nı Aytek�n Şenl�koğlu �se 
yaptığı açıklamada, b�r şehr� 
güzelleşt�rmen�n yolunun 
h�ç kuşkusuz, planlı kent es-
tet�ğ� projeler�nden geçt�ğ�n� 
söyleyerek: “Öneml� sokak 
ve caddeler�m�zde başlattı-
ğımız köklü değ�ş�mler şeh-
r�m�ze yen� b�r k�ml�k ka-
zandırıyor.” ded�.

Şenl�koğlu: “Çok şükür, 
bel�rl� b�r plan ve program 
çerçeves�nde, bugünden ya-
rını �nşa ve �mar etmen�n 
mutluluğunu yaşıyoruz. G�-
resun’umuzun �ler�ye dönük 
gel�şmes� �ç�n b�zler yen� 
projelerle vatandaşlarımıza 
h�zmet etmeye çalışıyoruz. 
Seç�m önces� vaat ett�ğ�m�z 
b�r projem�ze daha başlıyo-

1. Sayfadan Devam
İç�şler� Bakanlığından yapılan 

açıklamaya göre, şeh�rler arası yolcu 
taşımacılığı yapan firmalar tarafından 
�nternet-telefon üzer�nden ya da yüz 
yüze yapılan b�letleme �şlemler�nde, 
HES kodu olmadan b�let satışı kes�n-
l�kle yapılmayacak ve b�let satışı sı-
rasında ya da araca alınma esnasında 
yapılan HES kodu kontrolünde; Co-
v�d-19 tanılı ya da temaslısı olduğu 
tesp�t ed�lenler firma yetk�l�ler�nce 
kolluk b�r�mler�ne ve sağlık kuruluş-
larına b�ld�r�lecek.

İç�şler� Bakanlığı 81 �l val�l�ğ�ne 
“Şeh�rler arası Otobüslerde HES 
Kodu Zorunluluğu” konulu genelge 
gönderd�. Genelgede, �çer�s�nde bu-
lunulan kontrollü sosyal hayat döne-
m�nde korona v�rüs salgınıyla müca-
delen�n etk�n olarak sürdürüleb�lmes� 
�ç�n alınan tedb�rlere ve bel�rlenen ku-
rallara r�ayet ed�lmes�n�n elzem oldu-
ğu bel�rt�ld�. Bu çerçevede daha önce 
�llere gönder�len genelgelerle şeh�rler 
arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, 
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Konu �le �lg�l� olarak ya-

zılı b�r açıklama yapan Ulu-
sal Fındık Konsey� (UFK) 
Başkanı Sebahatt�n Arslan-
türk, Türk�ye’n�n fındık dış 
satımını sürekl� arttırdığına 
d�kkat çekerek; “Bundan 40 
yıl öncek� sezonda �hraç et-
t�ğ�m�z fındık 126 b�n ton 
�ç, kazandığımız döv�z �se 
yaklaşık 460 m�lyon dolar 
�d�. Bugün ulaştığımız ra-
kamlarda ortadadır” ded�.

Türk�ye 738 b�n hektar-
lık fındık alanına sah�p ol-
duğunu bel�rten Arslantürk, 
“Türk�ye bugün 738 b�n hek-
tarlık fındık alanına sah�p 
bulunuyor. Bu alanlarda ya-
pılan üret�m �se olması ge-
reken sev�yede değ�l. Yan� 
son yılların ortalaması �le 
100 k�lonun b�le altında. 
Oysa sürdürüleb�l�r b�r üre-
t�m model� �le b�r�m alandan 
ver�m� 3 kat arttırab�l�rsek 
hem mal�yet� düşürmüş, 
hem de dünyaya daha çok 
fındık satab�lm�ş olacağız. 
Bu da üret�c�den tutunda, 
tüccara, sanay�c� ve �hracat-

TÜRKİYE 738 BİN HEKTARLIK FINDIK ALANINA SAHİP
çıya kadar herkese daha 
fazla kazandırmış olacaktır. 
Ancak �fade ett�ğ�m�z g�b�, 
üret�mden tüket�me kadar 
sürdürüleb�l�r �st�krarlı pol�-
t�kalar �zlemem�z gerek�yor. 
Bunun �lk şartından b�r� de 
desteklemen�n alan bazlı 
değ�l, ürüne yapılmasıdır” 
d�ye konuştu.

Amer�ka’nın bademde 
sürdürüleb�l�r ve �st�krarlı 
pol�t�kalar uygulama �le 
bugün dünyaya 1 m�lyon 
260 b�n ton dış satım yaptı-
ğına d�kkat çeken UFK Baş-
kanı Arslantürk, badem �le 
fındıkta yapılanları kısa b�r 
şek�lde şöyle mukayese ett�:

“1995 yılında Türk fın-
dığında 455 b�n ton üret�m 
varken, Amer�kan badem� 
418 b�n ton üret�l�yormuş. 
Pek� sonrak� yıllarda ne 
olmuş? Bademde üret�m sü-
rekl� artarken, fındıkta kla-
s�k değ�şmeyen ‘var yılı yok 
yılı’ ya da; ‘Allah verd�, ver-
med�’ sürmeye devam 
etm�ş. Bugün badem 1 m�l-
yon 260 b�n tona yükselm�ş; 
fındık �se 665 b�n tona çık-

mış. Yan� badem yüzde 
201,44 oranında artmış. Fın-
dık �se sadece yüzde 46,15 
oranında yüksel�ş göstere-
b�lm�ş.”

Arslantürk, Türk fındığı-
nın dünyada değer bulması 
ve �hracatta hedeflenen 5 
m�lyar dolar sev�yes�ne ula-

şab�lmes� �ç�nde yapılması 
gerekenler� sıralayarak şun-
ları söyled�:

“Üret�mde ver�m ve ka-
l�tey� arttırmak �ç�n yaşlı 
bahçeler�n rehab�l�te ed�l�p, 
bell� b�r plan dah�l�nde yen�-
lenmes�; Devlet destekler�-
n�n ver�m ve kal�te odaklı 
yen�den yapılandırılması; L�-
sanslı depoların yaygınlaştı-
rılması; Ürün �ht�sas borsa-
sının etk�nleşt�r�lmes�; 

Kamu, sektör �ç�nde kala-
caksa en az 10 yıllık fındık 
pol�t�kasının p�yasa �le pay-
laşılması; Fındık üret�m�n-
den doğrudan geç�m sağla-
yacak üret�c� k�tleler�n� 
oluşturmak �ç�n m�ras huku-
kunun yen�den düzenlenme-
s�; Üret�mde en az 4 hektar 
sınırlaması olması ve araz� 
toplulaştırması, k�ralama 
g�b� üret�m modeller�n�n teş-
v�k ed�lmes� gerek�r.”

ŞENLİKOĞLU;” KÖKLÜ DEĞİŞİMLERLE ŞEHRİMİZE 
YENİ BİR KİMLİK KAZANDIRIYOR”

ruz. ‘Cephe G�yd�rme ve 
Sokak Sağlıklaştırma’ pro-
jem�zle b�rl�kte şeh�r merke-
z�ne modern b�r görünüm ka-
zandıracağız. İnşallah bu ça-
lışmayı çok hızlı b�r şek�lde 
b�t�rmek �st�yoruz. Çünkü 
proje güzergahında çalışan 
esnaflarımız var. O esnafla-
rımızın da t�caret�n� etk�le-
meyecek, onları mağdur et-
meyecek şek�lde çalışmaları 
hızla tamamlamayı hedefl�-
yoruz. Seç�m önces� vatan-
daşlarımız �ç�n vaat ett�ğ�-
m�z projeler�m�z� b�r b�r uy-
guluyoruz. Cephe g�yd�rme 
projem�z� de �nşallah en 
kısa sürede tamamlayaca-
ğız" d�ye konuştu.

UÇAK, TREN VE OTOBÜS SEYAHATLERİNDE GEÇERLİ OLACAK
tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde 
Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması 
üzer�nden kod alındıktan sonra b�let-
lemeler�n yapılması zorunluluğu ge-
t�r�ld�ğ� hatırlatıldı. Ancak uygulama-
da şeh�rler arası yolcu taşımacılığı 
yapan bazı firmaların zaman zaman 
bu kurala r�ayet etmed�kler� gelen ş�-
kayetlerden dolayı alınan tedb�rlere 
b�r yen�s� daha eklend�.

Yen� alınan tedb�rler �se genelge-
de şu şek�lde sıralandı: “Şeh�rler 
arası yolcu taşımacılığı yapan firma-
lar (otobüs, m�d�büs, m�n�büs vb.) ta-
rafından her türlü b�letleme �şlem� �n-
ternet-telefon üzer�nden veya yüz 
yüze esnasında müşter�lerden HES 
kodu talep ed�lecek ve HES kodu ol-
madan b�let satışı yapılmayacak. Şe-
h�rler arası yolcu taşımacılığı yapılan 
araçlara yolcu alınma esnasında da 
yolcuların HES kodu kontrol ed�-
lecek, araca b�nmes�nde herhang� b�r 
sakınca olmadığı anlaşılan yolcular 
araçlara b�neb�lecek. Gerek b�let satı-
şı gerekse araca alınma esnasındak� 

HES kodu kontrolünde; Cov�d-19 ta-
nılı ya da temaslısı olduğu tesp�t ed�-
len k�ş�ler �ç�n gerekl� b�ld�r�m �lg�l� 
firma yetk�l�ler�nce kolluk b�r�mler�-
ne ve sağlık kuruluşlarına yapılacak. 
Başta trafik b�r�mler� olmak üzere kol-
luk b�r�mler�nce HES kodu olmaksı-
zın b�let satışı yapılmaması ve şeh�r-
ler arası yolcu taşımacılığı yapılan 
araçlara yolcu alınmaması hususları 
etk�n şek�lde denetlenecek. 

Yapılan denet�mler sonucunda 
HES kodu olmayan yolcuya b�let sa-
tışı yapan firmalara val�ler, kayma-
kamlar tarafından gerekl� �dar� para 
cezası uygulanacak, HES kodu ol-
maksızın yolcu kabul eden araçlar �se 
10 gün süre �le seferden men ed�-
lecek. 

Denet�mler sonucunda Cov�d-19 
tanılı veya temaslısı olduğu halde 
HES kodu olmadan şeh�rler arası 
toplu taşıma araçlarıyla seyahat ett�ğ� 
tesp�t ed�len k�ş�ler val�l�klerce bel�r-
lenen yurt veya pans�yonlarda zorun-
lu �zolasyona tab� tutulacak.”

1. Sayfadan Devam
Türk�ye Genç İş 

İnsanları Konfede-
rasyonu (TUGİK) 
G�resun’a yardım 
el� uzatıyor kam-
panyası kapsamın-
da selden zarar 
gören bölge köyler� mağdur a�lelere gıda kol�s� desteğ� yaptı.

Türk�ye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TUGİK) G�-
resun’a yardım el� uzatıyor kampanyası gıda dağıtım progra-
mının b�r bölümüne yörede �ncelemeler ve gözlemler yap-
mak üzere a Karaden�z genç �nsanları fedarasyon başkanı 
Yavuz Sel�m Muratoğlu ve federasyona bağlı dernek baş-
kanları da katıldılar.

Gıda kol�ler� desteğ� sel felaket�nden zarar gören bölge 
mağdur a�leler�ne TUGİK adına Bulancak Genç İş adamları 
derneğ� (BUGİAD) başkanı Dursun Karahasan yönet�c�ler 
Av. D�lara Tell�, Hayr� Uğur Özdem�r ve Hat�ce Kayaoğlu ta-
rafında ulaştırıldı.

G�resun Esp�ye �lçes� , D�rekbükü köyü,Güzelyurt köyü, 
Gümüşdere ve Avluca köyler�, Yağlıdere S�nanlı köyü ve Üç-
tepe Beldes� beled�yes� yöres�ndek� sel felaket�nden zarar 
gören mağdur a�lelere yapıldı.

BUGİAD tarafından mağdur a�lelere ulaşıldı

http://info@linra.com.tr
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Koronav�rüsle mücadele 
kapsamında okullarda, 21 
Eylül tar�h�nde, sadece okul 
önces� ve 1. sınıf öğrenc�le-
r�nden başlayarak yüz yüze 
eğ�t�m öğret�me açılması se-
beb�yle Merkez �lçede bulu-
nan okul önces� kurumları 
ve �lkokulların müdürler�yle 
toplantı yapıldı.

G�resun Meslek� ve Tek-
n�k Anadolu L�ses� konfe-
rans salonunda İl M�llî Eğ�-
t�m Müdürü Ertuğrul Tosu-
noğlu başkanlığında düzen-
lenen toplantı, İl M�ll� Eğ�-
t�m Şube Müdürü Murat 
Yavuz �le Merkez �lçede bu-
lunan �lkokul, bağımsız ana-
okulu, bünyes�nde anasınıfı 
bulunan ortaokul/ l�se ve 
özel �lkokul müdürler�n�n ka-
tılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

Toplantıda Müdür Tosu-
noğlu, okul müdürler�ne; 
21- 25 Eylül 2020 tar�hler� 
arasındak� hafta ve deva-
mında yapılacak olan �ş ve 
�şlemler, uyulması gereken 
kurallar, �zlenecek yol har�-
tası hakkında M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığının tal�matları doğ-
rultusunda açıklamalar ya-
parak, b�lg�lend�rme ve pay-

Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca, 100 b�n 
akt�f �nsanın' şeh�rlerarası seyahate çıktığı 
�dd�aları hakkında, 100 b�n akt�f hastamız 
yok. Bahse konu yaklaşık 100 b�n k�ş� o 
tar�he kadar seyahat� HES kodu sayes�nde 
engellenm�ş, �zolasyonda olması gereken 
poz�t�f ya da temaslı k�ş�ler� �fade ed�yor" 
ded�.

Bakan Koca, sosyal medyada yayılan 
yanlış b�lg� �le �lg�l� '100 b�n akt�f �nsanın' 
şeh�rlerarası seyahate çıktığı �dd�alarına 
�l�şk�n, Tw�tter hesabından açıklama 
yaptı. Koca, "B�r gazetedek� habere atıfta 
bulunarak, sosyal medyada yayılan yanlış 
b�lg�de; 100 b�n akt�f �nsanın şeh�rlerarası 
seyahate çıktığı �fade ed�lm�ş. 100 b�n 

Müdür Tosunoğlu, merkez �lçe Temel
Eğ�t�m Müdürler�yle toplantı yaptı

laşımlarda bulundu.
Müdür Tosunoğlu; 2019-

2020 eğ�t�m öğret�m yılı baş-
langıcı önces�nde, okullarda 
gerekl� tedb�rler�n alınarak, 
eğ�t�m öğret�m�n güvenl� b�r 
ortamda gerçekleşmes� �ç�n 
tüm hazırlıkların tamamlan-
dığını bel�rt�rken maske, me-
safe ve h�jyen konusunda 
tedb�r� elden bırakmayarak 
bu zor günler� de el b�rl�ğ�y-
le atlatacağının altını ç�zd�.

Ayrıca müdür Tosunoğ-
lu, okul müdürler� nezd�nde 
tüm yönet�c� ve öğretmenle-
r�m�ze eğ�t�m öğret�me ha-
zırlık çalışmalarındak� öz-
ver� ve gayretler�nden dola-
yı teşekkür ederek, çalışma-
larında ş�md�den başarılar d�-
led�.

İk�nc� el araç p�yasanın 
önlemez yüksel�ş� sürüyor. 
Oto galer�c�ler �se bu yükse-
l�şte kend�ler�nde b�r suç ol-
madığını �dd�a ed�yor. Son 
gelen ÖTV zammının �se 
mevcut p�yasayı daha da 
yükseğe çekeceğ� �fade ed�-
l�yor.

Pandem� sürec� �le b�r-
l�kte son 6 aydır �k�nc� el 
araç p�yasasında sular du-
rulmuyor. Salgın neden�yle 
üret�m� durduran fabr�kalar 
yen� yen� üret�me başlasa da 
�k�nc� eldek� durum el yakı-
yor. 1 hafta önce 100 b�n l�-
raya alınan otomob�l, b�r 
sonrak� haftada 120 b�n l�ra 
oluyor böylece yüksel�ş 
devam ed�yor.

Geçt�ğ�m�z günlerde 
yen� ÖTV zammının da gel-
mes�yle cadı kazanına 
dönen �k�nc� el p�yasası, 
daha da �ç�nden çıkılmaz b�r 
hal aldı. Ankaralı oto galer�-
c�ler �se sattıkları araçların 
yer�ne yen�s�n� koyamadık-
larından dert yanıyor. Ayrıca 
oto galer�c�ler, bu yüksel�ş�n 
neden�n�n kend�ler�nden kay-
naklanmadığını, her meslek 
grubundan vatandaşın araç 
alım satı �ş� yapmasından 
kaynaklandığını öne sürü-
yor.

“Düşme �ht�mal�n�n ol-
duğunu sanmıyoruz”

Ankaralı oto galer�c� 
Üm�t Işık, �k�nc� el araç p�-

Bakan Koca:
'100 b�n akt�f
hastamız yok’

akt�f hastamız yok. Bahse konu yaklaşık 
100 b�n k�ş� o tar�he kadar seyahat� HES 
kodu sayes�nde engellenm�ş, �zolasyonda 
olması gereken poz�t�f ya da temaslı k�ş�-
ler� �fade ed�yor. HES kodu �le toplu ula-
şım araçları �le seyahat etmeye çalışan 
125 b�n 246 k�ş� r�skl� olduğu �ç�n engel-
lenm�şt�r. 

Bu HES kodu kullanmaya başladığı-
mız tar�hten bu yana toplam engellenen 
k�ş� sayısını �fade etmekted�r. HES kodu 
kullanımı yaygınlaştırmak temel hedefle-
r�m�zden b�r�. Güvenl� alan kullanımı 
HES kodu �le mümkün. Mücadele b�rl�k-
tel�ğ� hep�m�z� v�rüsten kurtaracak güç-
tür" �fadeler�ne yer verd�.

İk�nc� el araç p�yasası alev alev yangın durdurulamıyor

yasasına �l�şk�n, “Ankara 
Otonom�de galer�m�z var. 
Cov�d-19 salgınından dolayı 
sıfır araç gelmed�ğ� �ç�n fi-
yatlar �k� katına çıktı. İşler�-
m�z güzel yalnız fiyatları 
zapt edem�yoruz. 100 b�ne 
sattığımız aracı tekrar 100 
b�ne alamıyoruz. Üstüne 
bell� b�r para koyup anca ala-
b�l�yoruz.

Etk�lenen esasen esnaf-
lar aslında. Bu şek�lde g�-
derse muhtemelen fiyatlar ar-
tacak. Bu yetk� ve yeterl�l�k 
belges�n�n faydası olacaktır. 
Pek çok �nsan araç alıp satı-
yor herkes bu �ş� yapmaya 
başladı.

Tab� esnaf, esnaftan 

araba alıyor. Sıfırların duru-
mu da bell� değ�l. F�yatların 
bu saatten sonra düşme �ht�-

mal�n�n olduğunu sanmıyo-
rum. Bu şek�lde devam eder 
d�ye düşünüyoruz” ded�.

Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�yes� Genel Sekreter� Coş-
kun Alp, Altınordu �lçes�nde 
9 Eylül günü aşırı yağış son-
rası meydana gelen Yen� Ma-
halle, Ş�r�nevler ve Şah�nc�l� 
Mahalleler�nde etk�l� olan 
su baskını konusunda b�lg�-
lend�rme toplantısı düzenle-
d�.

Beled�ye Mecl�s Salo-
nunda düzenlenen toplantı-
da açıklamalarda bulunan 
Coşkun Alp, öncek� yıllarda 
yapılan yağmursuyu hatları-
nın esk� ve kapas�teler�n�n 
yeters�z olması, dere yatak-
larının üstünün kapatılması 
ve güzergahlarının değ�şt�r�-
lerek kesk�n ve z�gzaglı dö-
nüşler hal�nde yapılması, sel 
kapanı g�b� gerekl� üst 
havza tedb�rler�n�n alınma-
mış olması ve yağmursuyu 
ızgaralarının yeters�z olması 
sebeb�yle su baskınıın etk�l� 
olduğunu bel�rtt�.

FINDIKYATAĞI 
DERESİ’NİN YÜKÜ 
HAFİFLETİLECEK
Su baskını olduğu gün 

ve gece boyunca 92 araç ve 
�ş mak�nes�, 208 personel �le 
gerekl� müdahaleler� yaptık-
larını bel�rten Alp, Şah�nc�l� 
Mahalles� Fındıkyatağı De-
res�’ndek� su taşkınının se-
beb�n� ve buradak� çözüm 
çalışmaları hakkında şu b�l-
g�y� verd�: “Şah�nc�l� Ma-

Ordu’nun dereler�ne önlem

halles� üst kotlarından gelen 
Fındıkyatağı Deres�, Zübey-
de Hanım Caddes� ve Tur-
gut Özal Bulvarı’nı keserek 
Ferhat Yılmaz Caddes� bo-
yunca uzanmakta ve C�v�l Ir-
mağı’na bağlanmaktadır. 
Bahs� geçen güzergahta Fın-
dıkyatağı Deres�’n�n üstü ta-
mamen kapalıdır. Söz konu-
su dere yatağı güzergahı bo-
yunca beş adet kesk�n dönüş 
bulunmaktadır. Aşırı yağış 
net�ces�nde mevcut menfe-
z�n patlaması neden�yle böl-
gede bulunan Umut Hasta-
nes�’n� su basmış ve bu böl-
geden gelen sular hasara 
neden olmuştur. Bel�rt�len 
bölgedek� sorunun önüne ge-
çeb�lmek amacıyla, Fındık-
yatağı Deres� güzergahı bo-
yunca menfez ebadı büyütü-
lecek ve kesk�n dönüşler 
mümkün olduğunca düzelt�-
lecekt�r. Aynı zamanda 
Umut Hastanes� önünde Fın-
dıkyatağı Deres�’ne bağla-
nan Ş�r�nevler Deres� de dep-
lase ed�lerek Fındıkyatağı 
Deres�’n�n yükü azaltılacak-
tır. Aynı çalışma kapsamın-
da, Fındıkyatağı Deres�’n�n 
kapalı kes�te g�rd�ğ� bölüm-
de �nşa ed�lecek b�r sel ka-
panıyla taşkın sularının ke-
s�te kontrollü olarak g�rmes� 
sağlanarak olası taşkınların 
önüne geçmes� planlanmak-
tadır”

M�ll�yetç� Hareket Part�s�n�n 
Bulancak �lçe yönet�m kurulu se-
ç�m� öncek� gün gerçekleşt�r�ld�. 
Mevcut Başkan Olgun Ged�k’�n 
tek l�steyle g�rd�ğ� seç�mlerde baş-
kanlığa �k�nc� kez seç�len Ged�k 
güven tazeled�.

MHP Bulancak’ta
güven tazeled�

Trabzon’un Çaykara �lçes� sınırları 
�çer�s�nde yer alan Balıklıgöl muhteşem 
görüntüsü �le görenler� mest ed�yor.

Hald�zen Dağları üzer�nde 2 b�n 740 
metre yüksekl�ktek� Balıklı Göl, dünya-
nın farklı yerler�nden gelen z�yaretç�le-
r�n� ağırlarken, bu sene pandem� dolayı-
sıyla öncek� yıla oranla z�yaretç� sayı-
sında düşüş d�kkat çek�yor. Bölgede Ye-
d�göller d�ye anılan göller arasında yer 
alan Balıklı Göl, özell�kle Arap tur�stle-
r�n �lg�s�n� çek�yor. Balıklı Göl, bugün-
lerde son z�yaretç�ler�n� ağırlarken, tu-
r�stler zor b�r yolculuktan sonra karşıla-
rına çıkan görüntüyle önce b�r şaşırdık-
larını, gördükler� manzara karşısında 
yüzlerce k�lometrel�k yoldan geld�kler�-
ne değd�ğ�n� söyled�ler.

Karaden�z’�n eşs�z doğa güzell�kler� z�yaretç�ler�n� şaşırtıyor
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Giresun’da antrenmanları-
nı sürdüren Azerbaycan Milli 
Sporcusu Aykhan Mamma-
dov, gençleri spora teşvik 
etmek istiyor. Sosyal medya 
hesabınan binlerce kişiye ula-
şan Mammadov, gençlere 
çağrıda bulunuyor.

2016 yılında Azeybay-
can’dan üniversite eğitimi 
için Giresun’a gelen 21 yaşın-
danki Aykhan Mammadov, 
16 yaşında iken Azerbay-
can’da başladığı kickbox ça-
lışmaları Giresun’a gelince de 
sürdürdü. Giresun’da üniver-
site öğreniminin yanı sıra 
sportif faaliyetlerine devam 
eden Mammadov, profesyo-
nelliğe adım atarak Azerbay-
can Milli Takımına seçildi. Çal-
malarını Giresun’da sürdüren 
Mammadov’un hedefi Azer-

TFF Amatör İşler Kurulu, İstanbul'da TFF 
Başkan Vekili ve Amatör İşler Sorumlusu Ali 
Düşmez'in başkanlığında toplandı.

Toplantıdan sonra açıklama yapan Başkan 
Vekili Ali Düşmez, "2020-2021 Sezonu Bölge-
sel Amatör Lig, büyükler ve gençler kategori-
lerinde yerel amatör ligler ile ilgili alınan ka-
rarlar, ülkemizde ve dünyada etkileri devam 

TFF, kulüplerden sağlam bir mali yapı istiyor. Türkiye Fut-
bol Federasyonu’nun birinci hedefi TFF 1. Lig'e Takım Harca-
ma Limitleri getirmek. Sistem oturursa 2. Lig ve 3. Lig takım-
larına da bu limit uygulaması getirilecek. Alt liglerden Süper 
Lige çıkan takımlar, sağlam bir mali yapıyla mücadele etmiş 
olacaklar.

Giresunspor’un kanat 
oyuncularından Muhammed 
Himmetin hedefi tüm maç-
larda forma giyebilmek.

Geçen sezon çok fazla 
şans bulamayan ancak oyna-
dığı müsabakalarda ise takı-
mın en iyilerinden olarak dik-

Giresunspor’un tecrü-
beli sol beki Hüsamettin 
bir sene aradan sonra ye-
niden Yeşil-beyazlı for-
mayı giyeceği için heye-
canlı.

Giresunspor’un kendi-
sinde her zaman çok 
farklı bir yeri olduğunu 
ifade eden Hüsamettin; 
“Çok uzun seneler bura-
da oynadım. Bir yıllık ara-
dan sonra yeniden Gire-
sunspor’a hizmet edecek 
olmanın mutluluğunu ya-
şıyorum” dedi.

Azerbaycanlı sporcu Aykhan Mammadov, gençler� savunma sporlarına teşv�k ed�yor

Mammadov’dan gençlere çağrı
baycan ve Türkiye bayrağını 
uluslararası şampiyonalarda 
dalgalandırmak.

Spora başlamasında ant-
renörlerinin desteğinin 
büyük olduğunu belirten Ayk-
han Mammadov, “16 yaşın-
dayken kickbox ile tanıştım. 
Başta ailemin desteği ve ant-
renörüm Aydın Koç Agabe-
yov’un desteği ile spora adım 
attım. Yaklaşık 1 sene sonra 
Türkiye’ye gelince çalışmaları-
ma Giresun’da devam ettim. 
Giresun’daki antrenörüm 
Aziz Özdemir’in destekleri 
ile Azerbaycan Milli Takımına 
seçildim. Milli Takım adına 2 
kere Avrupa Kupası ve 
Dünya Kickbox Şampiyonası-
na katıldım ve bu şampiyona-
da 9’uncu sıraya kadar yük-
seldim. Bu seneki hedefim 

Avrupa Şampiyonasına katıl-
mak” dedi. Sporun bir bayrak 
yarışı olduğunu söyleyen 
Mammadov, “Spordaki gele-
nek aslında kendimizden 
sonra gelen nesli yetiştir-
mektir. Ben sporcu büyükleri-
min desteği ile kickboxa baş-
ladım. Şimdi de hem aktif 
sporcu kimliğimi devam etti-
rirken hem de gençleri spora 
kazandırmak için onlara des-
tek oluyorum. Spor bir 
yaşam tarzı olduğu için ant-
renmanlar dışında yaşam şek-
lini de belirliyor. Bu sayede 

disiplin, özgüven, azim ve 
hırs hayatımızın bir parçası 
haline geliyor. Ben devraldı-
ğım bu bayrağı genç nesillere 
aktarmak için çaba gösteriyo-
rum” dedi.

Mammadov, sosyal med-
yanın kitlelere ulaşmada 
büyük faydası olduğunu vur-
gulayarak, “Günümüzde sos-
yal medya kitlelere ulaşmada 
etkili olduğu için daha kolay 
iletişime geçiyoruz. Kişisel he-
sabımda motive edici palya-
şımlar yaparak gençleri teşvik 
etmeye çalışıyorum. Hemde 

sosyal medyadan bize ulaşan 
kişileri elimizden geldiğince 
yardımcı oluyorum” ifadeleri-
ni kullandı.

Mammadov’un öğrencisi 
14 yaşındaki Emirhan Temür 
ise, “Aykhan abim kickbox ça-
lışmalarında bana çok yar-
dımcı oluyor. Spor hem kişi-
sel gelişimime katkı sağlıyor 
hem de daha iyi bir çevre 
edinmeme yardımcı oluyor. 
Bende sporcu büyüklerim 
gibi müsabakalarda ay yıldızlı 
bayrağımızı dalgalandırmak 
istiyorum” şeklinde konuştu.

BAL ve yerel l�gler �ç�n açıklama yapılacak

etmekte olan Covid-19 salgın hastalığının 
seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığımı-
zın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimat-
lar ile TFF Sağlık Kurulunun önerileri çer-
çevesinde yeniden değerlendirilecek olup, 
resmî açıklama önümüzdeki hafta içinde 
yapılacak değerlendirmeler sonucunda ka-
muoyu ile paylaşılacaktır" dedi

TFF sağlam mal� yapı �st�yor

H�mmet’�n hedefi tüm maçlar
kat çeken Himmet; “Yeni se-
zonun herkese hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum. İnşallah 
sakatlıkların olmadığı, başarı-
nın yakalandığı bir sezon ge-
çiririz. Hedefim yeni sezonun 
tüm karşılaşmalarında saha-
da olabilmek” dedi.

Hüsam heyecanlı
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Giresunspor 2020-2021 
sezonundaki ilk maçını bu 
akşam deplasmanda Balıke-
sirspor ile oynayacak. Yeni yö-
netim, yeni teknik kadro ve 
yeni oyunculardan kurulu 
kadrosuyla 2020-2021 mara-
tonuna başlayacak olan Ço-
tanaklar, zorlu doksan daki-
kadan galibiyetle ayrılmanın 
planlarını yapıyor.

Giresun’daki hazırlıklarını 
Cumartesi günü yaptığı tak-
tik ağırlıklı antrenmanla ta-
mamlayan Yeşil-beyazlılar 
dün sabah İstanbul’a uçtu ve 
oradan karayolu ile Balıke-
sir’e geçerek kampa girdi. Ço-
tanaklar’da ilk sınav öncesin-
de sakatlığı bulunan oyuncu 
yok ancak Balde gibi takıma 
son günlerde katılan bazı 

Giresunspor’un teknik adamı Hakan 
Keleş, Balıkesirspor maçından galibiyetle ay-
rılmak istediklerini ifade etti.

Artık maç saatini beklemeye başladıkla-
rını ve akıllarında sadece üç puanın olduğu-
nu dile getiren genç teknik adam; “İyi bir 
hazırlık dönemi geçirdik ve artık ilk maçımı-

Transfer yasağı için ihtiyaç duyulan parayı yatırdığını 
açıklayan Giresunspor yönetimi, İsrail’den borcu yoktur 
yazısı bekliyor.

Yeşil-beyazlılarda yarım dönem forma giyen İsrailli 
oyuncu Ahmad Abed’in o dönem bonservis bedeli ile 
alındığı, ancak söz konusu bedelin ödenmediği kayde-
dildi. Hakan Karaahmet başkanlığındaki yönetimin bu 
parayı Kiryad Shmona kulübüne ödediği ancak yabancı 
transfer olması nedeniyle borcu yoktur yazısının gelme-
si gerektiği ifade edildi. Yeşil Beyazlılar, İsrail Kulü-
bü’nden borcu yoktur yazısı alması halinde yeni trans-
ferlerini oynatabilecek. Aksi halde sahaya genç ağırlıklı 
bir kadroyla çıkacak.

Giresunspor’un oynayacağı maçların öncesinde ve son-
rasında düzenlenecek basın toplantılarına Ümit Şengül 
Hoca katılacak.

Genç çalıştırıcı Hakan Keleş maçlara antrenör olarak çı-
kıyor. Keleş'in diploması olmadığı için de teknik direktör 
diploması bulunan Ümit Şengül yedek kulübesinde yer alı-
yor. Ümit Hoca, maç öncesinde ve sonrasında basın top-
lantılarına katılıyor.

Oyuncularının lisans iş-
lemlerini bugün yapacak olan 
Giresunspor, her ihtimale 
karşı tedbirini alıyor.

Yeşil-beyazlılarda altyapı 
oyuncularından Fatih Yılmaz, 
önceki gün profesyonel yapıl-
dı. Beş seneliğine kadroya 
dahil edilen Fatih transfer ya-
sağı için ihtiyaç duyulan ev-

TFF 1. Ligde ilk hafta programı Giresunspor’un işine yara-
dı. Balıkesirspor ile yapılacak karşılaşma Pazar günü oynan-
saydı Yeşil-beyazlılar yeni oyuncularına lisans çıkartamadığı 
için gençlerde oluşan bir kadro ile sahada olacaktı. Gün içeri-
sinde transferlerinin lisans işlemlerini yaptırmaya çalışacak 
olan Giresunspor, eğer bunu başaramazsa 19.00’da başlaya-
cak mücadelede gençlerle sahada olacak.

Sezonun startını Balıkesirspor deplasmanında verecek 
olan Giresunspor, geçtiğimiz sezon Mart ayında Eskişehirspor 
karşısında elde ettiği üç puanın ardından dışarıda galibiyet 
elde edemedi.

Bu karşılaşmadan sonra Başkent’te Ankaraspor ile bera-
bere kalan Çotanaklar, Adana Demirspor ve Altınordu deplas-
manından puansız dönmüştü. Giresunspor ligdeki son dört 
maçını ise kaybetmişti.

Balıkesirspor ile Giresuns-
por 24. randevuya çıkıyor. İki 
takım arasında bugüne kadar 
oynanan karşılaşmaların seki-
zinde Giresunspor sevinirken, 
Balıkesirspor ise yedi kez sa-
hadan galibiyetle ayrıldı.Yedi 
mücadelede ise beraberlik 
vardı.

G�resunspor, sezonun �lk maçına Balıkes�rspor deplasmanında çıkıyor. Yeş�l-beyazlılar, 
19.00’da başlayacak mücadeleden zaferle ayrılarak; yarışa üç puanla başlama �st�yor.

Bu yol, şamp�yonluk yolu olsun
oyuncuların idman eksikliği 
var.

19.00’DA BAŞLAYACAK
Giresunspor’da lisans iş-

lemleri bugün yapılacak. Yeşil 
Beyazlılar, İsrail Kulübü’nden 
borcu yoktur yazısı alması ha-
linde yeni transferlerini oy-
natabilecek. Aksi halde saha-
ya genç ağırlıklı bir kadroyla 
çıkacak. Balıkesir Atatürk 
Stadı’nda oynanacak ve 
19.00’da başlayacak mücade-
lede İzmir Bölgesi hakemle-
rinden Kutluhan Bilgiç düdük 
çalacak. Basın Sözcüsü Fer-
hat Karademir, galibiyetle ay-
rılmak istedikleri bir maça çı-
kacaklarını söyleyerek; “İnşal-
lah bunu başaracağız” dedi. 
Öte yandan maçı TRT Spor 
naklen ekranlara getirecek. İsra�l’den yazı beklen�yor

Toplantılara Şengül katılacak

“Kazanmak �st�yoruz”

zı bekliyoruz. Hedefimiz bu karşılaşmanın 
sonunda hanemize üç puan yazdırarak lige 
galibiyetle başlamak. Bunun için oyuncula-
rımız ellerinden geleni yapacaktır. Bizim bir 
hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda 
hem içeride hem de dışarıda iyi sonuçlar 
elde etmek zorundayız” dedi.

Fat�h Yılmaz
profesyonel
yapıldı

rakların bugün gelmemesi ha-
linde Balıkesirspor maçı kad-
rosun da yer alacak.

Mart’tan bu yana dışarıda hasret

24. randevu
Maç Pazar olsaydı…
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