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İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos tarihinden bu yana 
uygulanan genelge doğrultusunda yapılan denetim 
sonuçlarını açıkladı. Denetimler sonucunda 20 bin 
94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan denetim ra-
porunda:“3 milyon 261 bin 120'si valilik/kaymakam-
lıklarca re'sen uygulanan denetim gerçekleştirilmiş, 
HES uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı nu-
maraları üzerinden vatandaşlarımızca bildirilen top-
lam 116 bin 291 ihbar/şikayetin yüzde 96,5'i olan 
112 bin 216'sı kontrol edilmiş, toplamda ise re'sen 
ve ihbar ile şikayet üzerine 3 milyon 373 bin 336 
denetim faaliyeti uygulanmıştır” ifadelerine yer ve-
rildi.   Devamı Sayfa 2’de

Mardin Muhtarlar Derneği ve Mardin toplumsal dayanış-
ma federasyonundan oluşan bir heyet Giresun’da yaşanan sel 
felaketi sonrası taziyede bulunmak amacıyla anlamlı bir ziya-
ret gerçekleştiriyorlar.  Devamı Sayfa 2’de

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında olan ve geçen 
yıl içerisinde ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan ‘Ordu 
Çevre Yolu'nun ikinci etabında da çalışmalar başladı. ‘Türki-
ye'nin en pahalı yolu’ olarak adlandırılan ve ikinci etabının 
yaklaşık 1 buçuk yıl içerisinde tamamlanması planlanan yol, 
şehirlerarası mesafeyi kısaltarak, kent merkezindeki trafiğin 
rahatlamasını sağlayacak.  Devamı Sayfa 2’de

BAYKAR tarafından 
milli ve özgün olarak ge-
liştirilen Türkiye’nin ilk 
uçan arabası CEZERİ, ilk 
uçuş testlerini başarıyla ta-
mamladı. Türk mühendis-
lerinin tasarlayıp ürettiği, 
230 kg’lık ön prototip 
uçuş testlerinde 10 metre 
yükseldi. 

Devamı Sayfa 2’de

AK Parti Giresun Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi 
Avukat Kadir Aydın’a AK Parti tarafından önemli bir görev 
daha verildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Yerel Yönetimler-
den Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirilen Milletvekili 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN
KADİR AYDIN’A ÖNEMLİ GÖREV

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan memleket�
R�ze’y� G�resun M�lletvek�l� Kad�r Aydın’a emanet ett�

Önce Korona virüs pandemisi sonrasında 
ise Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos 
günü yaşanan sel nedeniyle ziyaretçi sayısı 
düşen Mavi Göl, eşsiz turkuaz görüntüsü ile 
ziyaretçilerini bekliyor. Devamı Sayfa 3’te

Bulancak Belediyesi, 2020 teması “Herkes için sıfır emis-
yonlu hareketlilik” olan Avrupa Hareketlilik Haftası’na katılı-
yor. Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sür-
dürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik 
eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her ye-
rinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu kampanyası olup ülke-
mizde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ulusal koordinatörlü-
ğünde gerçekleştiriliyor. Devamı Sayfa 3’te

Giresun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Ahilik Haftası 
pandemi tedbirleri çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk 
konmasıyla başladı. 14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında dü-
zenlenen 33. Ahilik Haftası Programı saygı duruşu ve is-
tiklal marşının okunmasının ardından günün önemine bi-
naen yapılan konuşmalarla devam etti.

Devamı Sayfa 3’te

20 b�n 94 k�ş� �zolasyon koşullarına uymamış

Aydın’a, 4 bölge emanet edildi. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Baş-

kanı Mehmet Özhaseki’nin yardımcılığına getirilen Milletveki-
li Aydın 'Ardahan, Artvin, Kars ve Rize' illerinden sorumlu ola-
cak.

EN PAHALI ÇEVRE YOLUNDA
2. ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Mard�n Muhtarlar Derneğ� ve
MTDF’ den G�resun’a Taz�ye Z�yaret�

Türk�ye'n�n �lk
uçan arabası

Cezer� havalandı

Mav� Göl z�yaretç�ler�n� bekl�yor
Bulancak’ta “Avrupa Hareketl�l�k

Haftası” kutlanacak

TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
AHİLİK HAFTASINI KUTLADI
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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
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Şirket ve Koop. İlanları (Sütun/cm) : 5 TL

YILLIK: 350 TL             6 AYLIK: 175 TL

1. Sayfadan Devam
İç�şler� Bakanlığı, korona v�rüs salgı-

nıyla mücadele kapsamında bel�rlenen ku-
rallar �le alınan tedb�rler�n tek elden etk�n, 
yaygın ve sürekl� şek�lde denetlenmes�n�n 
sağlanması amacıyla 20 Ağustos 2020 ta-
r�hl� genelge doğrultusunda tüm val�l�k ve 
kaymakamlıklar bünyes�nde oluşturularak 
faal�yete geç�r�len İl/İlçe Salgın Denet�m 
Merkezler�'n�n (İSDEM) 7 gün 24 saat esa-
sına uygun şek�lde çalışmalarını sürdürdü-
ğünü b�ld�rd�. 

Her b�r �şkolu �ç�n uzmanlık b�lg�s�ne 
uygun şek�lde oluşturulan ‘İşyer� Denet�m 
Ek�pler�' �le �zolasyon tedb�rler� ve vatan-
daşların kalabalık şek�lde b�r arada bulu-
nab�ld�kler� alanların kontrolü amacıyla ku-
rulan ‘Mahalle Denet�m Ek�pler�'n�n sevk 
ve �dares�n� sağlayan İSDEM'ler�n en üst 
düzey teknoloj�k �mkanlar kullanılarak yö-
net�lmes� �ç�n İç�şler� Bakanlığınca 
‘İSDEM Yazılımı' gel�şt�r�ld� ve Sağlık Ba-
kanlığının Hayat Eve Sığar (HES), F�lyas-
yon ve İzolasyon Tak�p S�stem� (FİTAS) 
yazılımlarıyla entegrasyon sağlandı. 

Görele Beled�yes� �çme suyu şebeke-
s�nde oluşab�lecek muhtemel kaçaklara 
aman verm�yor. Beled�ye ek�pler� �lçe ge-
nel�nde �çme suyu şebeke hattında mey-
dana geleb�lecek su kaçağına anında mü-
dahale �ç�n kaçak tesp�t çalışmalarını sür-
dürüyor.

Görele Beled�ye Başkanı Tolga Ere-
ner, �çme suyunda k� kayıp-kaçakla müca-
delen�n etk�l� olduğunu bel�rterek, “Bele-
d�yem�z Su İşler� Müdürlüğü ek�pler�, 
planlı ve programlı yaptığı kontrollerle �l-
çem�z genel�nde su kaçağı tesp�t çalışma-
larına devam ed�yor. Son s�stem arıza tes-
p�t ve tam�r ek�pmanları �le çok hızlı b�r 
şek�lde olası su kaçağına müdahale eden 
ek�pler�m�z, vatandaşlarımızı mağdur et-

1. Sayfadan Devam
Yola çıkmadan önce b�r 

açıklama yapan Mard�n 
Muhtarlar dernek başkanı 
İsa Dal “Mard�n’den �lk du-
rağımız G�resun olacaktır. 
B�r süre önce burada yaşa-
nan sel felaket� neden�yle ya-
şanan can ve mal kaybı do-
layısıyla Mard�n adına taz�-
yeler�m�z� ve geçm�ş olsun 
d�lekler�m�z� b�ld�receğ�z. 
Toplum olarak �nancımızda, 
kültürümüzde yaşanan acı-
ları paylaşmak kardeşl�ğ�-
m�z�n b�r görev� ve gereğ�-
d�r.

İsa Dal “İç�şler� Bakanlı-
ğımız bünyes�nde yürütülen 
kardeş şeh�rler proje koord�-
natörü Ahmet Külekç� G�re-
sun’da heyet�m�z� karşılaya-
cak ve daha sonra hep b�r-
l�kte Trabzon �l�m�ze geçe-
rek burada çeş�tl� temas ve 
z�yaretlerde bulunacağız. 
Bu z�yaret� Mard�n Muhtar-
lar Derneğ� ve Mard�n top-
lumsal dayanışma federas-
yonu b�rl�kte gerçekleşt�r�-

Esp�ye İlçe Müftülüğüne 
bağlı Merkez S�te Yatılı Kız 
Kur'an Kursu'nda ve Mer-
kez Yatılı Erkek Kur’an Kur-
sunda hafızlığını tamamla-
yan öğrenc�ler, düzenlenen 
törenle hafızlık belgeler�n� 
aldılar.

Esp�ye �lçe Müftülüğüne 
bağlı kurslarda öğren�m 
gören 2 hafız kız öğrenc�, 
hafızlığını tamamlayıp ha-
fızlık belgeler�n� ve İlçe 
Müftüsü Yavuz Koçak’tan 
hed�yeler�n� aldı. Müftü 
Koçak, yaptığı açıklamada, 
“Merkez Yatılı Erkek 
Kur’an Kursumuzda hafız-
lıklarını tamamlayarak g�r-
d�kler� Sınavda başarılı olan 
Yunus Emre Çoban �le S�te 
Yatılı Kız Kur'an kursunda 

1. Sayfadan Devam
Proje çalışmalarına 2007 

yılında başlanılan Ordu 
Çevre Yolu'nun �hales�, 553 
m�lyon TL’ye yapılarak te-
meller� atıldı. Toplam uzun-
luğu, 21,4 k�lometre olan 
yolun �lk etabını oluşturan 
10,4 k�lometrel�k alanın 500 
metrel�k b�r bölümünde gö-
rülen heyelan �se çalışmaları 
olumsuz yönde etk�led�. Yak-
laşık 75 metre uzunluğunda 

1. Sayfadan Devam
BAYKAR Tekn�k Müdürü Selçuk Bayraktar yönet�m�n-

de gerçekleşt�r�len CEZERİ Uçan Araba’nın uçuş testler� 
11 Eylül 2020 Cuma günü başladı. İlk testlerde güvenl�k ha-
latlarına bağlı olarak havalanan CEZERİ, 14 Eylül 2020’y� 
15 Eylül 2020’ye bağlayan gece güvenl�k halatlarıyla yapı-
lan test uçuşlarının başarılı �lerlemes� üzer�ne halatsız ola-
rak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı 
uçuş s�stem�ne sah�p olan CEZERİ Uçan Araba, aynı gece 
yapılan �k� farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

Baykar M�ll� SİHA Ar-Ge ve Üret�m Merkez�’nde 15 
Eylül 2020 Salı günü güvenl�k halatları olmadan gerçekleş-
t�r�len �k�nc� test uçuşunda �se CEZERİ Uçan Araba yerden 
10 metre yükseld�. Adını s�bernet�k ve robot�k �lm�n�n ku-
rucusu, Artuklu Sarayı’nın başmühend�s� C�zrel� Müslüman 
b�l�m �nsanı El Cezer�’den alan CEZERİ Uçan Araba, böy-
lel�kle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 
1.5 yıl �ç�nde �lk uçuşunu gerçekleşt�rm�ş oldu.

Türk�ye’n�n en pahalı yolu

fore kazıkların çakılarak he-
yelan �ç�n önlem alınan 
Ordu Çevre Yolu’nda mal�-
yet �se 1,9 m�yar TL’ye 
kadar yükseld�. B�r�nc� eta-
bında, 6,5 k�lometre olan 3 
ç�ft tüp tünel, 44 metre 
uzunluğunda 1 köprü, 2 
buçuk k�lometrel�k 5 ç�ft 
köprü ve 2 tanes� köprülü 
olmak üzere 6 kavşağın yer 
aldığı yolun 1. etabı, geçen 
yıl h�zmete açıldı. İlk etabın 

açılmasıyla 40 dak�kalık 
şeh�r �ç� geç�ş�, 10 dak�kaya 
kadar �nerken, sürücüler açı-
sından da konforlu ulaşımın 
temeller� atılmış oldu.

İlk etabı geçt�ğ�m�z yıl 
uzun emekler sonucunda ta-
mamlanarak h�zmete açılan 
Ordu Çevre Yolu’nun 2. eta-
bında da çalışmalar yaklaşık 
1 yıllık süren�n ardından ye-
n�den başladı. Doğu Kara-
den�z'� Kafkasya'ya bağla-

yan Karaden�z Sah�l 
Yolu'nun en öneml� etabı 
olan ve yapımına yaklaşık 9 
yıl önce başlanan, kend�ne 
özgü coğrafi ve toprak yapı-
sı sebeb�yle 1. etabı yakla-
şık 2 m�lyar l�ra �le Karade-
n�z Bölges�'n�n en pahalı ya-
tırım olan Ordu Çevre 
Yolu'nun 2. etabının �se yak-
laşık 1 buçuk yıl sonra ta-
mamlanması beklen�yor.
“ATIL VAZİYETTEYDİ, 

ÇALIŞMALAR ÇİFT
TARAFLI OLARAK

BAŞLADI”
Esk�pazar Mahalles� 

Muhtarı İlhan Karaağaç, böl-
gen�n önceden atıl b�r vaz�-
yette olduğunu ve yen�den 
başlayan çalışmaların ken-
d�ler�n� mutlu ett�ğ�n� �fade 
ederek, “Şuan otogar ve 
yen� çevre yolunun �lk baş-
ladığı yer burası. Burası ön-
ceden atıl vaz�yetteyd�. 
Cumhurbaşkanımızdan ve 
devlet�m�zden Allah razı 
olsun. Burada çalışmalar 
başladı ve b�r buçuk sene 
�çer�s�nde tamamlanacağı b�-
l�n�yor. Yaklaşık b�r yıldan 

ber� burada b�r faal�yet 
yoktu ancak şuanda çalış-
malar 2. etapta yen�den baş-
ladı. Melet Irmağı, Terz�l� 
ve Esk�pazar Mahalleler�n� 
kapsayan tünelde çalışmalar 
ç�ft taraflı olarak başladı” 
ded�.

“ŞEHRİN KANAYAN
YARASIYDI,
MESAFELER
KISALACAK”

“Burası Ordu'nun ana ar-
ter�, kanayan yarasıydı” 
d�yen Muhtar Karaağaç, 

“Şeh�r merkez�ndek� bütün 
ağır vasıtalar ve normal 
araçlar buradan geçecek ve 
şeh�r merkez�nde trafik ha-
fifleyecek. Uzun süren şeh�r 
merkez� geç�şler� artık 5-10 
dak�kaya kadar �necek. Şu 
anda buradan (1. etap) 20 da-
k�kada Fatsa �lçes�ne g�d�l�-
yor. Burası açıldığı zaman 
Ordu-Trabzon arası nere-
deyse yarım saat olacak. Me-
safe kısalacak ve şeh�r mer-
kez� de hafifleyecek” d�ye 
konuştu.

Esk�pazar Mahalles� 
Muhtarı İlhan Karaağaç ay-
rıca, bölgen�n sulak olma-
sından dolayı tünel �ç� çalış-
malarının güçlükle �lerled�-
ğ�n� �fade ederek, “Burası 
sulak bölge ve tünel �çer�-
s�nde günde b�r buçuk metre 
mesafe �lerlen�yor. Çok şart-
larda yapılıyor. Yapanlardan 
Allah razı olsun gerçekten 
çok zor şartlar altında yapı-
lıyor. Dağları taşları del�p 
de geç�yorlar” �fadeler�ne 
yer verd�.

9 b�n 974 k�ş�ye para cezası uygulandı
Bu kapsamda 22 Ağustos tar�h�nden bu 

yana başta �zolasyon koşullarına uyum 
olmak üzere k�ş�ler ve �şletmeler denetlen-
d�.

İç�şler� Bakanlığı tarafından açıklanan 
denet�m sonuçları �se şöyle:“3 m�lyon 261 
b�n 120's� val�l�k/kaymakamlıklarca re'sen 
uygulanan denet�m gerçekleşt�r�lm�ş, HES 
uygulaması veya 112, 155, 156 ac�l çağrı 
numaraları üzer�nden vatandaşlarımızca 
b�ld�r�len toplam 116 b�n 291 �hbar/ş�ka-
yet�n yüzde 96,5'� olan 112 b�n 216'sı 
kontrol ed�lm�ş, toplamda �se re'sen ve 
�hbar �le ş�kayet üzer�ne 3 m�lyon 373 b�n 
336 denet�m faal�yet� uygulanmıştır.”

Denet�mler sonucunda 20 b�n 94 k�ş�-
n�n �zolasyon koşullarına uymadığı bel�r-
lend�. Bel�rlenen kural ya da alınan tedb�r-
lere uymayan b�r�nc� �hlal kapsamında 40 
b�n 891 k�ş�/�şletmen�n uyarıldığı, �k�nc� 
�hlal kapsamında 9 b�n 974 k�ş�/�şletmeye 
�dar� para cezası uygulandığı aktarıldı. 3 
veya daha fazla �hlal kapsamında 178 �ş-
letmen�n faal�yetler�n�n geç�c� olarak dur-
durulduğu bel�rt�ld�.

ACILARI PAYLAŞMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ

yoruz. (MTDF)Başkanı 
Mehmet Şer�f Öter ’�n b�-
z�mle b�rl�kte olması z�yare-
t�m�z �ç�n ayrı b�r önem taşı-
maktadır. 2013-2014 Yılla-
rında Mard�n ve Trabzon 
kardeşl�k projes�n� Ahmet 
Külekç� �le b�rl�kte öncülük 
yapmışlar ve Mard�n top-
lumsal dayanışma federas-
yonu Mard�n’de ev sah�pl�ğ� 
yapmış. İç�şler� Bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu’ nün 
destekler�yle kardeşl�k pro-

jeler� her geçen gün farklı 
alanlarda gel�şerek kardeşl�-
ğ�m�z�n, gel�şmes�ne, güç-
lenmes�ne katkı sunmakta-
dır. 

Bu ves�leyle b�r kez 
daha �ç�şler� bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu ’ya, 
Mard�n Val�m�z Sayın Mah-
mut Dem�rtaş’a, Artuklu 
Kaymakamımız Sayın Hacı 
Hasan Gökalp’a, Artuklu Be-
led�ye Başkanımız Sayın Ab-
dulkad�r Tutaş’a katkıların-

dan dolayı heyet�m�z adına 
teşekkür ed�yorum.

Z�yaret�m�z�n amacı G�-
resunlu kardeşler�m�ze baş-
sağlığı d�lemek, acılarını 
paylaşmak olduğu kadar, ya-
pacağımız temas ve z�yaret-
lerle Ülke �nsanımızın kar-
deşl�ğ�n� h�çb�r gücün boza-
mayacağını ve kardeşl�ğ�m�-
z�n �lelebet devam edeceğ�-
ne olan �nancımızı ve karar-
lılığımızı dosta, düşmana 
göstereceğ�z“ ded�.

Akıllı uçuş s�stem�ne sah�p

Hafızlar belgeler�n� tesl�m aldılar

öğren�m gören ve hafızlık 
belges�n� alan Kübra Çoban 
ve Han�fe Baş Hafize kar-
deşler�m�z� tebr�k ed�yorum.

Hamele-� Kur'an olan 
kardeşler�m�z�n, Bundan 
sonrak� hayatlarında 
Kur'an'ın İslam'ın Had�m� ol-
malarını Rabb�mden n�yaz 
ed�yorum. Onları yet�şt�ren 
anne babalarına, Kuran 

kursu öğret�c�ler� H. İbra-
h�m Er, Vural Akdağ, Meh-
met Dem�rel ve Hat�ce Bal'a 
teşekkür ed�yorum” ded�. 
Müftü Koçak, bundan sonra 
da Yatılı S�te Kız Kur'an 
Kursu ve Yatılı Erkek 
Kur'an Kursunda, daha fazla 
hafız yet�şt�rmen�n gayret� 
�çer�s�nde olacaklarını �fade 
ett�.

Görele’de �çme suyu seferberl�ğ�
meden arızayı g�der�yor” ded�.

Kayıp-kaçak tesp�t çalışmalarıyla �çme 
suyu kaynaklarına da katkıda bulundukla-
rını �fade eden Beled�ye Başkanı Tolga 
Erener ;“Kayıp-kaçak tesp�t çalışmaları-
mızda öncel�kle b�zlerden desteğ�n� es�r-
gemeyen G�resun Beled�ye Başkanımız 
Aytek�n Şenl�koğlu ve ek�b�ne çok teşek-
kür ed�yorum. Ayrıca �çme suyu şebekele-
r�nden boşa akarak yer altı sularına karı-
şacak olan kayıp-kaçakları tam�r etmekle 
öneml� b�r tasarruf sağlıyoruz. Bu sayede 
�lçem�z�n �çme suyu kaynaklarına da kat-
kıda bulunmuş oluyoruz. İçme ve kullan-
ma suyu �ht�yacının ve kal�tes�n�n karşı-
lanmasına yönel�k çeş�tl� çalışmalarımız 
da devam ed�yor” ded�.
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1. Sayfadan Devam
Koronav�rüs salgınından en fazla zara-

rı gören sektörler�n başında tur�zm sektörü 
gel�rken, b�r de buna 22 Ağustos günü De-
rel� �lçes�nde yaşanan sel eklen�nce �lçen�n 
en öneml� tur�zm merkezler�nden b�r� olan 
ve göller�, akarsuları, subasar ormanlarıyla 
d�kkat çeken Kuzalan Tab�at Parkı'nda yer 
alan Mav� Göl de bu selden olumsuz etk�-
lend�.

1. Sayfadan Devam
2019 yılında “Güvenl� 

Yürüyüş ve B�s�klet” tema-
sıyla kutlanan haftaya etk�n 
b�r programla katılan Bulan-
cak Beled�yes�, “Entegre B�-
s�klet ve Engell� Yolu” pro-
jes� ve açılışı �le farkındalık 
oluştururken, TBB Ulusal 
Ödülüne layık görülerek 
öneml� b�r başarı elde et-
m�şt�. 2020 yılı teması 
“Herkes �ç�n sıfır em�syonlu 
hareketl�l�k” olarak bel�rle-
nen haftaya bu yılda yoğun 
b�r etk�nl�k programıyla ka-
tılan Bulancak Beled�yes�, �l-
çede yen� başlanan tüm pro-
jelerde b�s�klet ve yürüyüş 
yollarına yer vererek öne çı-
kıyor.

Bulancak Beled�ye Baş-
kanı Recep Yakar; “Geçen 
yıl yoğun b�r katılımla ger-

1. Sayfadan Devam
G�resun Atatürk 

Meydanı’nda gerçekleşen 
program G�resun’un ah�s� 
seç�len Hal�l İbrah�m 
Aydın’ın “Şed Kuşatma” 
tören� �le devam ett�.

Atatürk Meydanın-
dak� programın ardından; 
Val� Yardımcısı Dr. 
Hasan Tanrıseven T�caret 
İl Müdürü Al� Yıldırım, 
G�resun Esnaf ve Sanat-
kârları Odaları B�rl�ğ� 
Başkanı Al� Kara ve mes-
lek kuruluşları tems�lc�le-
r�n� Val�l�k Makamında 
kabul eden Val� Enver 
Ünlü “Tüm esnaf ve za-
naatkârlarımızın ah�l�k 
haftası kutlu olsun. İçer�-
s�nde bulunduğumuz 
kontrollü sosyal hayata 
uygun olarak; tem�zl�k, 
maske ve mesafe kuralla-

G�resun T�ca-
ret ve Sanay� 
Odası, KOSGEB, 
Kalkınma Ajansı 
yetk�l�ler� Doğan-
kent �lçes�nde sel 
afet�ne maruz 
kalan esnaf z�ya-
ret�ne devam ed�-
yor.

KOSGEB 
üzer�nden sağlanacak olan, 1 yıl ödemes�z 3 yıl vadel� 
100 b�n TL üst l�m�tl� fa�zs�z kred�ye başvuruların sağ-
lanması �ç�n b�reb�r z�yaretler yapılıp s�stem üzer�nde 
kayıtlar güncellend�. G�resun T�caret ve Sanay� Odası 
Başkanı Hasan Çakırmel�koğlu yaptığı açıklamada, T�-
caret ve Sanay� Odasına ve Esnaf Odasına kayıtlı 
esnaf/tüccarların uğradığı zararın g�der�lmes� �ç�n 
azam� gayret sarf etmeye devam ed�leceğ�n� bel�rtt�.

BULANCAK’I BİSİKLET ŞEHRİ YAPIYORUZ
çekleşt�rd�ğ�m�z Avrupa Ha-
reketl�l�k Haftası kutlamala-
rı, beled�yem�ze anlamlı b�r 
ödül kazandırmış ve �lçem�-
z�n adını ulusal anlamda du-
yurmuştur. Bu yılda y�ne 
etk�n b�r programla katıldı-
ğımız hafta kutlamalarıyla 
y�ne �lçem�z adına öneml� 
kazanımlara �mza atmayı he-
defl�yoruz. Beled�ye olarak 
�lçem�z� b�r b�s�klet şehr�ne 
dönüştürecek projelere ağır-
lık ver�yoruz. Geçen yıl ha-
yata geç�rd�ğ�m�z “Entegre 
B�s�klet ve engell� yolu” 
öneml� b�r farkındalık proje-
s� olarak d�kkat çekerken, 
bu yılda �lçem�zde başlattı-
ğımız tüm projeler�m�zde b�-
s�klet ve yürüyüş yollarına 
öncel�k ver�yoruz. Her 
geçen gün artan nüfus- tra-
fik yoğunluğunun yükünü 

hafifletmek, hava kal�tes�n� 
artırmak ve doğa dostu b�r 
çevre �ç�n buna önem ver�-
yoruz. İlçem�zde yapımına 
başlanan M�llet Bahçes� ve 
Akıncı parklarımızda b�s�k-
let ve yürüyüş yolları plan-
larken, sah�lde 8 km’l�k ve 
Karaden�z’�n en uzun B�s�k-
let ve Yürüyüş Yolu projes�-
n� başlatıyoruz. Yapımı ta-
mamlanmak üzere olan yen� 
Galer�c�ler s�tes� ve kapalı 
otoparklarımızda şeh�rde tra-
fik yoğunluğunu azaltacak, 
b�s�klet ve yürüyüş hareket 
alanlarını rahatlatacak gel�ş-
melerd�r. Hafta boyunca Ko-
rona tedb�rler�n� de d�kkate 
alarak, sosyal mesafel� ve sı-
nırlı katılımlı b�s�klet turları 
ve haftayla �lg�l� sosyal 
medya söyleş�ler� gerçekleş-
t�r�lecekt�r” ded�.

İl�n ah�s� ve çırağı seç�ld�
rına her zamank� g�b� azam� 
ölçüde özen gösterel�m. İl�-
m�zde yaşanan sel felaket� 
neden�yle zarar gören esnaf 
ve zanaatkârlarımıza bu ve-
s�leyle b�r kez daha geçm�ş 
olsun d�lekler�m� sunuyo-
rum” ded�.

Val� Ünlü tarafından; 
İl�n ah�s� Hal�l İbrah�m 
Aydın, İl�n kalfası Al�can 
Teke ve İl�n çırağı Yusuf Yal-
çın’a plaket ve hed�yeler� 
takd�m ed�ld�.

Ardından G�resun İl T�-
caret Müdürü Al� Yıldırım 
�le b�rl�kte İl Kutlama Ko-
m�tes� �le beraber Jandarma 
Bölge Komutanı Tuğgeneral 
Erhan Dem�r ve İl Emn�yet 
Müdürü Fahr� Aktaş z�yaret 
ed�ld�.

Bugün Derel�, yarın Do-
ğankent �lçeler�nde esnaf z�-
yaretler� planlanmaktadır.

Göl turkuaz renkl� görüntüsüne yen�den kavuştu

G�resun-S�vas karayolunun hemen ya-
nından akan ve Karaden�z’�n tek sodalı de-
res� olan Göksu deres�nde yer alan Mav� 
Göl, sel sonrası esk� görüntüsüne kavuşur-
ken, turkuaz reng� �le görenler� kend�s�ne 
hayran bırakıyor. Haz�ran’dan �t�baren Ara-
lık ayına kadar turkuaz renkte akan Mav� 
Göl’ü hem pandem� hem de sel önces� gün-
lük ortalama 5 b�n yerl� ve yabancı tur�st z�-
yaret ed�yordu.

Daha konforlu ve standardı yüksek b�r ulaşım ağı 
�ç�n 15 b�n ton asfalt dökmey� hedefleyen G�resun Bele-
d�yes� asfaltlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürü-
yor. Beled�ye Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu �se asfaltlama 
çalışmaları tamamlanan Aksu Mahalles� Abacıbükü mev-
k��nde ve Spor L�ses� yolunda �ncelemelerde bulundu.

Beled�ye Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu, cadde ve so-
kaklarda asfaltlama çalışmalarını programlı b�r şek�lde 
yapmaya devam ett�kler�n� bel�rterek: “Vatandaşlarımız-
dan ve muhtarlarımızdan gelen asfalt talepler� anında �l-
g�l� b�r�mlere ulaşıyor ve programa alınıyor. Altyapısı ta-
mamlanmayan sokaklarda kes�nl�kle asfalt çalışması yap-
mıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması �ç�n var 
gücümüzle çalışıyoruz. Daha konforlu ve standardı yük-
sek yollarla donatacağız.” ded�.

D�ğer yandan, asfaltlama çalışmaları Küçükköy Ma-
halles�, Aksu Mahalles� 49 Nolu Sokak, Çıtlakkale Ma-
halles� Yaprak Sokak, N�zam�ye Mahalles� Körfez Sokak 
ve y�ne N�zam�ye Mahalles� Yolasığmaz Sokak’ta 
devam edecek.

Doğankent Esnafı Tek Tek Z�yaret Ed�l�yor

ASFALT SEFERBERLİĞİ
ARALIKSIZ OLARAK SÜRÜYOR

http://info@linra.com.tr
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M�llî Eğ�t�m Bakanlığı, 
okullarda yüz yüze eğ�t�m�n 
�lk haftasında gerçekleşt�r�-
lecek olan ‘Uyum Eğ�t�m�n-
de D�kkat Ed�lecek Husus-
lar’ı bel�rleyerek sürec�n en 
etk�l� ve ver�ml� şek�lde �ş-
lemes� ve tüm okullarda 
ortak b�r d�l�n yakalanması 
�ç�n b�r rehber hazırladı.

Buna göre, okul yöne-
t�mler�, uyum programının 
21-25 Eylül haftasında 
hang� gün olacağına öğret-
menlerle b�rl�kte karar ve-
recek. Uyum Programı, okul 
önces� eğ�t�m kurumlarında 
30'ar dak�kalık 5 etk�nl�k 
saat� olacak şek�lde 1 gün, �l-
kokul b�r�nc� sınıflarda �se 
30'ar dak�kalık 5 ders saat� 
ve aralarda 10'ar dak�kalık 
teneffüsler olacak şek�lde 1 
gün üzer�nden planlana-
cak.İmkan ve şartlara göre 
sınıf mevcudunun sosyal me-

İç�şler� Bakanlığı, Cov�d 
19 salgını süres�nce kapalı 
olması gereken gaz�no, pav-
yon, d�skotek, bar, b�raha-
ne, taverna veya gece ku-
lüpler�n�n ruhsatlarını kafe, 
restoran, lokanta vb. olarak 
değ�şt�rerek esk� faal�yetle-
r�ne devam etmes� üzer�ne 
harekete geçt�.

Bakanlık 81 İl Val�l�ğ�ne 
“Umuma açık �st�rahat ve 
eğlence yerler�” konulu ge-
nelge gönderd�. Genelgeye 
gö-re, 15 Mart 2020 tar�h�n-
den önce ruhsatı gaz�no, 
pavyon, d�skotek, bar, b�ra-
hane, taverna veya gece ku-
lübü olan, bu tar�hten sonra 
ruhsatını kafe, restoran, lo-
kanta vb. olarak değ�şt�ren-
lere yönel�k denet�mler yo-
ğun-laştırılacak. 

Bu denet�mlerde, salgın-

Türk�ye'dek� �lk yen� t�p Koronav�rüs (Cov�d-19) 
aşısı Hacettepe Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�'nde gönüllüle-
re yapıldı.

Ç�n'de gel�şt�r�len Cov�d-19 aşısının gönüllü uygula-
ması Brez�lya ve Endonezya'da başlatılmıştı. Faz 3 aşa-
masına Türk�ye de dah�l ed�ld� ve aşının �lk dozu, Hacet-
tepe Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�'nde sağlık çalışanlarına 
yapıldı.

Okullarda yüz yüze eğ�t�m�n uyum rehber� açıklandı
safe kurallarına uygun şek�l-
de �k� ayrı gruba ayrılması 
sağlanıp her grubun okula 
uyum programının b�rb�r�n-
den farklı günlerde olması-
na özen göster�lecek. Tenef-
füs saatler�nde öğrenc�ler�n 
sosyal mesafeye uymaları 
�ç�n gerekl� yönlend�rmeler 
yapılacak.Bu süreçte okulla-
ra zorunlu olmadıkça z�ya-
retç� kabul ed�lmeyecek, zo-
runlu durumlarda �se z�ya-
retç�n�n kaydı tutularak ted-
b�rler doğrultusunda kabulü 
sağlanacak.

“Sağlık olmadan eğ�t�m 
olmaz”

Okul önces� ve �lkokul 
b�r�nc� sınıflar Uyum Prog-
ramı Etk�nl�kler�nde, çocuk-
lar sağlıklı yaşam konusun-
da b�lg�lend�r�lecek. H�jyen, 
sosyal mesafe, korku ve kay-
gılardan kurtulma g�b� et-
k�nl�kler�n yanı sıra öğrenc�-

ler�n okulu ve çalışanları ta-
nımalarına yönel�k etk�nl�k-
ler düzenlenecek. ‘Sağlık Ol-
madan Eğ�t�m Olmaz' paro-
lasıyla hazırlanan etk�nl�k-
lerde, eğ�t�mle �lg�l� tüm pay-
daşların uyması gereken hu-
suslar ve beklent�ler yer alı-
yor. Rehberde, okula uyum 
programı kapsamında yarar-
lanılab�lecek kaynaklar da 
paylaşıldı.

Rehber�n son bölümünde 
uyum programında uygula-
nacak örnek etk�nl�klere de 
yer ver�ld�. Öğretmenler�n 
kend� özgün çalışmalarına 
yön verecek örnek başlıklar 
şu şek�lde sıralandı:

“Çocukların Tanışma Et-
k�nl�ğ�, Sağlıklı Yaşam Et-
k�nl�kler� (H�jyen Kuralları-
na Uyma), Sosyal Mesafe 
Kurallarına Uyma Etk�nl�ğ� 
(Sınıf İç�) A�leler�n Tanışma 
Etk�nl�ğ�, Korku ve Kaygı-

lardan Kurtulma Öğrenme 
Merkezler�n�/Okulun Bö-
lümler�n� Tanıtma Etk�nl�ğ�, 
Sınıf Kurallarını Tanıtma Et-
k�nl�ğ�, Sağlıklı Yaşama Et-
k�nl�ğ� (Beslenme Kuralları-
na Uyma), Sosyal Mesafe 
Kurallarına Uyma Etk�nl�ğ� 
(Okul Dışı), Okulu ve Çalı-
şanlarını Tanıma Etk�nl�ğ�, 
Sağlıklı Yaşama Etk�nl�ğ� 
(Okul Sonrası Beslenme ve 
H�jyen)”

Ayrıca �lkokul b�r�nc� 
sınıf öğretmenler�, okullar-
dak� yüz yüze eğ�t�mde yen� 
normale uyum aşamasında 
vel� �let�ş�m�n� güçlend�r-
mek �ç�n ülke genel�nde çev-
r�m �ç� vel� toplantılarına 
başladı. Bakanlık tarafından 
hazırlanan sunum eşl�ğ�nde 
gerçekleşt�r�len toplantıların 
açılışında M�ll� Eğ�t�m Ba-
kanı Z�ya Selçuk'un da vel�-
lere v�deolu b�r mesajı var.

Vel� toplantılarında �z-
lenmes� �ç�n öğretmenlere 
�let�len v�deo mesajında 
Bakan Selçuk, “Çocukların 
salgın vakaları ve vefat sa-
yılarıyla �lg�l� gündemler-
den uzaklaştırılması” mesa-
jını vererek sözler�n� şöyle 
sürdürdü: 

“Bazı a�lelerde duyuyo-
rum, günlük vaka ve vefat 
sayıları, çocukların yanında 
rahatça konuşuluyor. Ço-
cuklarımızın, salgının seyr�-
n� b�lmeye �ht�yaçları yok. 

Onların b�lmes� gereken 
şey, bu salgından kend�ler�-
n� korumaları �ç�n gerekl� 
tedb�rler. Ayrıca ebeveynle-
r�, öğretmenler�, sağlık ku-
rumları ve devlet�n tüm �m-
kanlarıyla kend�ler�n�n ya-
nında olduğunu b�lmeye �h-
t�yaçları var. Yalnız olma-
dıklarını �çselleşt�rmel� ku-
zularımız.”

Bakan Selçuk'un sözler�-
n�n sonunda �lkokul b�r�nc� 
sınıf vel�ler�ne özel olarak, 
“Bu dönem çocuğunuza oku-

yacağınız b�r sayfa k�tabın 
kıymet� ve çocuğunuz üze-
r�ndek� etk�s� h�çb�r dönem-
le kıyaslanmayacak düzey-
de fazladır. Öğrenmek �ste-
yen, çocuğunun eğ�t�m�n� 
desteklemek �steyen her ve-
l�m�z ve çocuğumuz �ç�n Ba-
kanlığımızın platformların-
da sınırsız �çer�kler mevcut-
tur. Heps�nden azam� dü-
zeyde yararlanacağınızı 
üm�t ed�yor, çocukların göz-
ler�nden öpüyorum” �fadele-
r�n� paylaştı.

EĞLENCE YERLERİNE YENİDEN KISITLAMA GELDİ

la mücadele kapsamında alı-
nan tedb�rler� devre dışı bı-
rakacak şek�lde esk� faal�-
yet�ne devam ett�ğ� tesp�t 
ed�len �şletmeler kapatıla-
cak. 

Ana faal�yet� gaz�no, 
pavyon, d�skotek, bar, b�ra-
hane, taverna veya gece ku-
lübü olup ruhsatına talî fa-
al�yet �şleten �şyerler�n ça-
lışmasına müsaade ed�lme-
yecek.

İç�şler� Bakanlığı 81 İl 
Val�l�ğ�ne “Umuma açık �s-
t�rahat ve eğlence yerler�” 
konulu genelge gönderd�. 
Genel-gede, Cov�d¬-19 sal-
gını kapsamında faal�yetler� 
geç�c� sürel�ğ�ne durdurulan 
ve hâl�hazırda kapalı olması 
ge-reken bazı gaz�no, pav-
yon, d�skotek, bar, b�raha-
ne, taverna veya gece ku-

lüpler�n�n beled�ye veya �l 
özel �da-res�ne başvurarak 
faal�yet konularını değ�şt�r-
d�kler� ya da mevcut ruhsat-
larına talî faal�yet alanı �şle-
terek esk� faal�yetler�ne 
devam ett�kler�n�n anlaşıldı-
ğı bel�rt�ld�.

Genelgede, bu kapsam-
da; ana faal�yet konusu ga-
z�no, pavyon, d�skotek, bar, 
b�rahane, taverna veya gece 
kulübü olan umuma açık �s-
t�rahat ve eğlence yerler�n�n 
ana faal�yet konusunu de-
ğ�şt�rerek kafe, restoran, lo-
kanta vb. olarak faal�yet gös-
termek �stemeler� durumun-
da İşyer� Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İl�şk�n Yönet-
mel�k çerçeves�nde esk� ruh-
satın �ptal ed�l�p yen�den 
ruhsatlandırma �şlem� yapıl-
ması gerekt�ğ� bel�rt�l-d�.

Val�ler ve kaymakamlar 
tarafından, 15 Mart tar�h� �t�-
bar�yle faal�yet konusu ga-
z�no, pavyon, d�skotek, bar, 
b�rahane, taverna veya gece 
kulübü olup beled�ye ve �l 
özel �dareler�ne müracaat 
eden, bu tar�hten sonrak� 
esk� ruhsatını �ptal ederek 
yen�den ruhsat almak sure-
t�yle ana faal�yet konusunu 
değ�şt�ren ya da ruhsatına 
talî faal�yet konusu ekleyen 
�şyerler�n�n l�steler� beled�-

yelerden ve �l özel �darele-
r�nden alınacak. Ana faal�-
yet� gaz�no, pavyon, d�sko-
tek, bar, b�rahane, taverna 
veya gece kulübü olup son-
radan �lg�l� yerel yönet�me 
müra-caat ederek ana faal�-
yet� değ�şt�ren �şyerler�ne 
yönel�k denet�m faal�yetler� 
yoğunlaştırılacak.

Bu denet�mlerde faal�yet 
konusunu değ�şt�rerek sal-
gınla mücadele kapsamında 
alınan tedb�rler� devre dışı 
bırakacak şek�lde esk� faal�-
yet�ne devam ett�ğ� tesp�t 
ed�len �şletmeler, �lg�l� ge-
nelgeler çerçeves�nde der-
hal kapatılacak ve İş Yer� 
Açma ve Çalışma Ruhsatla-
rına İl�şk�n Yönetmel�ğ�n 
Ek 3'ncü maddes� çerçeve-
s�nde ayrıca �şlem yapıla-
cak. 

Uygulamada herhang� 
b�r aksaklığa meydan ver�l-
meyecek ve mağdur�yete 
neden olunmayacak. Alınan 
kararlara uymayanlara 
Umum� Hıfzıssıhha Kanu-
nunun �lg�l� maddeler� gere-
ğ�nce �dar� �şlem tes�s ed�-
lecek ve konusu suç teşk�l 
eden davranışlara �l�şk�n 
Türk Ceza Kanununun 
195'�nc� maddes� kapsamın-
da gerekl� adl� �şlemler baş-
latılacak.

G�resun Beled�yes� Su 
ve Kanal�zasyon İşler� Mü-
dürlüğü’ne bağlı ek�pler be-
l�rlenen noktalarda çalışma-
larını aralıksız olarak sürdü-
rüyor. Şehr�n hızla büyüyen 

NİHATBEY CADDESİ’NDE YOĞUN ÇALIŞMA

ve gel�şen bölges� olan Ge-
d�kkaya Mahalles� N�hatbey 
Caddes�’nde kanal�zasyon 
hattı, �çme suyu ve yağmur 
suyu şebekes� çalışması ger-
çekleşt�r�l�yor.

Çalışmalar kapsamında; 
3200 metre 300’lük, 1800 
metre 160’lık ve 1200 metre 
250’l�k pol�et�len borularla 
�çme suyu şebekes�, 90 ve 
100 metre olmak üzere 
300’lük borularla kanal�zas-
yon hattı çalışması, 700 ve 

1000 metre olmak üzere 
600’lük borularla yağmur 
suyu hattı çalışması yürütü-
lüyor.

Su ve Kanal�zasyon 
İşler� Müdürlüğü ek�pler� ta-
rafından yapılan açıklama-
da: “Ged�kkaya Mahalles� 
her geçen gün büyüyen, ge-
l�şen b�r mahallem�z. Ek�p-
ler�m�z tarafından başlatılan 
çalışma en kısa zamanda ta-
mamlanarak halkımızın h�z-
met�ne g�recekt�r.” den�ld�.

Türk�ye'de �lk Koronav�rüs
aşısı gönüllülere yapıldı
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Giresun’da 23 Eylül 
Çarşamba günü 
Saat:10.30’da 19 Eylül 
Spor Salonu önünden baş-
layarak Valilik önünde 
sona erecek olan Avrupa 
Spor Haftası Açılış Yürü-
yüşü düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü’nden yapılan 
açıklama şu şekilde: 
“Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı Herkes İçin Spor Fede-
rasyonu koordinesinde 
Türkiye’nin 81 ilinde her 
yıl geleneksel olarak dü-
zenlenen Avrupa Spor 
Haftası, 23-30 Eylül 2020 
tarihleri arasında çok sa-
yıda farklı spor aktivitele-
riyle her yaştan ve statü-
den bireyi bir araya geti-
rerek hareket bilincini art-
tıran önemli bir projedir.

COVID-19 kapsamın-
da alınan sıkı önlemler 
çercevesinde gerçekleşti-
rilen BeActive Ulusal Her-
kes için Spor ve Sağlıklı 
Yaşam etkinlikleriyle bu 
yıl da tedbiri elden bırak-
madan sağlıklı ve hare-
ketli kalarak birbirinden 
eğlenceli spor ve sağlıklı 
yaşam konusunda farkın-
dalık oluşturucu çeşitli et-
kinliklerle hep birlikte ola-
cağız. Avrupa Spor Hafta-
sı kapsamında İlimizde, 
23 Eylül Çarşamba günü 
Saat:10.30’da 19 Eylül 
Spor Salonu önünden baş-
layarak Valilik önünde 
sona erecek olan Avrupa 
Spor Haftası Açılış Yürü-
yüşü düzenlenecek. Prog-
ram Valilik önünde yapıla-
cak olan badminton, 
masa tenisi ve bisiklet 
gösterileri ile son bula-
cak.”

Pazartesi akşamı Giresunspor’u konuk 
eden ve sahadan 3-1 galip ayrılan Balıke-
sirspor’un maç kadrosunda cezalı oyuncu-
nun olduğu ortaya çıktı.

Balıkesirsporlu Ayberk Kaygısız isimli fut-
bolcu, geçen sezon Spor Toto Gelişim Elit 
U16 Ligi’nde Gençlerbirliği ile oynanan kar-
şılaşma sonrasında aldığı cezası 2020-2021 
sezonuna devretmişti. Talimatlara göre bu 
müsabakalarda men cezası alan futbolcular 
kendi kategorisinde ceza infazını tamamla-
madan diğer kategorilerdeki müsabakalarda 

Giresunspor, trans-
fer yasağının kaldırıl-
ması konusunda gerek-
li kaynağı sağlayan 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a şük-
ranlarını sundu.

Giresunspor Başka-
nı Hakan Karaahmet ta-
rafından yapılan yazılı 
açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Afet sonra-
sında şehrimize ve ta-
kımımıza desteğini 
esirgemeyen, Giresuns-
por’umuzun transfer 
tahtasının açılması için 
gerekli kaynağı sağla-
yan, Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a şükranları-
mızı sunuyoruz.”

Giresunspor’da 
transfer dosyası kapan-
dı gibi. Basın Sözcüsü 
Ferhat Karademir; 
“Kadromuzu şekillen-
dirdik. Başka bir oyun-
cu transferi olur mu? 
Bence olmaz. Ancak 
bütçemize uygun, çok 
kaliteli bir oyuncu gün-
deme gelirse kadromu-
za bir oyuncu alabiliriz” 
dedi.

Giresunspor’da yabancı 
oyuncuların da lisans işlemleri 
tamamlandı. Yurt dışından kad-
roya dahil edilen Nalepa, Ser-
gio, Balde ile Beşiktaş’tan kira-
lanan genç sağ bek Kerem’in li-
sans işlemeleri dün tamamlandı.

Avrupa Spor Haftası Yürüyüşü Perşembe Ayberk kulübede oturduğu
�ç�n yan� 1 dak�ka b�le süre
almadığından Balıkes�rspor’un 
hükmen mağlub�yet�n�n söz
konusu olmadığı öğren�ld�.

Balıkes�rspor
cezalı oyuncuyu
kadroya aldı

oynayamazlar. Bu duruma rağmen Balıke-
sirspor teknik ekibi, bu futbolcuyu Gire-
sunspor maçının kadrosuna dahil etti. Bu 
oyuncunun PFDK’ye sevk edilmesi Gire-
sun’da ‘Giresunspor 3-0 hükmen galip gel-
meli’ şeklinde yorumlandı ancak Ayberk 
maçın kadrosunda yer almasına rağmen oy-
namadığı için böyle bir şeyin söz konusu ol-
madığı öğrenildi. Oyuncu Disiplin Talima-
tı’nın 50. Maddesine göre PFDK’ye sevk 
edildiğinden 4 ile 12 maç arasında bir ceza 
alacak.

G�resunspor’dan Cumhurbaşkanı’na teşekkür
Başka transfer olmayabilir

Yabancıların da
l�sansı çıktı
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Giresunspor Basın Sözcü-
sü Ferhat Karademir, transfer 
yasağının kalması konusunda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kendilerine bütün 
yolları açtığını dile getirdi.

Basın Sözcüsü Karademir; 
“Spor Toto Teşkilatı ile olan 
bir sponsorluk anlaşmamız 
var. Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan Bey sa-
yesinde bu sponsora sahip 

bin 770 TL, Said İd Azza 2 
Milyon 225 bin TL, Vergi SGK 
ve Taksit Ödemeleri 265 bin 
TL ve futbolcu ile antrenör li-
sans işlem giderleri 101 bin 
500 TL. (Toplam 8 Milyon 30 
bin 201 TL), Halk Faktoring 
481 bin 317 TL, Ali Yunus Ka-
racan 67 bin 56 TL, Serdar 
Taş 254 bin 994 TL, Çağlar Bi-
rinci 493 bin 232 TL, Murat 
Maksut Genç 373 bin 654 TL, 
Cihan Ercüment 105 bin 383 
TL, Murat Maksut Genç 97 
bin 370 TL, Özgürcan Özcan 
150 bin TL çek karşılığı 208 
bin TL. (Toplam 2 Milyon 81 
Bin 7 lira)

Giresunspor’un Basın Sözcü-
sü Ferhat Karademir, teknik 
adam Hakan Keleş’in gençlere 
önem veren bir teknik adam ol-
duğunu dile getirdi.

Karademir; “Gençlerin per-
formansını Balıkesirspor maçın-
da gördük. Alternatif olabilecek-
ler. Ertuğrul’dan çok ümitliyim. 
Arda henüz 15 yaşında, geleceği 
çok parlak. Gençlerimizin hepsi 
çok yetenekli. Hakan Hoca genç 
oyunculara önem veren bir tek-
nik adam. Oyuncuları yavaş 
yavaş adapte etmek gerekir. Tec-
rübelilerin yanında deneyim ka-
zanacaklar. Birçok gencimiz 
sezon içerisinde çoğu maçta ilk 
11 yapacaktır” dedi.

Balıkesirspor maçı sonra-
sında PFDK’ye sevk edilen Gi-
resunspor’un dosyası bugün 
görüşülecek. Yeşil-beyazlı 
kulüp Balıkesirspor maçında 
talimatlara aykırı hareketi ve 
COVİD-19 salgını nedeniyle 
müsabakalarda uygulanacak 
tedbirlere ilişkin talimat'ın 
6/19 Ek-4 maddesi uyarınca 
PFDK'ya sevk edildi. Kurul 
bugün toplanacak.

Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: “Tahta konusunda afetten dolayı TFF’de Giresunsporumuz’a
ayrıcalık tanındı. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile oldu”

“Cumhurbaşkanımız bütün yolları açtı”
olduk. Afetten dolayı TFF’de 
Giresunsporumuz’a ayrıcalık 
tanındı. Bu da Sayın Cumhur-
başkanımızın talimatları ile 
oldu. Kendilerine çok teşek-
kür ediyoruz. Paranın miktarı-
na falan çok takılmaya gerek 
yok. Nereden ne alındığını 
kısa bir süre içerisinde kulü-
bümüzün resmi sitesinden 
açıklayacağız. Sistem bu şekil-
de ilerleyecek. Sayın Cumhur-

başkanımız bütün yolları Gi-
resunsporumuz için başkanı-
mıza açtı. Giresunspor’a bir 
gelecek hazırlamak istiyoruz. 
Sorunları ortadan kaldırıp, sa-
dece sportif işlerle uğraşmak 
istiyoruz” dedi.

DOSTU DÜŞMANI
TANIDIK

Basın Sözcüsü Karademir 
sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Büyük bir özveri ile 

transfer tahtası için ihtiyaç 
duyulan rakam yatırıldı. Bu 
para geçtiğimiz Perşembe 
günü ödendi ama sadece eski 
oyuncumuz Ahmad Abed’in 
kulübünün avukatıyla bir 
problem yaşandı. Avukatı 
FİFA’ya resmi bildirimi yapma-
dığı için Cuma günü tahtamı-
zı parayı ödememize rağmen 
açtıramadık. Ligdeki bütün ku-
lüpler Pazartesi günü bizim li-
sans çıkartabilmemiz için 
imza verdi. İsrail Kulübünden 
yazı Pazartesi günü 16.00 su-
larında FİFA’ya ulaştı. Sonra-
sında lisans giriş işlemlerini 
Trabzon Bölge Müdürlü-
ğü’nde yaptırdık, Bursa’da ise 
oyuncularımızın lisans kartla-
rını aldık. Lisansların hakem-
lere verilmesi maça bir saat 
kalaya kadar gerçekleşmedi. 
Bununla ilgili TFF’den müsa-
ade aldık ama Balıkesirspor 
kulübünün itirazı olunca yeni-
lerimizi oynatamadık. Sahaya 
lisansları hazır olan oyuncular 
ile çıktık. Onlar da aslanlar 
gibi mücadele ettiler. Eleşti-
renler olabilir, takdir edenler 
de buna saygı duyarız. Gire-
sunspor 3 puan kaybetti ama 
gençleri kazandı. Dostumuzu 
düşmanımızı tanıdık.

Ödenen toplam borç m�ktarı 10 M�lyon 111
b�n 209 l�ra, 65 kuruş olarak kayıtlara geçt�.

K�me ne kadar ödend�?

yon 182 bin 315 TL, Landel 
75 bin 650 TL, Hasan Ahmet 
Sarı 8 bin 46 TL, Diarra yetiş-
tirme bedeli 75 bin TL, 
Ahmad Abed 488 bin 209 TL, 
Traore, 289 bin 410 TL, Zeni 
Husmani 195 bin 800 TL, 
Ironi Kryat Kulübü 489 bin 
500 TL, Skrbic 1 Milyon 684 

TFF 1. Lig ekibi Giresuns-
por’da transfere engel olan 
borç listesini yayınladı. Liste-
de ödenen toplam borç mik-
tarı 10 Milyon 111 bin 209 
lira, 65 kuruş olarak kayıtlara 
geçti.

Giresunspor transfer yasa-
ğını kaldırmak için ödediği pa-
ralar şöyle: Adama Ba 2 Mil-

“Gençlere önem ver�yoruz”

Valanc�a öner�ld�
Transfer yasağını kaldıran Giresunspor’a menajerler ara-

cılığıyla çok sayıda oyuncu öneriliyor. Basın Sözcüsü Ferhat 
Karademir; “Özellikle transfer yasağını kaldırdıktan sonra 
çok sayıda oyuncu önerilmeye başlandı. Son olarak Man. 
United’in eski oyuncularından Luis Valancia önerildi. 50 bin 
Euro maaşı var. Nasıl verelim. Böyle bir çok isim öneriliyor” 
dedi.

Giresunspor’un iç saha-
da Menemenspor ile oyna-
yacağı karşılaşmayı Bursa 
Bölgesi hakemlerinden 
Cihan Aydın yönetecek.

Aydın’a İstanbul Bölge-
si’nden Kemal Mavi ile 
Ogün Kamacı yardımcılık 
yapacak. Müsabakada dör-
düncü hakem olarak ise 
Bursa Bölgesi hakemlerin-
den Hasan Kaçar görev ala-
cak.

Düdük
C�han Aydın’da

Ceza geleb�l�r

Giresunspor’un geride 
kalan sezon formasını 
giyen Mehmet Güven, TFF 
2. Lig ekiplerinden Manisa 
FK ile anlaştı.

Yeşil-beyazlıların iç 
transferde sözleşme yeni-
lemediği isimlerden olan 
orta saha oyuncusu, yeni 
adresini belirledi. Daha 
önce Giresunspor’un eski 
oyuncusu Ahmet Kesim’e 
imza attıran Manisa, bir 
başka eski Çotanak Meh-
met Güven’i de renklerine 
kattı.

Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, zorlu 
Menemenspor maçı önce-
sinde talebelerini sık sık 
uyarıyor.

Bu mücadeleye tam 
kadro hazırlanan Yeşil-
beyazlı ekipte teknik adam 
Hakan Keleş, talebelerin-
den sadece bu maçı düşün-
melerini istedi. Genç teknik 
adam üç puandan başka 
bir sonuç düşünmüyor.

Giresunspor’un takım 
kaptanı Eren Tozlu, ligdeki 
ilk galibiyetlerini sahaların-
da Menemenspor ile oyna-
yacakları müsabakada 
almak istediklerini istedi.

Golcü oyuncu; “Genç 
kardeşlerimizi Balıkesirs-
por müsabakasındaki mü-
cadelelerinden ötürü kutla-
mak isterim. Sahadan pu-
anla ayrılabilirdik ama kıs-
met değilmiş. Şimdi önü-
müze bakıyoruz ve Mene-
menspor maçını kazanmak 
istiyoruz” diye konuştu.

Mehmet Güven
Man�sa’da

Keleş uyarıyor

Eren: “Kazanmak �st�yoruz”
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