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Giresun Ziraat Odası Baş-
kanı Nurittin Karan, serbest 
piyasada Giresun kalite yağlı 
fındığın kilogramının 24 lira-
ya kadar çıkmasına rağmen 
bu fiyatın üreticileri tatmin et-
mediğini kaydetti. Karan yap-

2020–2021 eğitim-öğretim yılı Giresun’da koronavirüs 
tedbirlerine uygun olarak başladı. 5 Bin 738 okul öncesi ve 
4 Bin 492 ilkokul birinci sınıf olmak üzere toplam 10 Bin 
230 öğrenci haftada 1 gün otuzar dakikalık ders süresiyle 
yüz yüze uyum eğitim yapacak. Bu eğitimler zorunlu olma-
yıp velinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Devamı Sayfa 3’te

Karadeniz’in en uzun Bisiklet ve Yürüyüş Yollarından biri 
olacak proje, Fatoğlu Kavşağı ile Pazarsuyu Balıkçı Barınağı 
arasında 8 kilometrelik yeni bir peyzaj alanı olarak düzenle-
necek. Proje 2021 yılı içinde tamamlanarak hizmete açılacak. 
Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar; “Bulancak Belediyesi 
olarak yeni dönem dönüşüm projeleri olarak açıkladığımız tüm 
projelerimizi hayata geçirmiş olduk, çalışmalarımız hızla devam 
ediyor” ifadelerine yer verdi.  Devamı Sayfa 2’de

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Yükselen köyünde trafo-
nun yetersiz kalması nedeniyle yıllardır elektrik sorununa 
çözüm arıyor.Alucra'ya bağlı Yükselen Köyünde elektriklerin 
trafosunun yetersiz olduğunu belirten köy sakinleri, yıllar-
dır köyde yaşanan düşük voltaj nedeniyle elektrikli araç ge-
reçlerini çalıştıramadıklarını, sorunu çözmek için ise gitme-
dikleri kurum kalmadığını belirttiler.  Devamı Sayfa 2’de

Karadeniz’de 1 Eylül'de 
başlayan av sezonunun ar-
dından denize açılan tek-
neler genellikle palamutla 
dönerken sezon başı, yak-
laşık 300 gramı 7,5 TL’den 
satılan palamutlar şimdi-
lerde hem ağırlığını ile 
hem de fiyatını ikiye katla-
dı.  Devamı Sayfa 2’de

Giresun’da seyir halindeyken LPG tankerine arkadan çarpan otomobil-
deki 2 kişi hayatını kaybetti. LPG Tankerinin boş olması ise olası bir büyük 
faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Ordu istikametine seyir 
halinde olan Erhan Akçay (34) yönetimindeki 28 EN 585 plakalı Fiat Fiori-
no marka otomobil, üniversite kavşağında önünde seyir halinde olan Taner 
U. yönetimindeki 34 BVE 413 plakalı boş LPG tankerine çarptı. Kontrol-
den çıkan otomobil taklalar atarak bariyerlere çarptı. Otomobil sürücüsü 
Erhan Akçay ve araçta bulunan Evren Avcıl (25) Giresun Belediye İtfaiyesi 
ve 112 sağlık görevlilerinin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Ambulansla 
Giresun Prof. Dr. A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldı-
rılan yaralılar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 
hayatlarını kaybetti. Kaza sonrasında boş LPG tankerinde gaz sızıntısı ya-
şanması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatılırken, ulaşım şehir 
içi yolundan verildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu Giresun İl Özel İdaresi 
Genel sekreteri Hüseyin Taş-
kın’ın müfettişlerin talebi 
doğrultusunda görevden 
alındığını belirtti.

Konuyla ilgili ulusal med-
yada yayınlanan bir köşe ya-
zısına sosyal medya hesabı 
üzerinden cevap veren 
Bakan Soylu ;” Giresun İl 
Özel İdaresi Genel sekrete-
rimiz yaşanan sel felaketi 
sonrası görevlendirdiğimiz 
müfettişlerin talebi doğrul-
tusunda kum ve çakıl ocak-
larının kontrol edilemeyen 
faaliyetleri sebebiyle görev-
den alınmıştır” ifadelerine 
yer verdi.

GİRESUN’DA FECİ KAZA: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ÜRETİCİ FINDIK FİYATININ YÜKSELMESİNİ BEKLİYOR
Serbest p�yasada 24 l�radan �şlem gören fındığın fiyatının üret�c�y� tatm�n etmed�ğ�n�

bel�rten Nur�tt�n Karan fiyatların 25 l�ra bandını geçmes� gerekt�ğ�n� bel�rtt�.
tığı açıklamada, bu sezon fın-
dıkta güç ve kontrolün üreti-
cide olduğunun altını çizdi. 
Kabuklu fındık ticaretinde yo-
ğunluk yaşanması beklenen 
bugünlerde ne Toprak Mah-
sulleri Ofisi’nin alım merkez-

lerinde nede manavlarda bir 
hareket olmadığına dikkat 
çeken Karan, üreticilerin pa-
zara ürün indirmekte nazlı 
davrandığını, fiyatların 25 lira 
bandını geçmesini beklediğini 
ifade etti. Devamı Sayfa 3’te

G�resun’da 10 b�n öğrenc�
yüz yüze eğ�t�me başladı

Soylu’dan Özel İdare �le �lg�l� yen� açıklama

ALUCRA'LI KÖYLÜLER
YENİ TRAFO İSTİYOR

KARADENİZ’İN EN UZUN
BİSİKLET YOLU YAPILIYOR

PALAMUT BÜYÜDÜKÇE
FİYATI DA ARTTI

Giresun Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri mev-
sim şartlarına bağlı olarak yeşil dokunun daha sağlıklı gelişe-
bilmesi için, şehir genelinde yürüttüğü hizmet kapsamında 
yeşil alanlarda ağaç bakım ve budama çalışmalarını hız kes-
meden sürdürüyor.  Devamı Sayfa 2’de
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Mehmet GÜNGÖR

BASKI YERİ
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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
Sarayburnu Cam�� ya-

nında Sayın Cumhurbaşka-
nımızın tal�matları ve des-
tekler�yle Doğu Karade-
n�z’�n en büyük M�llet Bah-
çeler�nden b�r� olan Bulan-
cak M�llet Bahçes�n�n yapı-
mı devam ed�yor d�yen Be-
led�ye Başkanı Recep 
Yakar ;”Y�ne Şeh�r merke-
z�nde yaklaşık 20 dönüm-
lük �k�nc� b�r kent parkı ola-
rak Akıncı Parkımızın ya-
pımı başladı, devam ed�yor. 
Akıncı Parkımızın altında 
1000 araçlık kapalı oto-
parklarımız tamamlandı. 
Şehre nefes aldıracak b�r 
d�ğer projem�z olan Yen� 
Beled�ye H�zmet B�nası ve 
Kent Meydanı Düzenleme-
s� başladı, devam ed�yor. 
Y�ne şehr�n trafik yoğunlu-
ğunu azaltacak Galer�c�ler 
S�tem�z� b�t�rmek üzerey�z.

Ş�md� de Bulancak’a 
yen� b�r nefes alanı kazan-
dıracak sah�l yolu kenarın-

Görele Beled�ye Başkanı Tolga Ere-
ner, koronav�rüs salgını neden�yle uzun 
süred�r okullarından ve arkadaşlarından 
uzak kalan ve 2020-2021 Eğ�t�m ve Öğ-
ret�m sezonunun açılmasıyla yüz yüze 
eğ�t�m almaya başlayan b�r�nc� sınıf öğ-
renc�lerle b�r araya geld�.

Yen� Eğ�t�m Öğret�m dönem�nde ko-

1. Sayfadan Devam
Alucra Yükselen Köyü 

Dernek Başkanı Hasan 
Ek�z, köyler�nde yeters�z 
olan trafonun yen� ve daha 
güçlü b�r elektr�k trafosuyla 
değ�şt�r�lmes�n� �sted�kler�n� 
bel�rtt�. Dernek Başkanı 
Hasan Ek�z, Yükselen Kö-
yünde yıllardır kullanılan 
elektr�kt rafosunun yeters�z 
kalmasından dolayı değ�ş-
mes� �ç�n tüm kamu kuru-
luşlarına müracaat ett�kler�-
n�, köye yen� yapılan evlerle 
hane sayısının daha arttığını 
ve yeters�z olan mevcut 
elektr�k trafosunun artık 

1. Sayfadan Devam
Tezgahlarda tanes� 15 

TL’den satılan palamutlar 
müşter�ler�n� beklerken, ba-
lıkçılardan Temel Özdem�r, 
tanes� 15 TL’den satılan pa-
lamudun fiyatının normal ol-
duğunu söyled�. Özdem�r 
“Şu an sattığımız palamutlar 
600-650 gram c�varında. Ta-
nes�n� 15 TL ‘den satıyoruz. 
F�yatı normal sayılır. Sezon 
başında 250-300 gramlık ba-
lıklar 7,5-10 TL’den satılı-
yordu. Ş�md� büyüdü dola-
yısıyla fiyatı da b�raz arttı. 
Sezon henüz başlamadı sa-
yılır. İsted�ğ�m�z g�b� balık 
yok balık sank� g�tt� g�b�. Şu 
an randıman yok. İstavr�t�n 
k�losu 30 TL. Bol çıksa 

P�raz�z’l� Bahçeşeh�r 
Ün�vers�tes� Mütevell� 
Heyet Başkanı Enver 
Yücel'�n oğlu, Bahçeşeh�r 
Kolej� İcra Kurulu 
Başkanı Hüsey�n Yücel, 
Acun ILICALI’nın 
başlattığı "HAYDİ 
ŞİMDİ" kampanyasına 
Bahçeşeh�r Kolej� adına 1 
M�lyon TL bağış yapa-
rak, uzaktan eğ�t�m �ç�n 
�ht�yaç sah�b� öğrenc�lere 
b�lg�sayar desteğ�nde bu-
lundu.

“ELEKTRİKSİZ KÖY OLARAK
ANILMAK İSTEMİYORUZ”

köye h�ç yetmed�ğ�n� bel�rt-
t�.

Esk� G�resun Val�ler�ne 
b�zzat sorunu köy halkının 
�mzalı d�lekçeler�yle �lett�ğ�-
n�, en son köy muhtarı �le 
b�rl�kte tekrar G�resun 

Çoruh Elektr�k Dağıtım Mü-
dürlüğüne bu sorunu �leten 
yen� b�r d�lekçe daha yaz-
dıklarını söyleyen Ek�z, 
"Çalmadığımız, sorunu �let-
med�ğ�m�z k�mse kalmadı 
ama maalesef bu mağdur�-
yet�m�z� g�deremed�k" ded�.

Özell�kle �lkbahar yaz 
dönemler�nde gurbetç�ler�n-
de köye gelmes� ve yen� ya-
pılarında artmasıyla bu so-
runun çok sıkıntı olmaya 
başladığını bel�rten Dernek-
Başkanı Hasan Ek�z, "Köy 
muhtarımız Hasan Yayla �le 
�lçe Kaymakamımıza da du-
rumu �lett�kama çözüme ka-
vuşturamadık. Beyaz eşya-

larımız yeters�z trafo nede-
n�yle sürekl� arıza vermeye 
başladı, buzdolabı çalıştıra-
maz, y�yecekler� muhafaza 
edemez duruma geld�k. 
Alucra Vakfımızın kahvaltı 
programında öncek� val�m�-
ze b�zzat �lett�m, önceden 
verd�ğ�m�z d�lekçeler�n�n 
b�rer nüshalarından verd�m 
ama sorun maalesef g�der�-
lemed�. Çoruh Aksa Dağı-
tım başta olmak üzere tüm 
yetk�l�ler�m�zden �st�rham 
ed�yoruz, artık ses�m�z� duy-
sunlar, 21. Yüz yılda G�re-
sun'un Alucra �lçes�nde 
elektr�ks�z köy olarak anıl-
mak �stem�yoruz" ded�.

Başkan erener öğrenc�ler�n mutluluğuna ortak oldu
ronav�rüs salgını tedb�rler� kapsamında 
öğrenc�ler�n yüz yüze eğ�t�mdek� mutlu-
luğuna ortak olan Beled�ye Başkanı 
Tolga Erener, tüm öğrenc�lere z�h�n 
açıklığı d�led�. Öğrenc�ler, Beled�ye Baş-
kanı Tolga Erener’� ç�çeklerle karşıladı-
lar karşılığında �se Başkan Erener öğren-
c�lere çeş�tl� hed�yeler verd�.Palamutun tanes� 15 TL

daha ucuz olur. Kalkan balı-
ğının k�losunu 110-120 
TL’ye satıyoruz. F�yat reko-
ru Kalkan Balığında. Kal-
kan Balığının k�losu 200-
250 TL’ye kadar çıktığı 
oldu” ded�.

Balıkçı esnaflarından 
Mustafa Çanakçı, palamu-
dun dışındak� d�ğer balık çe-
ş�tler�n�n fiyatlarının yüksek 
olduğunu �fade ederek, “Pa-
lamut bugünlerde b�raz bol, 

fiyatı 15 TL c�varında. 
Sezon başında fiyatı 7,5-10 
TL �d� ancak küçüktü. Şu 
anda büyüdü 600-700 
grama ulaştı. Dolayısıyla �r�-
lend�ğ� �ç�n fiyatı da ona 
göre arttı. D�ğer balık çeş�t-
ler� �se İstavr�t 25 TL, Sar-
gan 30 TL, Ç�nakop 40 TL. 
Az geld�ğ� �ç�n fiyatı da yük-
sek oluyor. Şu an palamut 
b�raz bol sayılır” d�ye ko-
nuştu.

Bahçeşeh�r Kolej�’nden 
uzaktan eğ�t�me

1 m�lyon l�ra

TÜM PROJELER BAŞLADI

da, y�ne Karaden�z’�n en 
uzun güzergahlarından b�-
r�ne sah�p olan B�s�klet ve 
Yürüyüş yolunun yapımına 
başladık. 

Burada yapacağımız 
peyzaj düzenlemeler�yle 
de, aydınlatma, ağaçlandır-
ma ve oturma alanlarıyla 
Bulancak’ı yen�den den�zle 
buluşturmuş olacağız. Tüm 

bu projelere, bütçeler� ve 
Bulancak ölçeğ�nde baktı-
ğımızda ne kadar büyük b�r 
�ş yaptığımız daha �y� anla-
şılacaktır. 

Projeler�n tamamı 2021 
sonu ve 2022 �ç�nde ta-
mamlanmış ve Bulancaklı-
ların h�zmet�ne açılmış ola-
caktır. Ş�md�den hayırlı 
olsun” d�ye konuştu.

1. Sayfadan Devam
Ek�pler tarafından, ağacın ömrünün uzatıl-

ması, estet�k görüntüsünün ve hastalıklara karşı 
d�renc�n�n arttırılması amacıyla, sah�l bandında 
ağaç budama çalışması gerçekleşt�r�l�rken, b�r 
yandan da parklarda ot b�çme ve genel bakım 
çalışması yürütülüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ek�pler� tara-
fından yapılan açıklamada: “Beled�yem�z�n so-
rumluluğundak� tüm parklarda ek�pler�m�z 
ağaçların ve yeş�l alanların bakım ve budama 
h�zmetler�n� özenle yapıyor. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ek�pler�m�z, cadde, sokak ve park-
larda ağaç budama çalışmalarını t�t�zle sürdü-
rüyor. Budama çalışmalarımızın büyük b�r 
özenle yürütülerek, ağaçların yere sarkan dalla-
rın tem�zlenmes�, kuruyan ve tehl�ke arz eden 
ağaçlar budanarak bakımları yapılıyor” den�ld�.

Ak Part� G�resun Merkez 
�lçe kongres�ne sayılı günler 
kala adaylar son hazırlıkları-
nı tamamlıyorlar. Merkez 
�lçe başkan adayı G�resun 
Otel ve Kahvec�ler Odası 
Başkanı Ercan Ayhan “Ka-
muoyunda Ak Part�de de-
mokras� yok d�yenler� sustu-
racak tam demokrat�k b�r se-
ç�mle seçme ve seç�lme 
hakkı olanlarla b�rl�kte mu-
halefete demokras� ders� ve-
receğ�z” �fadeler�n� kullandı.

B�z�m b�r sevdamız var 
d�yerek çalışmalarına devam 
eden Ercan Ayhan yaptığı ya-
zılı açıklamada ;”Aldığı ger� 

Ercan Ayhan; “Ak Part�’de demokras� yok d�yenler� susturacağız”
dönüşlerden son derece 
memnun olduğunu bel�rte-
rek, delege değ�ş�me ve ye-
n�l�ğe hazır �l�m�z�n b�r�k-
m�ş sorunlarına çözüm yen� 
b�r çehre yen� b�r v�zyon ve 
yen� projelerle Cumhurbaş-
kanımızın �cazet ett�ğ� tam 
b�r ek�p anlayışı �le Ak Part� 
İkt�darında �lçem�z�n b�r�k-
m�ş sorunlarına çözüm üret-
mek adına çok öneml� b�r fır-
sat yakalamış olacağız. De-
legeden gerekl� desteğ� al-

mamız hal�nde Kangren ha-
l�ne gelm�ş Batlama Yolu, 
Tur�zm�n gel�ş�m� �ç�n yayla 
bağlantı yolları, �l�m�z �ç�n 
hayat� önem arz eden 
Güney Çevre Yolu başta 
olmak üzere tüm sorunlar 
çözülene kadar b�r ayağımız 
da�ma Ankara’da alacak ve 
�l�m�z�n kader�n� değ�şt�-
recek h�zmetler G�re-
sun’umuza b�r ek�p çalışma-
sı �le kazandırılacaktır” 
ded�.

Tehl�ke arz eden ağaçlar budanıyor

İstanbul'da faal�yet gösteren Bulancak Dernekler Fede-
rasyonu (BUFED) genel merkez�n� Mahmutbey H�cret par-
kında bulunan yen� b�nasına taşıdı. G�resun ve Bulancaklı 
hemşehr�ler�ne her zaman h�zmet verd�kler�n� �fade eden 
BUFED Başkanı Sezg�n Karataş, İstanbul'da bulunan G�re-
sunluları H�cret Parkında p�kn�k yapmaya ve genel merkez-
ler�nde çay �çmeye davet ett�.

BUFED yen� yer�nde
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1. Sayfadan Devam
Bu yıl bahçede bekled�-

ğ� hasadı yapamayan fın-
dık üret�c�s�n�n az olan ürü-
nün değer�nde satmak �ste-
d�ğ�n� bel�rten Karan, 
“dünya fındık üret�m ve �h-
racatının l�der� b�z �sek, alı-
cılar fındık fiyatlarını arz 
ve talebe göre b�raz daha 
artırsın k�, hem üret�c� ka-
zansın hem de sanay�c� ve 
�hracatçı kazansın. Sonuçta 
fındıktan ülkem�ze g�ren 
her b�r dolar ekonom�m�ze 
katma değer olacaktır” 
ded�.

Üret�c�ler�n kafasında 
30 l�ra g�b� b�r fındık fiyatı 
oluştuğuna vurgu yapan 
Karan, “geçen sezon ser-
best p�yasada fındık fiyatı 
27 l�rayı gördü. Serbest p�-
yasada fındık fiyatı sanay�-

1. Sayfadan Devam
G�resun Val�s� Enver 

Ünlü 2020–2021 eğ�t�m-
öğret�m yılının açılışı nede-
n�yle G�resun Merkez Yeş�l-
g�resun İlkokulu ve Fındık-
yurdu Anaokulunu z�yaret 
ett�. Yen� Koronav�rüs Has-
talığı neden�yle bu yıl yüz 
yüze ve uzaktan eğ�t�m şek-
l�nde uygulanacak olan yen� 
eğ�t�m-öğret�m yılının açılı-
şını B�r�nc� Sınıf öğrenc�le-
r�n�n katılımıyla; tem�zl�k, 
maske ve sosyal mesafe ku-
rallarına uygun olarak Yeş�l-
g�resun İlkokulu’nda ger-
çekleşt�ren Val� Ünlü, ço-
cuklara ç�kolata �kram ett�k-
ten sonra Fındıkyurdu Ana-
okulu’na geçerek buradak� 
m�n�k öğrenc�lere oyuncak 
hed�ye ett�.

G�resun Val�l�ğ�n’den ya-
pılan açıklamada ;”Tüm 
yurtta olduğu g�b� G�re-
sun’da 21 Eylül 2020 Pazar-
tes� günü başlayan 
2020–2021 eğ�t�m-öğret�m 
yılı �le 31 Ağustos 2020 ta-
r�h�nde başlayan uzaktan eğ�-

G�resun’da 71 B�n 912 öğrenc� uzaktan ve yüz yüze eğ�t�m alıyor
t�m; toplam 71 B�n 912 öğ-
renc� ve 5 B�n 868 öğret-
menle, yüz yüze ve uzaktan 
eğ�t�m �mkânlarının b�rl�kte 
kullanılması �le sürdürü-
lecek.21–25 Eylül tar�hler� 
arasında 5 B�n 738 okul ön-
ces� ve 4 B�n 492 �lkokul b�-
r�nc� sınıf olmak üzere top-
lam 10 B�n 230 öğrenc�m�z 
�le haftada 1 (b�r) gün otu-
zar dak�kalık etk�nl�k saat� 
şekl�nde yüz yüze uyum eğ�-
t�m yapılacak. Bu eğ�t�mler 
zorunlu olmayıp vel�n�n �s-
teğ�ne bağlı olarak gerçek-
leşt�r�lecek.

Uyum haftasından sonra 
28 Eylül–2 Ek�m 2020 ta-
r�hler�n� kapsayan hafta ve 
devamında okul önces� eğ�-
t�m kurumlarında 2 (�k�) 
gün, otuzar dak�kalık 5 et-
k�nl�k saat� şekl�nde yüz 
yüze eğ�t�m yapılacak. Aynı 
şek�lde �lkokul b�r�nc� sınıf-
ta uyum eğ�t�m� haftasından 
sonra yüz yüze eğ�t�m 2 
(�k�) gün otuzar dak�kalık 5 
saat üzer�nden devam 
edecek.İlkokul b�r�nc� sınıf 

öğrenc�ler� �ç�n müfredatta 
bulunan d�ğer derslere a�t 
konular uzaktan eğ�t�m yo-
luyla canlı ders, EBA TV ve 
EBA üzer�nden �şlenecekt�r. 
Haftada 2 (�k�) gün yüz 
yüze eğ�t�m yapılacak olan 
özel eğ�t�m kurumlarında 
�se öğrenc�ler�n 12.30’da 
okuldan ayrılmalarını sağla-
yacak şek�lde planlama ya-
pılacak olup her çarşamba 
günü yüz yüze eğ�t�me ara 
ver�lerek dezenfekte çalış-
maları yapılacak.

G�resun’da bulunan 
okulların tamamında gerekl� 

tüm h�jyen kuralları d�kkate 
alınarak düzenlemeler ya-
pılmış ve 72 okulumuza 
“Okulum Tem�z” belges� ve-
r�lm�ş olup d�ğer okullarımı-
zın da bu sev�yeye get�r�l-
mes� �ç�n çalışmalar devam 
etmekted�r. 

Ayrıca salgınla mücadele 
kuralları kapsamında okul-

larımızda öğle yemeğ� ver�l-
mes�ne ara ver�lecek.28 
Eylül 2020 tar�h�nden sonra 
d�ğer sınıf sev�yeler�ndek� 
tüm öğrenc�ler�m�ze uzak-
tan/canlı ders uygulaması 
haftalık ders ç�zelgeler� doğ-
rultusunda öğretmenler� ta-
rafından yapılacak” �fadele-
r�ne yer ver�ld�.

ÜRETİCİLERİN KAFASINDAKİ
FİYAT 30 LİRA

c�n�n ve TMO’nun stokla-
rında bell� m�ktarda ürün ol-
masına rağmen bu fiyatı 
gördü. Bu sezon stoklar 
tamtakır, üret�c� fındık fi-
yatı serbest p�yasanın altın-
da kalan TMO’ya ürün gö-
türmüyor. Üret�c�n�n gözü, 
kulağı serbest p�yasadak� fi-
yatlarda. Fındık �hracat ra-
kamlarına baktığımızda 
dolar bazında �ç fındığın 
kental� (100 k�logramı) 
geçen yılın bu dönem�yle 
hemen hemen aynı oranda. 
Dolar bazında fındık fiyatı 
b�r değer kaybetm�ş değ�l. 
Dolar fiyatındak� artışı da 
göz önünde bulunduracak 
olursak üret�c�ler�n 25 l�ra 
üzer� ve 30 l�ra fındık fiyatı 
beklent�s� �çer�s�ne g�rmes� 
gayet normal ve makul” 
d�ye konuştu.

P�raz�z Beled�ye Başkanı Hüsey�n Görgülüoğlu öğ-
renc�lere destek olmaya devam ed�yor. Beled�yeden yüz 
yüze eğ�t�m önces� �lkokul 1’�nc� sınıf öğrenc�ler�ne kır-
tas�ye set� ve maske hed�ye ett�.

P�raz�z Beled�ye Başkanı Hüsey�n Görgülüoğlu'nun 
tal�matları doğrultusunda beled�ye ek�pler� 1’�nc� sınıf 
öğrenc�ler�ne dağıtılmak üzere kırtas�ye setler�n� ve mas-
keler� okul müdürler�ne tesl�m ett�. Başkan Görgülüoğlu 
her şey�n başının eğ�t�m olduğunu,gençlere ve çocuklara 
yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu sos-
yal beled�yec�l�k kapsamında çocuklar �ç�n eğ�t�m�n her 
alanında yardımlarına devam edecekler�n� söyled�.

D�yanet İşler� Türk 
İslam B�rl�ğ� (DİTİB) �le 
Türk�ye D�yanet Vakfı 
(TDV), sel felaket�n�n ya-
şandığı G�resun’da yaraları 
sarmaya devam ed�-
yor.DİTİB, kampanya kap-
samında toplanan yardımla-
rı, sel mağdurlarına ulaştı-
rılmak üzere Türk�ye D�ya-
net Vakfına tesl�m ett�.

AFET BÖLGESİNE 
GIDA KOLİSİ VE

YIKANABİLİR MASKE 
ULAŞTIRILDI

Almanya’da yaşayan 
Türk vatandaşların deste-
ğ�yle gerçekleşt�r�len kam-

Ordu’nun Fatsa �lçes�nde 
korona v�rüs (Cov�d-19) teş-
h�s� konulan ve ev�nde ka-
rant�nada bulunan b�r baba-
nın, 2 yaşındak� çocuğunu 
camın arkasından sevmes� 
görüntüsü yürekler� sızlattı.

Ordu’da da v�rüsün ya-
yılmasını engellemek adına 
alınan kararlar, k�m� zaman 
�nsanların v�rüs �le karşı kar-
şıya gelmes�n� engelleyeme-
yeb�l�yor. Korona v�rüsü sal-
gının artış gösterd�ğ� son 
günlerde k�m� zaman yürek-
ler� sızlatan görüntüler de or-
taya çıkab�l�yor. Ordu’nun 
Fatsa �lçes�nde, korona v�rü-
sü teşh�s� konulan Erdal 
Dalar ev�nde karant�nada bu-
lunurken, 2 yaşındak� kızı 
Fatma Hafsa’ya da özlem� 

ZAYİ/ Nüfus Cüzdanımı 
kaybett�m. Hükümsüzdür.
Tolga ÖZDEMİR

BAŞKAN GÖRGÜLÜLÜOĞLU'NUN
ÖĞRENCİLERE DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

DİTİB VE TDV GİRESUN’DA YARALARI SARIYOR

panya kapsamında toplanan 
paralar, DİTİB Almanya’yı 
tems�len Essen Bölge B�rl�-
ğ� Başkanı Fahrett�n Alpte-
k�n, Düsseldorf Bölge B�rl�-
ğ� Başkanı Ers�n Özcan ve 
Münster Bölge B�rl�ğ� Baş-
kanı Durmuş Aksoy tarafın-
dan G�resun İl Müftüsü ve 
TDV G�resun Şube Başkanı 
Muh�tt�n Oral’ın koord�ne-
s�nde Türk�ye D�yanet Vak-
fına tesl�m ed�ld�. Essen 
Bölge B�rl�ğ� Başkanı Fah-
rett�n Alptek�n, DİTİB Al-
manya cam�ası olarak sel fe-
laket� sonrası yaraları b�r 
nebze olsun sarmak �ç�n ha-

rekete geçt�kler�n� bel�rte-
rek, “G�resun �ç�n Müşav�r-
l�ğ�m�z�n gözet�m�nde hızlı 
b�r yardım kampanyası baş-
lattık. Türk�ye D�yanet Vak-
fımız ‘B�z yardımın ulaştı-
rılması h�zmetler�n� s�z�n 
adınıza üstlen�r�z.’ ded�. İl 
Müftüsü Muh�tt�n Oral b�ze 
hem rehberl�k hem ev sa-
h�pl�ğ� yaptı. B�zler DİTİB 
olarak katkımızı Müşav�rl�-
ğ�m�z adına takd�m ed�yo-
ruz. Hem Türk�ye D�yanet 
Vakfına hem G�resun İl Müf-
tülüğüne teşekkür ed�yo-
ruz.” ded�.

G�resun İl Müftülüğün-
den yapılan açıklamada, 
DİTİB Almanya tarafından 
Türk�ye D�yanet Vakfına tes-
l�m ed�len yardımlarla ps�-
kososyal desteğe �ht�yaç 
duyan vatandaşlara destek 
olunacağı, ayrıca selden 
zarar gören cam� ve Kur’an 
kurslarının bakım ve onarı-
mı �le tefr�şatının yapımına 
katkı sağlanacağı kayded�l-
d�.

Koronav�rüslü baba, kızını
camın arkasından sev�yor

her geçen gün artıyor. Yak-
laşık 9 gündür ev karant�na-
sı devam eden Erdal Dalar, 
evladını camın arkasından 
sev�yor, oyun oynuyor.

Babasına camın arkasına 
gelerek seslenen Fatma 
Hafsa, babasına sarılacağı 
günü özlemle çek�yor.

Baba Erdal Dalar �se kızı 
�le her dak�ka camdan ken-
d�s�n� severek hasret g�der�-
yor. İzolasyonun cumartes�-
n� günü b�teceğ�n� söyleyen 
baba, bundan sonra k� gün-
lerde a�les� bata olmak 
üzere bu salgından korun-
mak �ç�n daha c�dd� b�r 
savaş vereceğ�n� söyled�.

http://info@linra.com.tr
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demde tuttuk ve bunu da 
çok büyük ölçüde başardık." 
ded�.

M�llî Eğ�t�m Bakanı 
Z�ya Selçuk, TRT EBA Ka-
nalları Yen� Yayın Dönem� 
Tanıtım Toplantısı'ndak� ko-
nuşmasında, bugün sank� 
okulun �lk ders�ne başlıyor-
muş g�b� h�ssett�ğ�n� söyle-
d�.Toplantıda göster�len 
TRT EBA Belgesel�'n�, 
okulları ve çocukları �zler-
ken çok heyecan duyduğunu 
�fade eden Selçuk, "Çünkü 
dünyada yapılmayan b�r �ş 
yapıldı. Bu, sadece üç kanal 
kurmak meseles� değ�l. Bu 
çapta b�r �ş sadece Türk�-
ye'de yapıldı. Genel 
Müdür'ümüze "Önümüzdek� 
ay üç kanal daha lazım." 
desem em�n olun, yaparlar 
ama demeyeceğ�m. İnanıl-

Türk�ye’n�n en fazla 
yağış alan bölgeler�nden 
Doğu Karaden�z Bölge-
s�’nde yaşanan sel ve heye-
lanlar sonucu en çok dere ke-
narlarına yapılan b�nalar 
zarar görüyor. Doğu Kara-
den�z Bölges�’n�n b�rçok ye-
r�nde olduğu g�b� Trab-
zon’un Köprübaşı �lçes�nde 
dere yatağında yapılan b�na-
lar adeta tehl�ken�n boyutu-
nu gözler önüne ser�yor. 22 
yıl önce 47 k�ş�n�n hayatını 
kaybett�ğ� �lçeye bağlı Beş-
köy mahalles�ne sadece 3 k�-
lometre uzaklıktak� �lçe mer-
kez� �ç�n AK Part� Trabzon 
M�lletvek�l� Sal�h Cora ha-
rekete geçerken, DSİ Genel 
Müdürlüğü �le görüşmeler 
yaptı.

Konuyla �lg�l� değerlen-
d�rmelerde bulunan AK 
Part� Trabzon M�lletvek�l� 
Sal�h Cora, �lçeye z�yarette 
bulunduğunu bel�rterek 
“Köprübaşı’nda geçt�ğ�m�z 
günlerde �nceleme yaptım. 
Orada �nanılmaz şeyler var. 
O yamaçlarla sel olduğunda 
o çığa dönüşür. Sel aşağıya 
�nd�kçe hızını arttırıyor. Kes-
k�n yamaçları var. Köprüba-
şı b�r p�lot uygulama olab�-
l�r. Dere kenarında kurulan 
b�r şeh�r �ç�n örnek b�r �lçe-
ye dönüştüreb�l�r. Afet ol-
madan bu çalışma yapılab�-
l�r. Yoksa Beşköy’de sel 
oldu Beşköy d�ye b�r şey kal-
madı. Ş�md�den tedb�rler� 
alırsak orada b�r yaşamı mu-
hafaza etm�ş oluruz” ded�.

Köprübaşı �lçes�n�n Ka-
raden�z Bölges�’nde b�r çok 
yerde olduğu g�b� deren�n 
�çer�s�nde kalan b�r �lçe ol-
duğunu kaydeden Cora 
“Orada her zaman heyelan 
ve sellere karşı afetlere 
karşı dayanıksız b�r durum, 
tehl�keye maruz kalab�lecek 
b�r görüntü var. Sel ve heye-
lanlar Karaden�z Bölges� 
�ç�n kaçınılmaz b�r durum-
dur. Derel� b�z�m bölgem�z 
�ç�n öneml� b�r nas�hatt�r. 
Bundan ders çıkarmamız ge-
rekt�ğ�n� düşünüyorum. 
Dere kenarında kurulan her 
�lçem�zde tedb�rler� almalı-
yız. Bu t�p yerlerde afet ol-
duktan sonra oluşan zararı 
telafi etmek çok büyük b�r 
mal�yet oluşturmaktadır. De-

TRT EBA KANALLARINDA
YENİ YAYIN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Eğ�t�m Bakanı Z�ya Selçuk, 
"Uzaktan eğ�t�mde Türk�-
ye'n�n bütün ülkelerden 
daha �y� b�r duruma nasıl ge-
leb�leceğ� sorusunu hep gün-

olan uzaktan eğ�t�mde yen� 
yayın dönem�ne �l�şk�n gün-
dem�n masaya yatırıldığı top-
lantı İstanbul'da gerçekleşt�. 
Toplantıda konuşan M�llî 

2020-2021 eğ�t�m öğre-
t�m yılı, 21 Eylül'de uzaktan 
eğ�t�mle başlıyor. M�llî Eğ�-
t�m Bakanlığı ve TRT ortak-
lığıyla yoluna devam edecek 

maz b�r b�rl�ktel�kle, �ş b�rl�-
ğ� ve dayanışmayla çok 
güzel b�r �ş çıkardık. Dünya-
dak� m�llî eğ�t�m bakanlarıy-
la görüşürken bunu övünçle, 
kıvançla paylaşıyorum." �fa-
deler�n� kullandı.

Türk�ye'de telev�zyonun 
ulaşmadığı çok nad�r bölge 
olduğunu d�le get�ren Sel-
çuk, telev�zyona er�şemeyen 
çocuklara tedar�k noktasın-
da çaba sarf ett�kler�n� ve 
mesafe de aldıklarını kay-
dett�. Selçuk, her çocuğun 
okuldak� dersler�n� TRT 
EBA'dan �zleme �mkânına 
sah�p olduğunu, her öğren-
c�n�n �ht�yacını karşılayacak 
�çer�ğ�n TRT EBA'da yer al-
dığını bel�rterek öğrenc�lere 
ve öğretmenlere ayrıca EBA 
�nternet desteğ� de ver�ld�ğ�-
n� d�le get�rd�. EBA �nternet-

te de v�deo, an�masyon, 
film, ders anlatımları, gra-
fiklerden oluşan yüz b�nler-
ce �çer�ğ�n yer aldığını vur-
gulayan Selçuk, "Bu mesele 
sadece eğ�t�m ve öğret�m 
meseles� değ�l. Aslında kü-
resel ölçekl�, evrensel ölçek-
l� b�r salgının dünyada top-
lumlara ve b�reylere nasıl 
b�r etk�de bulunduğu mese-
les�n� de gündem�m�ze get�r-
d�." ded�.

“TÜRKİYE'NİN 
BİRİKİMİNE 

GÜVENİYORUZ"
"Bütün bunları yapıyor 

olmak b�z�m �ç�n yeterl� 
değ�l. Daha fazlasına �ht�ya-
cımız var. Her türlü öner�ye 
açığız çünkü arkamızda 
TRT'n�n gücü var, çünkü 
M�llî Eğ�t�m Bakanlığının 
büyük b�r b�r�k�m� var. Bu 

�k�s� b�r araya geld�ğ�nde b�z 
�nanılmaz �şlere �mza atma 
fırsatına sah�p oluyoruz." 
d�yen Selçuk, stüdyoları de-
falarca z�yaret ett�ğ�n�, TRT 
çalışanlarının meseley� sım-
sıkı tuttuklarını gördüğünü, 
bunun da kend�s�n� mutlu et-
t�ğ�n� söyled�.

Selçuk, "Başlangıçta b�r 
�let�ş�m kurma, sürec� �şlev-
sel b�ç�mde götürme konu-
sunda problemler oldu ama 
problemler� de çok kısa sü-
rede aştık. Öğretmenler�-
m�zle artık yekvücut hâl�ne 
geld� TRT'dek� arkadaşları-
mız ve bu süreçte de stüdyo-
ların ver�ml�l�ğ� artmaya baş-
ladı. B�nlerce ders yapmak-
tan, tek b�r ders�n 5 gün al-
dığı b�r yapımdan söz ed�-
yoruz, kolay b�r �ş değ�l." 
d�ye konuştu.

Selçuk, bunu başarıyla 
ortaya koyanlara teşekkür 
ederek, şöyle devam ett�: 
"Ben bu teşekkürü o kadar 
yürekten söylüyorum k� 
çünkü o stüdyoları gören 
ben�m. Çünkü oradak� hum-
malı çalışmalara şah�t olan 
ben�m. İşte bu nedenle, bu 
yüzden b�z M�llî Eğ�t�m Ba-
kanlığı olarak güven �ç�nde 
daha fazlasını yapab�l�r�z, d�-
yoruz çünkü Türk�ye'n�n b�-
r�k�m�ne güven�yoruz. 
Çünkü bu sadece b�z�m 
şahs� b�r�k�m�m�z değ�l, bu 
Türk�ye'n�n b�r�k�m�. Türk�-
ye'n�n b�r�k�m� olduğunda 
da dünyada yapılmayanı yap-
mak ve dünyanın en büyük 
okulunu kurmak, çok güzel 
b�r şey. Böyle b�r cümley� 
kurma fırsatı verd�ğ� �ç�n 
tüm ek�p arkadaşlarıma te-
şekkür ed�yorum."TRT 
EBA'nın, MEB ve TRT'n�n 
çok güzel b�r ortak yapımı 
olduğunu, bundan sonra yıl-
lar boyunca sürecek b�r �ş 
b�rl�ğ�nden söz ed�ld�ğ�n� ak-
taran Selçuk; bunu, bundan 
sonra dönüşen, değ�şen dün-
yanın sıradan b�r �ht�yacı ola-
rak karşılamaya devam ede-
cekler�n� ve dünyanın en �y� 
d�j�tal eğ�t�m altyapısını ku-
racaklarını bel�rtt�.

“KÖPRÜBAŞI DERELİ GİBİ OLMASIN” DİYE HAREKETE GEÇİLİYOR
Doğu Karaden�z'�n b�r çok noktasında olduğu g�b� Trabzon'un Köprübaşı �lçes� dere yatağındak� yapılaşması �le d�kkat 

çekerken, ş�ddetl� b�r yağışta tıpkı G�resun'un Derel� �lçes� g�b� sel r�sk� taşıyan �lçe merkez� �ç�n harekete geç�l�yor.
rel� ve c�varında yaşanan 
afetten dolayı oluşan zarar 
neredeyse m�lyarları buldu. 
Ş�md�den bunun çalışması 
yapılsın kentsel dönüşümle-
re devam edel�m. Dere ke-
narlarındak� kentsel dönü-
şümler� hızlandıralım. Yarın 
y�ne afetler olacaktır. Bu ka-
çınılmazdır. Alacağımız ted-
b�rlerle bu afetler �le oluşa-
cak zararları m�n�m�ze etm�ş 
oluruz. Ters�p bentler�n� böl-
gen�n özell�kler�ne göre 
hızlı b�r şek�lde yapmamız 
lazım. Her yönüyle kurum-
lar bu konuda vad� vad� ça-
lışmalarını yetk�l�, mühen-
d�slere yetk�l� kurumlara 
yaptırarak b�r an önce haya-
ta geç�rmes� elzemd�r” d�ye 
konuştu.

“AFET GELMEDEN, 
SEL OLUŞMADAN, HE-
YELANLAR ŞEHRİMİ-

ZE ESİR ALMADAN 
TEDBİRLER ALMA-
MIZDA YARAR VAR”

DSİ Genel Müdürlüğü 
�le konuyu görüştüğünü kay-
deden Cora, şunları söyled�: 
“Bu tür projeler�n mal�yetle-
r�n�n yüksek olduğunu 
ancak �mkansız olmadığını 
böyle projeler� özell�kle 
Dünya Bankasındak� fonla-
rın tem�n ed�leb�lmes�n�n 
mümkün olduğunu oradak� 
h�be projelerle gerçekleşt�r�-
leb�leceğ�n� söyled�ler. Tür-
k�ye’de bunu uygulayan 
bazı bölgeler olduğunu aynı 
şek�lde Karaden�z’de buna 
çalışılması gerekt�ğ�n� söy-
led�. DSİ’n�n de kend�ne 
göre b�r çalışması var. Sade-
ce G�resun, R�ze ve Trab-
zon’da dere ıslah ve taşkın 
korumalarının mal�yet� 2.5 
m�lyar c�varında. Bu büyük 
b�r bütçe. Bunu etap etap 
hızlı b�r şek�lde gerçekleş-
t�rmem�z lazım. Bu sorunla-
rı bundan sonrak� nes�llere 
daha az sorun bırakmak 
adına ş�md�den adımlarını at-
malıyız. Afet gelmeden, sel 
oluşmadan, heyelanlar şeh-
r�m�ze es�r almadan tedb�r-
ler almamızda yarar var. 
Bütün dereler� değerlend�r�p 
her b�r� �ç�n yapılması gere-
ken projeler�, yatırımları or-
taya koyarak onları hayata 
geç�rme noktasında b�r adım 
atacağız. Bu konuda bütün 

örnekler� �nceleyeceğ�z. 
Bütün modeller� değerlend�-
receğ�z. Bu konuda Karade-
n�z Bölges�’nde sel ve afet 
b�z�m bölgem�z �nsanının ka-
der� olmaktan çıkaracağız. 
Bu sel ve afete mahkum ya-
şamaktan kurtarmaya çalı-
şacağız. Bunun �ç�n çalış-
malarımız var. Ekonom�k 
koşulları da gözeterek en 
kısa zamanda bunu başlat-
mak �st�yoruz. Köprüba-
şı’nda b�r Beşköy örneğ� 
var. Akçaabat’tan b�r Sera 
Gölü örneğ� var. Bunlar b�z� 
mesaj ver�yor. Y�ne sel ve 
heyelanlar olacaktır ama 
bunları en az zararla telafi 
edecek önemler almamız ge-
rek�yor. DSİ Genel Müdürü 
�le görüştük Mahanoz dere-
s�n�n ıslahı noktasındak� ıs-
rarımızı sürdürdük. Bunu 
b�r an önce gerçekleşt�rme-
m�z gerek�yor. Aynı şek�lde 
Köprübaşı’nda b�r kentsel 
dönüşüme tab� tutularak 

dere yatağının üzer�ndek� ko-
nutlarla alakalı b�r çözüm 
oluşturmamız gerek�yor. 
Şeh�r deren�n üzer�ne kurul-
muş. Bu konuda çalışıyoruz. 
Kentsel dönüşüm olmak 
üzere, dere ıslahı, taşkınlar 
�le �lg�l� sadece Köprüba-
şı’nda değ�l bölgedek� her �l-
çede çalışmalarımız var. 
İnşallah bunları en kısa sü-
rede hayata geç�receğ�z.”
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Giresunspor evinde Menemenspor ile oynadığı maçta 
son saniyelerde gördüğü golle iki puan yi�rdi.

Bir şans golüyle üç puana çok yaklaş�k ama santrası dahi 
olmayan bir golle sahadan iki puan bırakarak ayrıldık.

Kadro açıklandığında ilk olarak Balıkesirspor maçında 
forma giyen gençlerin kadroda olup olmadığına bak�m. O mü-
sabakada tecrübesizliğinin kurbanı olan Fa�h kadroda ama sa-
hanın iyilerinden Atakan yok. O maçın en iyilerinden İshak, ke-
narda görev bekliyor ama şans gelmiyor.

Geçen haftaki maçı bir anımsayalım. İki topu direkten 
dönen, asist yapan, takımının hücum etkinliğinde önemli pay 
sahibi olan İshak, bir sonraki mücadelede hamle oyuncusu ola-
rak dahi görev yapamıyor.

Hemen hemen herkeste ‘Geçen ha�a gençler oynadı, bu 
ha�a rahat yeneriz’ düşüncesi hakimdi. Ben de o gençlerin or-
taya koyduğu oyunu görünce Giresunspor sezon öncesi iyi ça-
lışmış fikrine sahip oldum ancak Menemenspor maçında orta-
ya konulan oyun beni çok şaşırt�.

Karşınızda bir iki cılız atağın haricinde sadece duran top-
lardan üzerinize gelmeyen çalışan bir rakip var ama buna rağ-
men pozisyon üretemeyen, hücumda çoğalamayan bir Gire-
sunspor izledik. Ataklarımızda dört beş oyuncuyu sadece 
duran toplarda rakip ceza alanında görebildik.

Oyun golsüz eşitlikle devam ederken, sağ bekin çıkarılıp, 
sağ bek alınmasına anlam veremedim. Hayrullah’ın bir sakatlı-
ğı mı söz konusuydu bilemiyorum ancak eğer öyle değilse ve 
de bu oyuncu kenarı alınacaksa Himmet oraya çekilip, sağ 
önde ise Yasin tercihi yapılabilirdi.

Giresunspor’un filelere bırak�ğı gol tamamen şans�. Ka-
leci Selmani’nin yumruklamak istediği o top kendi kalesinde 
değil de, ceza sahasının içerisine de düşebilirdi, kornere de gi-
debilirdi.

Eren 85’te kenarı alınınca rakip daha fazla yarı sahamızda 
gözükmeye başladı. Faul alan, başında sürekli bir stoper bulu-
nan futbolcunun kenarı alınması doğru değildi. Ayrıca top ta-
şıyan Caner de son düdüğe kadar sahada olmalıydı diye düşü-
nüyorum.

Giresunspor geçen ha�a parayı ödediği halde oyuncuları-
nı Balıkesir’de oynatamadı. Bu işler son ana bırakılmamalıydı. 
Menemenspor maçında ise teknik ekibin oyuna bakış açısın-
dan iki puan gi�.

Giresunspor ilk iki maçında dört puan alabilseydi her şey 
daha güllük gülistanlık olarak görülebilirdi ama Menemenspor 
karşısındaki takım ne tat verdi, ne tuz. Belki biraz erken, inşal-
lah ilerleyen haftalar Giresunspor adına çok daha iyi olur.
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G�resunspor üretem�yor
Giresunspor Teknik So-

rumlusu Ümit Şengül, takı-
mın yeni yeni birbirlerini ta-
nıdığını belirterek, “Mene-
menspor karşısında istediği-
miz oyunu bir türlü sahaya 
yansıtamadık” dedi.

Şengül; “Sezon açılışından 
bu yana ikinci maçımız. Daha 
oyuncularımız birbirlerini 
yeni yeni tanıyorlar, yeni yeni 
adapte oluyorlar. Bunun zor-
luğunu yaşıyoruz. İlk yarıda 
istediğimizi sahaya yansıta-

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, iyi yolda 
olduklarını ifade etti.

Mutlu; “Geçen hafta çok iyi oynayamadığımız Altınordu 
maçı vardı. Bu maçtan önce de söylemiştik. Futbolumuzu sa-
haya yansıtıp buradan puan alıp dönmek istediğimizi belirt-
miştik. Takımımız çok iyi hazırlandı hafta içerisinde. Geçen 
maça da öyle hazırlanmıştık ama istediğimiz oyunu sahaya 
yansıtamamıştık. Giresunspor deplasmanında iyi oynadık, son 
saniyeye kadar mücadele ettik. Son saniye de olsa golü bula-
bildik. İyi yoldayız, çocuklar iyi mücadele ediyor. Geçen seneki 
tempomuzu yakalamaya çalışacağız inşallah” dedi.

Giresunspor’un Sene-
galli oyuncusu Balde, Me-
nemenspor maçının ikinci 
devresinde görev yaptı.

Henüz hazır olmadığı 
için ilk 11’de düşünülme-
yen ileri uç oyuncusu, ilk 
devrenin bitiminin ardın-
dan Helder Taraves’in ye-
rine oyuna dâhil oldu.

Giresunspor’un evinde Menemenspor ile 

oynadığı karşılaşmada kadro beklenilen gibiy-

di. Yeşil-beyazlılar rakibinin karşısına Tolga-

han, Hayrullah, Sadi, Diarra, Hüsamettin, Hel-

der, Mehmet Taş, Nalepa, Muhammed Him-

met, Caner ve Eren’den oluşan 11’le çıktı. İlk 

hafta maçının 11’inden sadece Muhammed ve 

Mehmet Taş 11’de şans bulan oyuncular oldu.

Giresunspor’da Eren Tozlu, kap-
tanlık pazubandını Mehmet 
Taş’tan aldı. Balıkesirspor deplas-
manında lisansı yetişemediği için 
oynayamayan oyunculardan olan 
Eren Tozlu’nun yokluğunda sahaya 
kaptan olarak Mehmet Taş çıkmış-
tı. Eren, Menemenspor maçına ilk 
11’de başladı ve sahaya kaptan ola-
rak çıktı.Kaptan 85’te yerini genç 
futbolcu Erol Can’a bıraktı.

“Süper L�ge çıkmaya çalışacağız”
madık. İkinci yarı yaptığımız 
değişiklikler ile pozisyon 
üretmede zorlandık ama 
gölü bulduk. Uzatmanın 
uzatması ile son dakika golü 
yedik. Ciddi transferler yap-
tık. Bu takımla Süper Lig’e 
çıkmaya çalışacağız. 

Gerek takım olarak gerek 
oyuncular olarak kat etme-
miz gereken şeyler var. Oy-
nadıkça daha güzel şeyler or-
taya koyacağız” ifadelerini 
kullandı.

Menemenspor mutlu

Kadro beklen�ld�ğ� g�b�

Balde
�k�nc� yarı

Kaptan Eren
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Giresunspor Basın Sözcü-
sü Ferhat Karademir, ilk iki 
haftada istedikleri sonuçları 
alamamanın üzüntüsünü ya-
şadıklarını dile getirdi.

Menemenspor maçında 
üç puana çok yaklaştıklarını 
ifade eden Basın Sözcüsü Ka-
rademir; “Biz maçın lehimize 
biteceğini sanarken, kalemiz-
de golü gördük. Maalesef fut-
bolun içerisinde bunlar var. 
Son dakika golüyle galip de 
gelebiliyorsunuz, puanda kay-
bedebiliyorsunuz. Bizim adı-
mıza şanssız bir maç oldu. Ta-
mamen yeni oyunculardan ku-
rulu bir kadro olmanın sıkın-
tılarını yaşıyoruz. Bizim sıkın-
tımız uyum. İnşallah takımı-
mız en kısa süre içerisinde 
bunun üstesinden gelecek” 
dedi.

EN İYİLERDEN BİRİYİZ
Ligin en iyi kadrolarından 

birine sahip olduklarını kay-
deden Basın Sözcüsü Karade-
mir; “Taşlar yerine oturdu-
ğunda herkesin keyifle izle-
yeceği bir takım sahada ola-
cak. Milli maç öncesinde iki 
maçımız var. Deplasmandaki 
Bursaspor ve iç sahadaki Bo-
luspor müsabakalarını en iyi 

Giresunspor, Menemens-
por ile 3. kez karşı karşıya 
gelmişti. Yeşil Beyazlılar, 
İzmir temsilcisine 1 maç kay-
betmiş, 1 maç kazanmıştı. 
Çotanaklar, Pazar günkü ran-
devu da ise rakibiyle yenişe-
medi ve serilerde üstünlük 
kuramadı.

Giresunspor oynadığı ilk iki maçta sadece bir 
puan alma başarısı gösterdi. Balıkesirspor’un 
karşısına genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir 
kadro ile çıkmak zorunda kalan Yeşil beyazlılar, 
Menemenspor karşısında 3 puana çok yaklaşsa 
da son saniyelerde kalesinde gördüğü golle sa-
hadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Gire-
sunspor ilk iki maçında beş puan yitirdi.

Menemensporlu Sel-
mani, Giresunspor ma-
çında kendi kalesine gol 
attı. Nalepa’nın serbest 
atıştan orta şut şeklinde-
ki vuruşunda topu yum-
ruklarıyla uzaklaştırmak 
isteyen kaleci Selmani 
şanssızlık yaşadı ve 
meşin yuvarlağı kendi ağ-
larına gönderdi. Selmani 
son saniyede golü bul-
malarının ardından 
büyük bir sevinç yaşadı.

Basın Sözcüsü Karadem�r: “Aradan sonra takımımızın gerçek performansına kavuşacağını düşünüyoruz. Burada
başarı �ç�n her şey mevcut. İsted�ğ�m�z g�b� başlayamadığımız l�gde �sted�ğ�m�z yerlere gelmey� başaracağız”

G�resunspor’un sıkıntısı uyum
şekilde geride kapatarak 
araya girmek istiyoruz. O ara-
dan sonra takımımızın gerçek 
performansına kavuşacağını 
düşünüyoruz. Burada başarı 
için her şey mevcut. Gire-
sunspor’un başarısı için gece 
gündüz demeden çalışan bir 
yönetim var. Başarı aç bir tek-
nik kadro ve çok kaliteli isim-
lerden oluşan bir oyuncu top-
luluğu mevcut. Taraftarımız 
rahat olsun. İstediğimiz gibi 
başlayamadığımız ligde iste-
diğimiz yerlere gelmeyi başa-
racağız” diye konuştu.

Giresunspor, Süper Lig ekiplerinden 

Demir Grup Sivasspor’dan ayrılan 

Abdou Razack Traore'yi renklerine bağ-

ladı. Forvet arkasının yanı sıra her iki ka-

natta da görev yapabilen 32 yaşındaki 

futbolcu geride kalan sezonun ilk yarı-

sında Sivasspor, ikinci bölümünde ise ki-

ralık olarak Bursaspor formasını giymiş-

ti. Sivasspor’un yabancı kontenjanında 

yer açmak için sözleşmesini fesih ettiği 

Burkina Faso milli takım oyuncusu, eski 

hocası Hakan Keleş’in isteği üzerine Ço-

tanaklar ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 

Traore, Süper Ligde 140 maçta ağlara 

S�vasspor �le yollarını ayıran tecrübel� oyuncunun yen� adres� G�resunspor oldu

En yen� Çotanak Traore

34 gol bıraktı. 
Birinci Ligde ise 16 maçta fileleri 4 kez hava-

landırma başarısı gösterdi.

Evinde oynadığı maçta Me-
nemenspor ile 1-1 berabere 
kalan Giresunspor, Cumartesi 
günkü Bursaspor maçının ha-
zırlıklarına başladı.

Dün saat 17.30’da tesisler-
de sahaya inen Çotanaklar, tek-
nik direktör hakan Keleş refa-
katinde yaklaşık bir saati aşan 
bir çalışma gerçekleştirdi. Me-
nemenspor maçında sahaya ilk 
11’de çıkan futbolcular günü 
yenileme antrenmanıyla kapa-
tırken, diğer oyuncular rutin 
antrenman programı uyguladı.

Durmak yok

İlk iki maçında istediği sonuçları alamayarak tarafta-
rını üzen Giresunspor bu hafta deplasmanda Bursaspor 
ile kozlarını paylaşacak.

Deplasmanda Balıkesirspor’a yenilen, içeride ise Me-
nemenspor ile berabere kalan Yeşil-beyazlı ekip, üçüncü 
maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Giresuns-
por Cumartesi akşamı saat 19.00’da Bursaspor’un misa-
firi olacak.

Giresunspor’un takım 
kaptanı Eren Tozlu müsa-
baka bitiminde sarı kart 
gördü. Hakemin dört da-
kikalık uzatma süresinin 
bitmesine rağmen maçı oy-
natmasına ve sonrasında 
topun filelere gitmesi so-
nucunda çok sinirlenerek 
hakeme tepki gösteren 
kaptana sarı kart çıktı.

Bu hafta Bursa
deplasmanında

İk� maçta
5 puan kaybett�

Maç sonu sarardı

İlk kez berabere kaldılar

Golü kend�
kales�ne attı

Giresunspor ilk hafta maçında 
lisans problemini çözemediği için 
sahaya genç oyuncuların ağırlıklı ol-
duğu bir kadro ile çıkmak zorunda 
kalmıştı.

Balıkesirspor maçında görev 
yapan gençlerden Erol Can Balıke-
sirspor maçında son beş dakikada 
görev yaparken, Arda ve Fatih ise 
yedek kulübesinde görev bekledi. 
Diğer gençler Ertuğrul, Atakan, Sa-
ruhan ve Alperen ise tribündeydi.

11’den tribüne

GÜNCEL / YORUM

Al� AKTEN

G�resunspor üretem�yor
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