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Giresun Belediyesi Zabıta ekipleri cadde ve 
sokaklarda seyyar olarak açıktan maske satıcıla-
rına yönelik operasyon düzenledi. Sağlıksız ol-
duğu ve uygun koşullarda satışı yapılmayan mas-
kelere ise el konuldu. Seyyar satıcıların diren-
mesi üzerine ise polis desteği çağrılarak, polis 
kontrolünde maskelere el konuldu.  

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediyesi Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü ta-
rafından temizlik çalışma-
ları şehir genelinde hem 
program hem de vatan-
daşların talep ve istekleri 
doğrultusunda çalışmaları-
na hız kesmeden devam 

Memur-Sen Giresun İl 
Temsilciliği bünyesinde fa-
aliyet gösteren Emekli Me-
mur-Sen İl Başkanlığına 
Emekli Öğretmen Metin 
Göksu getirildi. Yeni Yö-
netim Kurulunda ise ;” 
Ziya Güngör Usta, Hamdi 
Eren, Kasım Çakır, Abdül-
kadir Turan, Salih Ünlü ve 
Namık Kemal İştar yer 
aldı. Uzun yıllar eğitim ca-
miasında öğretmenlik 
yapan Emekli Memur-Sen 
İl Başkanı Metin Göksu 
emekliliğe ayrılan tüm 
emekçileri güç birliğine 
davet etti.

Devamı Sayfa 2’de

Türkiye genelinde Türk Patent ve Marka Pa-
tent Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescille-
nen 526 üründen 8’i Giresun’da bulunuyor.

Giresun’daki kuruluşlardan Türk Patent ve 
Marka Kurumu’na yapılan başvurular sonucu Gire-
sun tombul fındıktan Piraziz elmasına, Çamoluk 
şeker kuru fasulyesinden Görele dondurmasına 
kadar 8 ürün coğrafi işaret ile tescillendi. İlk ola-
rak Giresun Tombul Fındık coğrafi işaret ile tescil-
lenirken, son olarak ise Giresun Fındık Ezmesi coğ-
rafi işaret ile tescillendi.  Devamı Sayfa 3’te

Giresun-Ordu Bölge Birliği İkinci Başkanı Ayhan Baş, 
Giresun’da yaşanan felaket sonrasında da esnafın yanında 
olduklarını kaydetti. Başkan Baş, “Giresun ili başta Dereli 
olmak üzere 10’a yakın ilçe ve beldelerde yaşanan sel fela-
ketinde zarar gören esnaf ve sanatkarlarımıza; Giresun İl 
Koordinasyon Kurulunun teslim ettiği afet raporlarına 
göre tespit ettiğimiz 297 esnaf ve sanatkarımıza belirle-
miş olduğumuz 7 milyon 505 bin TL tutarı, Giresun Valili-
ği, Giresun Defterdarlığı ve Giresun AFAD Başkanlığı ile 
Mutabakatla Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’e raporları-
mızla bildirmiştik” ifadelerini kullandı. Devamı Sayfa 3’te

Türkiye’de bal üretimin en fazla yapıldığı ve kayıtlı 3 
bin 500 arıcının bulunduğu Ordu’da insanların artık arıcılı-
ğa yönelmediği belirtildi.Dünya bal üretiminde Türkiye, 
Çin’in ardından dünya ikincisi olurken, Türkiye’de ise Ordu 
en fazla bal üretimiyle birinciliğini sürdürüyor.

Devamı Sayfa 2’de

GİRESUN’UN COĞRAFİ
İŞARETLİ 8 ÜRÜNÜ VAR

G�resun tombul 
fındığı, 2000 yı-
lında F�skob�rl�k 
tarafından yapı-
lan başvuru so-
nucu 2001 yılın-
da coğrafi �şaret 
�le tesc�llenen �lk 
ürün oldu.

GİRESUN’DA
SEYYAR MASKE
OPERASYONU

GİRESUN ESNAFINA
7 MİLYON 505 BİN DESTEK

TÜRKİYE’NİN EN FAZLA BAL ÜRETİMİ
YAPAN İLİNDE GENÇ ARICI YETİŞMİYOR

EMEKLİ MEMUR-SEN
GİRESUN İL BAŞKANI
METİN GÖKSU OLDU

TEMİZ VE FERAH BİR ŞEHİR İÇİN
ediyor. Kaldırım ve yollar da 
titizlik ile temizlenirken ya-
bani otlar da Temizlik İşleri 
Müdürlüğü tarafından biçile-
rek vatandaşların daha temiz 
ve ferah bir şehirde yaşama-
ları için yoğun çaba gösteri-
yor.  Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelin-
de çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından daha önce tespiti yapılan bozuk durumdaki 
yolların onarılması, düzeltilmesi gibi çalışmalara devam edilirken, 
hem yaya hem de araç trafiğinde sorunlu olan yerler elden geçirili-
yor. Ulaşımın daha akıcı bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla daha 
önce tespiti yerleri onarma çalışmasını sürdüren ekipler, başladık-
ları çalışmaları en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda; Hacıhüseyin Mahallesi Açık Sokak’ta parke taşı 
yenileme, Gemilerçekeği Mahallesi Gedikkaya Caddesi’nde kaldı-
rım çalışması tamamlanan bölgede ferfoje montajı, Çıtlakkale Ma-
hallesi Batlama Caddesi’nde ise kaldırım çalışması, Küçükköy Ma-
hallesi’nde ise yeni imar yolu açma çalışması yapılıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kredi ve Kefalet Ko-
operatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Bölge Bir-
liği Başkanı Yüksel Kaya, Bölge Birliği Başkan V. Hasan 
Akar ve Bölge Müdürü Mustafa Kaya, Vali Enver Ünlü'yü 
makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette TES-
KOMB tarafından gönderilen 10 Milyon TL değerindeki 
çeki, Valiliğin hizmetlerinde kullanılmak üzere Vali Ünlü'ye 
takdim etti.

Ünlü; "Bizler zor günleri hep birlikte daha da güçlene-
rek aşmış bir Milletiz... Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine 
teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı

GİRESUN BELEDİYESİ
ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE

TESKOMB’dan G�resun’a 10 m�lyon

Giresun’un fındık üretimi 
yapılmayan Alucra ilçesinde 
pancar üretiminin arttırılma-
sına teşvik amacıyla çalışma-

PANCAR ÜRETİMİ YÜZ GÜLDÜRECEK
ların sürdürüldüğü belirtildi. 
Her geçen yıl üretimin arta-
rak devam ettiğini belirten 
Alucra Ziraat Odası Başkanı 
Mete Metinyurt, Giresun de-
nilince akla fındık gelse de 
pancar üretiminin de önemli 
bir geçim kaynağı olduğunu 
söyledi.  Devamı Sayfa 4’te

Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
Giresun Üniversitesi

Öğre�m Üyesi
mturkmen65@hotmail.com

Bölgem�z�n Yok Olmaya Terk Ed�len M�safirler�:
Karaden�z Alaları
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Giresun Güncel Gazetecilik Matbaacılık
Reklam Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. adına

Mehmet GÜNGÖR

BASKI YERİ
Giresun Güncel Tesisleri

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
Vatandaşın koronav�rüs 

korkularından faydalanarak 
cadde ve sokak başlarında 
sağlıksız maske satan sey-
yar satıcılara G�resun Bele-
d�yes� Zabıta Da�re Başkan-
lığı ek�pler� göz açtırmaz-
ken, uzmanlar �se açıkta sa-
tılan maskelere �l�şk�n uya-
rıda bulundu.

G�resun Özel Ada Hasta-
nes� Enfeks�yon Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Ahmet Al� 
Gökal, sağlıksız ortamda 
üret�len ve satılan maskelere 
�l�şk�n uyarılarda bulunarak 
bu maskeler�n koronav�rüs 
dışında d�ğer enfeks�yon has-
talıkları açısından da r�sk 
teşk�l ett�ğ�n� söyled�.

Koronav�rüs salgının or-
taya çıkmasının ardından 
maske kullanımı hayatın b�r 
parçası olduğunu �fade eden 

1. Sayfadan Devam
Çalışmalar kapsamında G�resun Beled�yes� Tem�zl�k 

İşler� Müdürlüğü ek�pler�, yaya olarak görev yapan süpür-
ge ek�pler�n�n yanı sıra gün boyu çalışan çöp toplama, sü-
pürge ve yol yıkama araçları da daha tem�z b�r G�resun 
�ç�n çalışmalarını aralıksız b�r şek�lde sürdürüyor. Kaldı-
rım ve yollar da t�t�zl�k �le tem�zlen�rken yaban� otlar da 
Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü tarafından b�ç�lerek vatandaşla-
rın daha tem�z ve ferah b�r şeh�rde yaşamaları �ç�n yoğun 
çaba göster�yor.

Bu arada tem�zl�k ek�pler� genel tem�zl�k çalışmaları-
nın yanı sıra olumsuz hava koşulları sonrası yol kenarla-
rında b�r�ken toprak, çamur ve çeş�tl� atıkları da tem�zl�-
yor. Öte yandan Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü yetk�l�ler� be-
l�rlenen program çerçeves�nde çalışmaların süreceğ�n� b�l-
d�rd�.

Keşap Beled�yes� Park ve Bahçeler 
ek�pler�, yaban� otların tem�zl�ğ� çalışma-
larını �lçen�n dört b�r yanında sürdürüyor. 
Park ve bahçelerde, kaldırımlarda halkın 
kullanımına açık tüm alanlarda yaban� ot 
tem�zl�ğ� çalışmaları �le estet�k b�r görü-
nüme kavuşturuluyor.

Keşap Beled�yes� Başkanı Mehmet 
Emür "Halk sağlığını korumak �ç�n tüm 
önlemler� alıyoruz. Park ve Bahçeler 
ek�pler�m�z halka açık tüm alanlarda ya-
ban� ot tem�zl�ğ� yapıyor. Park ve bahçe-
ler, kaldırımlar ve refüjler başta olmak 
üzere planlamalar dah�l�nde çalışıyorlar. 
Çevre tem�zl�ğ�ne özen göster�yoruz. 
Tem�z çevre tem�z Keşap mottosuyla ça-
lışmalarımız devam edecek’ ‘ded�.

1. Sayfadan Devam
Emekl� Memur-Sen İl Başkanı Met�n 

Göksu yaptığı yazılı açıklamada ;”Devlet�-
m�z�n kalkınmasına, M�llet�m�z�n refah se-
v�yes�n�n yükselt�lmes�ne uzun yıllar alın 
ter�m�zle h�zmet ederek emekl� olduk. F�-
�len çalışırken k� sorumluluğumuzun 
emekl� olduktan sonra da devam ett�ğ�n� 
düşünerek, ülkem�z�n en büyük konfede-
rasyonu olan Memur-Sen bünyes�nde fa-
al�yet gösteren Emekl� Memur-Sen’le ör-
gütsel mücadelem�zde yer�m�z� aldık. 
Böyle b�r ulv� çatıda b�zler� Emekl� Me-
mur-Sen İl Başkanlığına layık gören kon-
federasyon yetk�l�ler�m�ze şükranlarımı su-
nuyorum.

Emekl� Memur-Sen’e gönül veren ve 
verecek olan emektar üyeler�m�zden aldı-
ğımız güçle; özelde yoksulluk sınırının al-
tında ücret alarak ez�len emekl�ler�m�z�n 
refah sev�yes�n� yükseltmek, genelde ülke-
m�z ve m�llet�m�z �ç�n canımızın son dam-
lasına kadar üzer�m�ze düşen her türlü fe-
dakarlığı göstermek, evrensel olarak da 

P�raz�z Kaymakamı Furkan Başar, 2020-2021 eğ�t�m 
öğret�m yılında okul önces� ve 1. sınıfların yüz yüze eğ�t�-
me başlaması münasebet�yle Eren Ömer Hek�m İlkokulu-
nu z�yaret ett�.

Okul Müdüründen okulun mevcut durumu ve �ht�yaç-
ları hakkında b�lg� alan Kaymakam Başar, tüm dünyayı et-
k�s� altına alan pandem� neden�yle uzun zamandır uzak 
kaldığımız okullarımızda maske, sosyal mesafe ve h�jyen 
konularına azam� ölçüde özen göster�lmes� ve alınan tüm 
tedb�rlere uyulması gerekt�ğ�n� bel�rtt�. Öğrenc�lerle ya-
kından �lg�lenen Kaymakam Başar, tüm öğrenc�lere başa-
rılı ve sağlıklı günler d�led�.

22 Ağustos sel afet�n�n 
ardından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan’ın ta-
l�matıyla faal�yetler� durdu-
rulan Harş�t Vad�s�ndek� 
çakıl ocakları çözüm �st�yor. 
B�r anda faal�yetler� sonlan-
dırılan çakıl ocakları, sel 
afet� başta olmak üzere teh-
l�ke arz etmeyen ocakların 
çalıştırılmasını talep ed�yor-
lar.

G�resun T�caret ve Sana-
y� Odası Yönet�m Kurulu 
Başkanı Hasan Çakırmel�-
koğlu’nu z�yaret eden Harş�t 
Vad�s�nde faal�yet gösteren 
çakıl ocağı �şletmec�ler� 
adına �şadamı Ertuğrul Düz-
gün, Görele Hazır Beton fir-
ması adına H. Sal�h Kaya ve 
Hasan Al� Gülsen, sorunla-

Açıkta satılan maskeler b�r çok r�sk teşk�l ed�yor
Dr. Gökal, “Pandem� kurul-
ları ve uzmanlar �nsanların 
maskey� nasıl takması konu-
sunda sürekl� b�lg�lend�rme-
de bulunuluyor. 

Başka el�n temas ett�ğ� 
maskeler�n kullanımı tehl�-
kel� olduğunu b�r gerçekt�r. 
B�rçok yerde maskey� k�ş� 
alıyor ve daha ucuz fiyata sa-
tıyor. Bu maskeler elden ele 
de dolaştırıyor. 

Doğru olan maskeler�n 
aslında tekl� paketler �çer�-
s�nde olmasıdır. 

Ancak b�rçok yerde şef-
faf poşetler �çer�s�nde tek 
maske olarak satılıyor. Mas-
ken�n tek tek satılması elden 
ele dolaşması, Korona v�rüs 
dışında d�ğer enfeks�yon has-
talıkları açısından da r�sk 
teşk�l ed�yor. 

Maskeler�n caddede, so-
kakta, büfede satılması teh-

l�kel�d�r. B�z�m �ç�n asıl olan 
uygun masken�n doğru kul-
lanılması. Maskey� elden 
ele dolaştırırsak, el�m�zdek� 
b�rçok m�kro organ�zma 
maske üzer�ne temas eder. 

Bu da sonuçta ağız ve bu-
runa taktığımız �ç�n oradan 
m�kropların alınmasına ve-
s�le olur. 

B�r de bu maskeler�n ne-
rede hang� şartlarda üret�ld�-
ğ�n� b�lm�yoruz. Bu nedenle 
vatandaşlarımız sadece ce-
zadan kurtulmak �ç�n sağlı-
ğını tehl�keye sokup nasıl 
üret�l�p, paketlend�ğ�n� b�l-
med�ğ�m�z seyyar satıcılar-
dan maske almamalı” �fade-
ler�yle uyarılarda bulundu.GÖKSU: “MÜCADELENİN TÜRKİYE’DEKİ

ADRESİ EMEKLİ MEMUR-SEN’DİR”
tüm dünya mazlumlarına karşı duyarlılığı-
mızla haksızlıklara, sömürülere, zulümlere 
karşı d�renen mazlumların ses� olmak �ç�n 
send�kal çalışmalarımıza devam edeceğ�z.

Esk� Türk�ye’n�n korkulu tüneller�n�n 
tem�zlenmes�ne s�v�l toplum nezd�nde ön-
cülük eden Memur-Sen’�n �lkel� duruşuna 
ve emek mücadeles�ne dayalı olarak, 
emekl�lere ve emekl�ler�n örgütlenmes�ne 
da�r mücadelen�n Türk�ye’dek� adres� 
Emekl� Memur-Sen’d�r.

İşs�zl�ğe çare arandığı b�r zamanda 
emekl� olur olmaz yoksulluk sınırı altında 
açlığa maruz kalmamak �ç�n emekl�ler�m�-
z�n �ş arama durumunda kalması b�zler� 
son derece üzmekted�r. Emekl�ler�n prob-
lemler�n� de çözümler� de b�l�yoruz. So-
runları çözüme kavuşturmak �ç�n durmak-
sızın çalışacağız. Ses�m�z�n daha gür çık-
ması �ç�n bütün emekl�ler�m�z� Emekl� Me-
mur-Sen a�lem�z�n soylu mücadeles�n�n 
mensubu olmaya, bu onurlu mücadeleye 
güç vermeye davet ed�yoruz ”�fadeler�ne 
yer verd�.

Çakıl ocakları çözüm �st�yor

rına çözüm bulunmasını �s-
ted�ler.İşletme yetk�l�ler�; 
“Bu bölgede faal�yet yürü-
ten 11 �şletmen�n b�r kısmı 
kontak kapattı b�r kısmıda 
kısa zaman �ç�nde kontak ka-
patacaktır.. Dolayısı �le 600 
k�ş�l�k �st�hdam kapas�tes� 
de r�ske g�rm�ş olacak. Ayrı-
ca nakl�yede çalışan 300 
kamyonda ekstrası. B�z�m 
sorunumuza çözüm üret�l-

mes�n� �st�yoruz.” ded�ler.
Problem�n sadece çakıl 

ocaklarının olmadığını �fade 
eden �şletmec�ler, bu havza-
nın kapatılmasıyla kum ve 
çakılın en yakın bölge olan 
Havza’dan çek�lmes� gün-
deme geleceğ� ve en az 
yüzde 50’ye yakın fiyat artı-
şının yaşandığını ve konut-
larda dah�l olmak üzere ev 
başına yaklaşık 25 – 30 b�n 

TL. arasında ek mal�yet�n or-
taya çıkacağına vurgu yaptı-
lar.

G�resun T�caret ve Sana-
y� Odası Yönet�m Kurulu 
Başkanı Hasan Çakırmel�-
koğlu, “Gördüğümüz kada-
rıyla çakıl ocaklarından 
beton santraller�ne, müteah-
h�tlerden tüket�c�ye varana 
kadar sorun yaşanacağı gö-
rülmekted�r.” d�ye konuştu.

Kaymakam Başar’dan İlkokul z�yaretler�

Ek�pler gün boyu çalışmalarına devam ed�yor

Tem�z Keşap �ç�n çalışmalar sürüyor

Görele’de İç�şler� Ba-
kanlığı tarafından gönder�-
len genelge kapsamında ko-
ronav�rüs denet�mler� sürü-
yor. Beled�ye Başkanı 
Tolga Erener, �lçe Kayma-
kamı Murat Özdem�r ve 
F�lyasyon Tak�p Kurulu �le 
b�rl�kte �lçedek� �ş yerler� 
denetlen�yor.

Beled�ye Başkanı Tolga 
Erener ve İlçe Kaymakamı 
Murat Özdem�r, denetle-
nen yerlerde maske kulla-
nımı, sosyal mesafe ve h�j-
yen kurallarına harfiyen 
uyulması gerekt�ğ� uyarıla-
rında bulundu.

Görele’de denet�mler sürüyor
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1. Sayfadan Devam
Türk�ye genel�nde Türk 

Patent ve Marka Patent Ku-
rumu tarafından coğrafi �şa-
ret �le tesc�llenen 526 ürün-
den 8’� G�resun’da bulunu-
yor. İlk olarak F�skob�rl�k ta-
rafından yapılan başvuru so-
nucu 2001 yılında G�resun 
Tombul Fındık coğrafi �şaret 
�le tesc�llen�rken, son olarak 
�se y�ne F�skob�rl�k tarafın-
dan yapılan başvuru �le 
2020 yılında G�resun Fındık 
Ezmes� coğrafi �şaret �le tes-
c�llend�.

G�resun tombul fındığı, 
2000 yılında F�skob�rl�k ta-
rafından yapılan başvuru so-
nucu 2001 yılında coğrafi 
�şaret �le tesc�llenen �lk ürün 
oldu. Kend�ne özgü tat ve 
aroması �le d�ğer türlerden 
ayrılan tombul fındık, G�re-
sun �l� sınırları �le Trab-
zon’un Beş�kdüzü ve Vakfı-
keb�r �lçeler�nde yet�ş�yor.

P�raz�z Elması, P�raz�z 
Z�raat Odası tarafından ya-
pılan başvuru �le 2013 yılın-
da coğrafi �şaret �le tesc�l-
lend�. P�raz�z elması reng�, 
kokusu, tadı, mayhoş, sulu 
ve dayanıklı yapısı �le d�ğer 
yörelerde yet�şen elma tür-
ler�nden farklı b�r aroma su-
nuyor.

Çamoluk şeker kuru fa-

1. Sayfadan Devam
G�resun-Ordu Bölge B�rl�ğ� İk�nc� Başkanı Ayhan Baş ;”Genel 

Başkanımız Abdulkad�r Akgül �le yaptığımız görüşmelerde 10 m�l-
yon TL esnaf ve sanatkarımıza helal olsun. Yaralarını tez zamanda 
sarsınlar, ekonom�ye ortak olsunlar müjdes�yle karşılaştık. Emeğ� 
geçen herkese teşekkürler�m�z� �let�yoruz” �fadeler�n� kullandı.

Aynı zamanda Fatsa Esnaf Sanatkârlar ve Kred� Kooperat�fi 
Başkanı olan Ayhan Baş, pandem� dönem�nde esnafa 160 m�lyon 
l�ra kred� kullandırdıklarını açıkladı.

Korona v�rüs salgını dönem�nde esnafın yanında olduklarını 
kaydeden Başkan Baş açıklamasında, “Pandem� dönem�nde b�n 
500'ün üzer�nde vatandaşımıza 25 b�n TL olan kred�y� kullandır-
dık. Özell�kle kred�y� almaya uygun olmayan esnaflarımıza yar-
dımcı olduk. Kred� tak�pler� vardı ama y�ne de bu destek kred�s�n� 
almalarını sağlayarak borçlarına yardımcı olduk. Esnaflarımıza 
yardımcı olmak �ç�n ek�b�m�zle b�rl�kte üç ay boyunca gece-
gündüz çalıştık. Fatsa esnafına 160 m�lyon kred� kullandırdık. 
Destekler�m�zle esnafların yanında olmaya devam edeceğ�z” ded�.

1. Sayfadan Devam
Resm� kayıtlara göre Tür-

k�ye’de yıllık üret�len 105 
b�n ton balın yaklaşık 18 
b�n tonu �se Ordu’da üret�l�-
yor. Ordu’da kayıtlı olarak 
bulunan 3 b�n 500 arıcı �le 
b�rl�kte yaklaşık 10 b�n 500 
a�le arıcılıktan geç�m�n� sağ-
lıyor. Türk�ye’n�n farklı böl-
geler�n� gezerek, kal�tel� 
balı üretmek �ç�n çabalayan 
arıcılar, düşük fiyatlar nede-
n�yle sıkıntılar yaşarken, 
artık genç nüfusun arıcılığı 
terc�h etmed�ğ� bel�rt�l�yor.

“GENÇ ARICILAR
YETİŞMİYOR”

Ordu Arıcılar B�rl�ğ� Baş-
kanı Akın Ç�ftç�, Ordu bal-
larında kal�te anlamında h�ç-
b�r sıkıntı olmadığını �fade 
ederek, arıcıların Türk�-
ye’n�n neredeyse her bölge-
s�n� 10 ay boyunca dolaştı-
ğını bel�rtt�. Ancak son yıl-
larda yaşanan sorunlar ne-
den�yle artık genç nüfusun 
arıcılığa yönelmed�ğ�n� ak-
taran Ç�ftç�, “B�z�m en 
büyük sıkıntımız bal fiyatla-
rı �le yaşanılan sorunlar. 
D�ğer ürünlerde olduğu g�b� 
bal da b�r tarım ürünü. Bal 
b�zden çıkınca 2-3 katına sa-
tılıyor. Bunların önüne geç�-
lerek gerekl� g�r�ş�mler�n ya-
pılması b�z�m en büyük te-
menn�m�z. Burada üreten �n-
sanların daha fazla kazan-
ması gerek�rken, mal�yet�ne 
bal satıyoruz. B�r tekelleş-
me var, �nşallah bu tekelleş-
me önüne geç�l�rse çok 
daha �y� olur ve emek har-
cayan �nsanlar daha fazla ka-
zanır. Bu şartlarda g�d�l�rse 
�nsanlar artık arıcılığa yö-
nelm�yor. Arıcılık sadece 
bal değ�l, doğadak� pol�nas-

19 yılda 8 ürün tesc�llend�
sulyes�, Çamoluk Beled�ye 
Başkanlığı tarafından yapı-
lan başvuru �le 2018 yılında 
coğrafi �şaret �le tesc�llend�. 
Çamoluk şeker kuru fasul-
yes�, Osmanlı dönem� kayıt-
larında da yer aldığı g�b� böl-
gedek� köylüler�n �ht�yaçla-
rını karşılamaları amacıyla 
yet�şt�r�ld�ğ� b�l�n�yor. Ken-
d�ne özgü tat ve aroması 
olan Çamoluk şeker kuru fa-
sulyes� ayrıca 15 dak�ka 
g�b� kısa b�r sürede p�ş�yor.

G�resun s�vr� fındığı, 
2019 yılında F�skob�rl�k’�n 
başvurusu sonucu tesc�llen-
d�. S�vr� fındık, açık kahve-
reng� ve parlak renge sah�p 
olup el�ps şekl�nded�r. Ka-
buğu �nce ve kolay kırılır. İç 
meyves�n�n yağ oranı yüzde 
65’e kadar ulaşab�l�yor.

Y�ne 2019 yılında F�sko-
b�rl�k tarafından tesc�l ett�r�-
len G�resun kalınkara fındı-
ğı, tar�h� kaynaklarda 1331 
yılında bölgede yet�şt�r�ld�ğ� 
ve kara fındığın meyves�n�n 
�r�, kabuğu kalın olup d�ğer 
fındık çeş�tler�ne göre erken 
olgunlaşıyor. Bu fındık türü 
hastalıklara ve �lkbahar don-
larına karşı dayanıklı olması 
�le d�kkat çek�yor.

D�ğer b�r ürün �se Görele 
Beled�yes�’n�n başvurusu �le 
2019 yılında coğrafi �şaret 

�le tesc�llenen Görele Don-
durması. Dondurmanın yö-
redek� geçm�ş� 200 yıl önce-
s�ne dayanıyor. Dondurma-
nın ayırt ed�c� özell�ğ� �se 
emülgatör ve stab�l�zatör ye-
r�ne meyan kökü özütünün 
kullanılması. D�ğer dondur-
maların �ç sıcaklığı -18 �le -
24 derece arasında �ken Gö-
rele dondurmasının �ç sıcak-
lığı -8 �le -10 derece arasın-
da.

Tamzara dokuması, Şe-
b�nkarah�sar Beled�yes� ta-

rafından 2019 yılında tesc�l 
ett�r�ld�. 19. yüzyıldan bu 
yana yerel halk kültürünün 
öneml� b�r öğes� olan Tam-
zara dokuması, pamuk, 
keten ve kenev�r �pl�kler� �le 
dokuma tezgahlarında el 
emeğ� �le dokunuyor.

Son olarak 2020 yılı �çe-
r�s�nde F�skob�rl�k tarafın-

dan tesc�l ett�r�len G�resun 
fındık ezmes�n�n yapımında 
G�resun tombul fındığı, G�-
resun s�vr� fındığı ve G�re-
sun kalınkara fındığı kulla-
nılıyor. Fındık ezmes�, kav-
rulmuş fındık �le şeker pan-
carından elde ed�len pudra 
hal�ndek� beyaz şeker�n ka-
rıştırılmasıyla elde ed�l�yor.

105 BİN TON BALIN YAKLAŞIK
18 BİN TONU İSE ORDU’DA

yonu da sağlıyor, bu neden-
le arıcılık faal�yetler�n�n 
mutlaka devam etmes� ve 
yen� arıcıların yet�şmes� ge-
rek�r” ded�.

“ÜRETİCİDEN 20
LİRAYA ALINAN BAL

TEZGAHLARDA 50
LİRAYA SATILIYOR”

“Üret�c�m�zde 20 l�raya 
satın alınan b�r balı bugün 
tezgahlarda 45-50 l�raya bu-
lab�l�yoruz, üzer�ne yüzde 
yüz mal�yet konuluyor” 
d�yen Ç�ftç�, “Zaten arıcının 
b�r k�logram balda yaklaşık 
4 l�ra b�r karı var, bu da bazı 
firmalar tarafından el�nden 
alınmış durumda. Bu konu-
da bakanlık nezd�nde de g�-
r�ş�mlerde bulunacağız. Ön-
ceden kovan başı destek öde-
meler�m�z vardı ancak 
şuana kadar açıklanan b�r 
şey yok. Arıcılarımız da 
bunu can kulağı �le bekl�-
yor” şekl�nde konuştu.

Pandem� dönem�nde esnafa 160 m�lyon l�ra kred� kullandırıldı

Ordu’nun Altınordu �lçes� Köprübaşı mevk�s�nde bulu-
nan Köprübaşı Cam�s� müezz�n� Y.T.’n�n korona v�rüsü 
test� poz�t�f çıktı. Bunun üzer�ne cam� dün akşam saatler�n-
de geç�c� olarak �badete kapatılarak g�r�ş�ne �se "Cam�m�z 
dezenfekte ed�leceğ� �ç�n perşembe günü sabah namazına 
kadar kapalıdır" uyarısı asıldı. Ancak cam�n�n kısa sürel�ğ�-
ne de olsa �badete kapalı olmaması �ç�n ek�pler tarafından 
gece saatler�nde tem�zl�k ve dezenfekte çalışmaları yapıla-
rak, cam�� yen�den �badete hazır hale get�r�ld�.

Müezz�n korona v�rüs oldu, cam��
geç�c� olarak �badete kapatıldı

http://info@linra.com.tr
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Korona v�rüsü testler� po-
z�t�f çıkıp evler�nde karant�-
nada ya da hastanede tedav� 
altında olmaları gereken b�r-
çok k�ş�, sadece kend�ler�n�n 
değ�l tüm toplumun sağlığı-
nı tehl�keye atarak karant�na 
kurallarına uymuyor. Şeh�r-
ler arası seyahate çıkan, dü-
ğüne katılan hatta �ş�ne 
dönüp çalışmaya devam 
eden bu k�ş�ler� hap�s ceza-
larını da �çeren b�rçok ceza� 
yaptırım bekl�yor.

Ceza ve Ceza Muhake-
mes� Hukuku Ana B�l�m 
Dalı Dr. Öğret�m Üyes� Can-
d�de Şentürk, karant�na uy-
gulaması kapsamına alın-
masına rağmen, karant�na-
dan kaçan b�r k�ş�n�n b�r baş-
kasına korona v�rüsü bulaş-
tırıp bulaştırmadığına bakıl-
mayacağını bel�rterek, 
"Türk Ceza Kanunu'nun 
195. maddes�nde ‘Bulaşıcı 
hastalıklardan b�r�ne yaka-
lanmış veya bu hastalıklar-
dan ölmüş k�msen�n bulun-
duğu yer�n karant�na altına 
alınmasına da�r yetk�l� ma-
kamlarca alınan tedb�rlere 
uymayan k�ş�, 2 aydan 1 
yıla kadar hap�s cezası �le ce-
zalandırılır' den�lmekted�r” 
d�yerek kurallara uymayan-
lara bu maddeden �şlem ya-
pılab�leceğ�n� �fade ett�.

KASTEN ÖLDÜRME, 
KASTEN YARALAMA 

GİBİ DİKKATE
ALINABİLİR

Konuyla �lg�l� temel dü-
zenleme olan bu madde 
hükmü uyarınca sağlanmak 
�stenen�n, bulaşıcı hastalığın 
oluşturduğu ya da oluştura-
b�leceğ� tehl�ken�n önlen-
mes� olduğunu d�le get�ren 
Şentürk, "Korona v�rüsünün 
taşıyıcısı olduğunu b�len ve 
karant�nada olması gereken 
k�ş�n�n buna uymayarak b�r 
başkasına v�rüsü bulaştır-
ması hal�nde yapılacak de-
ğerlend�rmede kasten öldür-
me, kasten yaralama g�b� 
suç t�pler� de d�kkate alın-
malıdır" d�ye konuştu.

TCK 195. maddes� kap-
samında bel�rt�len hususla-
rın, aynı zamanda 5326 Sa-
yılı Kabahatler Kanununun 
32'�nc� maddes�nde yer alan 
"Emre Aykırı Davranış" ka-
bahat tanımına da uyduğunu 
�fade eden Dr. Cand�de Şen-
türk, "Karant�na tedb�rler�ne 
uyulmaması hal�nde, fi�l 

1. Sayfadan Devam
Alucra Z�raat Odası Baş-

kanı Met�nyurt “B�rkaç yıl 
önces�ne kadar b�n tonu bul-
mayan pancar üret�m� geçen 
yıl 5 b�n, bu yıl �se 7 b�n 
tona ulaştı. Pazar payımızın 
yaklaşık 2 b�n tonu çevre �l-
çeler�m�zde ger� kalanı �se 
Ordu, Samsun ve İstanbul 
başta olmak üzere başka �l-
lerded�r. Daha önceden yöre 
halkının kend� �ht�yacı �ç�n 
ürett�ğ� pancar son b�rkaç 
yıl �çer�s�nde ekonom�k 
gel�r sağlamaya başlamıştır. 
Daha çok turşu yapımında 
kullanılan pancara talep 
yöre halkımızın da yüzünü 
güldürmüştür. Hayvancılık-

Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
Giresun Üniversitesi

Öğre�m Üyesi
mturkmen65@hotmail.com

Bu haftaki yazımızda da yine balıkçılıktan devam 
edeceğiz. Çünkü bu konunun gerek ilimiz, gerek bölge-
miz ve gerekse de ülkemiz için göz ardı edilemeyecek 
kadar önemli olduğunu düşünmekteyim. Kimdir bu mi-
safirler? Neden ve nasıl yok olmaya terk edilmişlerdir? 
Acaba azda olsa hala onları kurtarma şansımız var 
mıdır?

Bu misafirler sadece Karadeniz havzasına özgü en-
demik bir tür olan Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta lab-
rax), yani kızmızı benekli alabalık�r. Karadeniz alaları 
nesillerini devam et�rebilmek için mutlaka tatlı sulara 
girmek zorundadır. Çünkü yumurtadan çık�ktan sonra 
2-4 yıl nehirlerde ve derelerde yaşam sürüp, daha 
sonra beslenmek, büyümek ve cinsi olgunluğa ulaşmak 
amacıyla denizlere göç ederler. Denizlerde 3-4 yıl geçir-
dikten sonra cinsi olgunluğa ulaşarak yumurtalarını bı-
rakmak üzere yine yıllar önce yumurtadan çık�kları 
nehir ya da dere ağızlarına gelerek bir süre burada kal-
dıktan sonra (denizden tatlısuya geçiş yapabilen canlı-
ların biyolojileri gereği bu zorunlu bir bekleyiş�r) tatlı-
suya geçiş yaparak bu suların kaynak bölgelerine (daha 
ziyade yüksek yerler yani yaylalar diyebiliriz) kadar iler-
leyerek orada uygun yerlere yumurtalarını bırakırlar. 
Bu yumurtlama olayı genellikle Ekim ve Ocak ayları ara-
sında gerçekleşmektedir. İşte en önemli sorunlardan 
biri tatlısudan denize göç veya denizden tatlısuya göç 
şeklinde gerçekleşen bu iki biyolojik olay sürecinde or-
taya çıkmaktadır. Bu olay gerçekten de alabalıklar için 
çok tehlikeli ve büyük engellerin aşılması anlamına gel-
mektedir. Bunlardan birincisi, yasak, aşırı ve bilinçsiz av-
cılık, ikincisi göç yolları üzerinde kurulan gölet, baraj, 
hidroelektrik santrali (HES) vb. yapılar, üçüncüsü dere 
yataklarının ve yumurtlama alanlarının tahrip edilmesi, 
bir diğeri ise sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak 
ortaya çıkan kirlilik. 

Nisan ayının sonları ve Mayıs ayının başlarında Gi-
resun’dan Gürcistan’a kadar tüm sahillerdeki derelere 
giriş yapmaya başlarlar. Fakat son yıllarda yukarda sayı-
lan pek çok sebepten dolayı bu derelerin çoğuna giriş 
yapamadığı rapor edilmekte olup, daha ziyade İkizdere 
(İyidere) ve Fır�na deresini tercih et�kleri bildirilmek-
tedir. Dere ve denizlerde bilinçsizce yapılan kaçak avcı-
lığın önlenmesi, derelerin kullanımı ile ilgili projeler ta-
sarlanırken bu balıklar için geçiş yollarının ilgili proje-
lerde planlanması önem taşımaktadır. Alabalık çi�likle-
rine bu türün çoğal�labilmesi amacıyla belli üre�m ko-
taları koyulabilir. 

Sulama göle� ve baraj gibi yapılarda alabalıkların 
yumurtlama alanları olan tatlısu kaynağı bölgesine ula-
şım imkânlarını sağlamak amacıyla geçiş yolları (merdi-
venler gibi) yapılabilir. Bu uygulama gelişmiş ülkelerde 
uzun yıllardır uygulanan bir yöntemdir (Portekiz örne-
ği). Giresun’ da “Karadeniz Alası Araş�rma ve Üre�m 
Merkezi” kurularak derelerimiz balıklandırılarak tekrar 
canlandırılabilir. Bu şekilde gelişmiş ülkelerde uygula-
nan balık avcılığı turizminin de gelişmesine önemli kat-
kılar sağlanabilir. Bu şekilde hem tür korunmuş olur, 
hem de böyle bir turizm sektörünün önü hızla açılmış 
olur.

Bölgem�z�n Yok Olmaya Terk Ed�len M�safirler�:
Karaden�z Alaları

KARANTİNA KAÇAKLARINA KÖTÜ HABER

hem kabahat hem de TCK 
Madde 195'tek� suçu teşk�l 
edecekt�r. Kabahatler Kanu-
nu'nun Madde 15/f.3 hük-
münde �se ‘B�r fi�l hem ka-
bahat hem de suç olarak ta-
nımlanmış �se sadece suçtan 

dolayı yaptırım uygulanab�-
l�r. Ancak, suçtan dolayı yap-
tırım uygulanamayan haller-
de kabahat dolayısıyla yap-
tırım uygulanır' den�lmekte-
d�r. Bu �t�barla anlatıldığı 
g�b� b�r durumda, TCK'nın 

195'�nc� maddes� uygulana-
caktır" ded�.

Cand�de Şentürk, 
Umum� Hıfzıssıhha Kanu-
nunun 282'nc� maddes� ge-
reğ�nce 3 b�n 180 l�raya 
kadar �dar� para cezası ver�l-

mes� başta olmak üzere ay-
kırılığın durumuna göre 
Kanun'un �lg�l� maddeler� 
gereğ�nce �şlem yapılab�le-
ceğ�n� ve konusu suç teşk�l 
eden davranışlara �l�şk�nse 
TCK 195. maddes� kapsa-
mında gerekl� adl� �şlemle-
r�n başlatılab�leceğ�n� kay-
dett�.

Dr. Şentürk, bu aybaşın-
da yayınlanan genelgeye 
göre, ülke genel�nde mes-
kenler har�ç olmak üzere 
tüm alanlarda (kamuya açık 
alanlar, cadde, sokak, park, 
bahçe, p�kn�k alanı, sah�ller, 
toplu ulaşım araçları, �ş yer-
ler�, fabr�kalar vb.) vatan-
daşlara �st�snasız maske 
takma zorunluluğu get�r�ld�-
ğ�n� de hatırlatarak, buna uy-
mayanlar hakkında da 
282'nc� maddes� gereğ�nce 3 
b�n 180 l�raya kadar �dar� 
para cezası ver�leb�leceğ�n� 
söyled�.

Bu yıl 7 b�n ton üret�m yapıldı

tan başka yöre halkımıza ek 
gel�r get�recek b�r tarım 
ürünü hal�ne gelm�şt�r. 
Bunun neden� de yörem�zde 
üret�len pancarların daha ka-
l�tel� olması öne sürülüyor. 
Özell�kle Ordu �l�nden b�r 

çok pazarcılar �lçem�zde tar-
lalara ortak olarak pancar 
üret�m� yapmaktadır” ded�.

DOKAP DESTEĞİYLE 
İLÇEYE TURŞU FABRİ-

KASI KURULACAK
İlçede pancar üret�m�n�n 

daha fazla yaygınlaştırılma-
sı amacıyla DOKAP ve Z�-
raat Odası olarak b�r takım 
projeler de başlattıklarını be-
l�rten Met�nyurt “Artık b�l�-
n�yor k� pancar yörem�z�n 
öneml� b�r tarım ürünü hal�-
ne gel�yor. Bu tarım ürünü-
nün daha fazla �lçem�ze 
g�rd� sağlaması amacıyla 
DOKAP desteğ�yle hazırla-
dığımız proje kapsamında �l-
çem�ze turşu fabr�kası ve 
soğuk hava deposu kurmayı 
planlıyoruz. Bu şek�lde hem 
�st�hdam sağlamış olacağız 
hem de pancarı �şlem�ş ola-
rak satmış olacağız. Bunun 
yanı sıra üret�c�ler�m�z Ko-
operat�f kurma aşamasında-
yız. Bu projeler�n gerçekleş-
mes� hal�nde yörem�z pan-
car üret�m�yle adından söz 
ett�receğ�ne �nanıyoruz” 
d�ye konuştu.

Bahçeşeh�r Kolej�, haya-
ta geç�rd�ğ� “D�j�tal Eğ�t�m 
Merkez�” �le yen� nes�l eğ�-
t�m�n d�nam�kler�n� yen�den 
tanımlıyor. Türk�ye genel�n-
dek� kampüsler�nde p�lot uy-
gulama �le başlattığı D�j�tal 
Eğ�t�m Merkez�; öğretmen-
lere yönel�k teknoloj�k for-
masyon eğ�t�mler�n�n yanı 

H�br�t eğ�t�m sonrası h�br�t öğretmen dönem�
sıra h�br�t öğretmen kavra-
mı, d�j�tal �çer�k oluşumu, 
sosyal medya ve güvenl�k 
g�b� konu başlıklarında fa-
al�yet gösterecek.
ÖĞRETMENLER ÖNCE 
DERS ALACAK SONRA 

TASARLAYACAK
Bahçeşeh�r Kolej� b�r ye-

n�l�ğe daha �mza atıyor ve 8 
yıl önce kurduğu “D�j�tal 
Dünya Okulu” projes�ne, 
“D�j�tal Eğ�t�m Merkez�” �le 
yen� b�r sayfa açıyor. Bu 
merkezde öğretmenlere yö-
nel�k teknoloj�k formasyon 
eğ�t�mler�n�n yanı sıra, h�b-
r�t öğretmen kavramı, d�j�tal 
�çer�k oluşumu, sosyal 
medya ve güvenl�k g�b� 
konu başlıklarında faal�yet 
göster�lecek. Merkez bünye-
s�nde, dersler�n konu �çer�k-
ler�n� hazırlayacak eğ�t�m 
�çer�k üret�c�ler� bulunacak. 
V�deo ve benzer� d�j�tal �çe-
r�kler gel�şt�r�lecek, var 
olanlar �se son teknoloj� �le 
donatılacak.

Bahçeşeh�r Kolej� Genel 
Müdürü Özlem Dağ konuy-
la alakalı olarak öğrenc�le-
r�n teknoloj�y� kullanan, üre-
ten b�reyler olarak yet�şt�ğ�-
ne d�kkat çekerek, “Gelece-
ğ�n l�derler�n� yet�şt�ren öğ-
retmenler de bu nedenle sa-
dece teknoloj�ye entegre 
değ�l, teknoloj�y� kullanarak 
üret�m ve proje yapab�lecek 
donanıma sah�p. D�j�tal eğ�-
t�m merkez� tam olarak 
bunu karşılıyor. Çünkü bün-
yes�nde eğ�t�m teknoloj�ler�-
n� barındıran donanım, yazı-
lım ve bunları �çer�ğe dö-
nüştüreb�lecek, d�j�tal ürün 
gel�şt�ren ek�pler yer alacak. 

24 saat �şleyecek olan mer-
kezde öğretmenler öğre-
necek, gel�şt�recek; tasarla-
yacak. 3D yazıcılardan mo-
düller çıkartacaklar, üretme-
y� öğrenecekler. Çünkü öğ-
retmen ne kadar çok hayal 
eder ve üret�r �se öğrenc�le-
r�n v�zyonu o kadar gel�şm�ş 
olacak” ded�.

“DİJİTAL EĞİTİM
LİDERLERİ

OLUŞTURUYORUZ”
Özlem Dağ aynı zaman-

da öğretmenler�n eğ�t�m sü-
rec�n�n önem�ne vurgu ya-
parak, “Okullarımıza �lk kez 
adım atan her öğretmen bu 
merkezde 25 saat eğ�t�m 
programı alacak, bu öğren-
me sürec� h�ç b�tmeyecek. 
Kolej bünyes�ndek� her öğ-
retmen�m�z ‘d�j�tal eğ�t�m l�-
der�’ olarak yoluna devam 
edecek. Öğretmenler�m�z 
hem öğrenmeye hem de öğ-
retmeye hazır. D�j�tal eğ�t�m 
merkez�nde öğretmenler�m�-
z�n her b�r� ‘h�br�t öğret-
men’ olacak” şekl�nde ko-
nuştu.
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Kulüp binasında yaptığı toplantıda 
konuşan Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat 
Karademir, Kardemir Karabükspor davası so-
nucunda tutuklanan menajer Bayram Uğur-
lu’dan şikâyetçi olduklarını dile ifade etti..

Basın Sözcüsü Karademir; “Menajer Bay-

Giresunspor’da Raul Rusescu sıkıntısı devam ediyor. 
Rumen forvet oyuncusu ile geçen sezon yapılan sözleşme 
‘vay be’ denilecek kadar var.

Senelik 250 bin EURO’ya imza atan oyuncuya geçen 
sezon üst üste üç ay ödeme yapılmamış. Bundan dolayı 
oyuncu oynasa da, oynamasa da 2020-2021’in parasını ala-
cak. Rusescu bir başka takıma gittiğinde imza attığı rakam 
Giresunspor’dan alacağından düşük olursa aradaki farkı ise 
Çotanaklar ödeyecek.

Giresunspor’da Traore’nin ardından transfer dosyasının ka-
patıldığı sanılıyordu ancak bu konuda çalışmaların devam et-
tiği öğrenildi.

Teknik adam Hakan Keleş ile hemen hemen her gün gö-
rüşen Başkan Hakan Karaahmet ve idarecilerin bir sol bek 
transferi yapma düşüncesi içerisine girdiği edinilen bilgiler 
arasında. Bu konuda çalışmaların başladığı öğrenildi.

Giresunspor’a 79 bin TL icra geldi. Basın Sözcüsü Ferhat 
Karademir; “Giresunlu bir firmadan 79 bin TL’lik icra geldi. 
Durup dururken böyle bir icra gelmesine çok şaşırdık. İl dışın-
daki firmalar bizi icraya vermiyor. Giresun’da faaliyet göste-
ren bir firmanın bizi icraya vermesi hiç hoş olmadı. Giresuns-
por’un bankalardaki durumu çok hoş değil. Ödenmeyen bir 
sürü çek var. Bizi icraya veren firmanın bununla ilgili bizimle 
bir görüşme dahi olmadı” ifadelerini kullandı.

79 b�n TL �cra geld�“Menajer Bayram’dan ş�kâyetç�y�z”

ram konusunda bir hazırlık yapıyoruz. Bili-
yorsunuz kulübümüzde inceleme var. İnce-
leme de bu hafta da bitecek. 

Menajer Bayram ile bağlantılı olan işleri 
kendimiz araştırıyoruz ve biz de kendinden 
şikâyetçi olacağız” dedi.

Rusescu �le öyle b�r
sözleşme yapılmış k�

Sol bek alınab�l�r

Giresunspor, deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maç için 
yarın sabah şehirden ayrılacak. Çotanaklar, yarın sabah 
10.30’da Ordu-Giresun Havalimanı’ndan kalkacak uçak ile 
İstanbul’a gidecek ve oradan kulüp otobüsüyle Bursa’ya geçe-
rek kampa girecek. Giresunspor maç öncesindeki son çalışma-
sını Bursa’da yapacak. Giresunspor Pazar sabahı şehre dö-
necek.

Yolculuk yarın sabah

Giresunspor’da Cumartesi 
günü deplasmanda Bursaspor 
ile yapılacak maçın hazırlıkları 
dün yaptığı taktik ağırlıklı 
idman ile devam etti.

İlk iki maçında sevinmeyi 
başaramayan ve Bursaspor 
maçı öncesinde tüm planları-
nı galibiyet üzerine yapan Ço-
tanaklar dün kendi aralarında 
çift kale maça çıkarak, Cu-
martesi günkü zorlu doksan 
dakikanın taktiğini denedi. Ye-
şil-beyazlılar, Giresun’daki 
son çalışmasını bugün ger-
çekleştirecek.

Çotanaklar takt�k çalıştı

Giresunspor’un –Menemenspor ile iç sahada oynadığı 
karşılaşma sonrasında iki görevlisi PFDK’’ye sevk edildi.

Giresunspor kulübü görevlilerinden Olkan İnan ile Rıd-
van Türkeri, Menemenspor müsabakasından talimatlara 
aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. 
maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda 
Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/4 maddesi 
uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi. Kurul 
bugün toplanacak.

Ceza geleb�l�r
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Giresunsporlu oyuncuların içerisinde en fazla kazananın Tra-
ore’nin olacağı belirtildi. Tüm yabancıların EURO karşılığında imza 
attığı kaydedildi. Ortalama 180-200 bin euro karşılığında oyuncula-
rına imza attıran Çotanaklar’da yeni transfer Traore ise 420 bin 
Euro alacak Bu paranın 250 bin Eurosu’nun Giresunspor’un, geri 
kalan kısmının ise Sivasspor’un kasasından çıkacağı kaydedildi.

Sezona geç başladıkları �ç�n henüz hazır olmadıklarını �fade eden Basın Sözcüsü Karadem�r: “Kond�syon açısından çok 
kötüyüz. Gücünüz olmadığı zaman o şutu çekem�yorsunuz. M�ll� maç arasından sonra toparlanacağımızı düşünüyoruz”

“Bursaspor
  maçı çok
  zor geçecek”

Giresunspor’un Basın Sözcüsü Ferhat Ka-
rademir, Cumartesi günü deplasmanda Bur-
saspor ile oynayacakları karşılaşmanın çok 
zor geçeceğini ifade etti.

Menemenspor ile yapılan maçta ortaya ko-
nulan oyunu hiç beğenmediklerini kaydeden 
Basın Sözcüsü Karademir; “Sahadaki oyun ho-
cayı da çok mutsuz etti. Biz sezona çok iyi ha-
zırlanamadık. Geç olan bir kongremiz, geç 
başlayan bir transfer sürecimiz var. Kampa ta-
mamen genç oyuncularla gitmiştik. Kampa 
teker teker katılan oyuncularımız oldu, kamp 
dönemini görmeyenler de. Kondisyon açısın-

dan çok kötüyüz. Gücünüz olmadığı zaman o 
şutu çekemiyorsunuz. Sadi ile Caner daha 
önce de birlikte oynayan oyuncu olduğu için 
birbirlerine uzun top atıyorlar. Bizim oyunu-
muz bu değil” dedi.

TEMKİNLİ KONUŞTU
Basın Sözcüsü Karademir; “Bu hafta dep-

lasmanda Bursaspor maçımız var. Bursaspor 
biraz tehlikeli. Yasaklarından ötürü transfer 
yapamadılar ancak birlikte oynamaya alışmış 
genç oyunculara sahipler. Bizim hazırlık süre-
cimiz 15 gün ise onların ki 65 gün. İyi hazır-
lanmış bir takım ile karşılaşacağız. Türkiye’de 

bu sene oyun olarak iyi futbol sergileyecek 
takım sayısının çok az olacağını düşünüyo-
rum. 

Çünkü her takımın çalışma süreci çok kısa 
oldu. Şuanda en hazır takım geçen sene de 
birlikte oynadığından Eskişehirspor. 6-7 hafta 
bir geçsin bakalım. Giresunspor olarak tahmi-
nimce milli maç arasından sonra toparlanaca-
ğımızı düşünüyoruz. Bursaspor maçını da en 
iyi şekilde oynayıp geleceğiz ama kolay maç 
değil. Bizim hedefimiz iki puan ortalaması ya-
kalamak. İnşallah galibiyet elde ederek evimi-
ze döneceğiz” şeklinde konuştu.

En fazla Traore kazanıyor Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, Giresun’a ge-
liyor. Spor Bakanı Kasapoğlu'nun, yapı-
mı tamamlanmak üzere olan ve çok 
kısa bir süre içerisinde Giresuns-

por’un maçlarını oynayacağı yeni 
stat ile olimpik yüzme havuzunda 

incelemelerde bulunacağı,son-
rasında ise bir dizi ziyaretler 

gerçekleştireceği kayde-
dildi.

Spor Bakanı gel�yor
İşte kadronun gen�ş tutulma sebeb�

Giresunspor yönetimi, kadroyu geniş 
tutma sebebini pandemi olarak açıkladı. 
Mevcut kadrodan hiçbir futbolcunun 
gönderilmesinin gündemde olmadığını 
kaydeden Basın Sözcüsü Ferhat Karade-
mir; “Her hafta iki yabancı dışarıda kala-
cak ama niyetimiz bu değildi. Hedefi-
mizden fazla transfer yapmak zorunda 
kaldık. Pandemiden kaynaklı sorunlu bir 
sezon geçiriyoruz. Her an her şey olabi-
lir. Allah göstermesin oyuncularımızdan 
hasta olup da dışarıda kalacak olanlar 
olabilir. Onun için takviyeyi biraz bollaş-
tık” dedi.

Giresunspor’un futbolda ara transfer döne-
mi olarak bilinen ikinci transfer döneminde 
kadrosuna takviye yapabileceği vurgulandı.

Yapılan açıklamada; “Devre arasında da 
transfer yapabiliriz. Çünkü tahtaya gelebilecek 
çok fazla borç kalmadı. Eski başkanlarımızdan 
Sayın Mustafa Bozbağ’ın döneminden bu yana 
olan borçları ödedik. Geçen seneden problemli 
çok fazla dosya yok. Devre arasında tahtalık 
bir şey olduğunu çok fazla düşünmüyoruz” de-
nildi.

Devrede transfer yapılab�lecek
Alacağından

�nd�r�m yapmış
Giresunsporlu Milinkoviç’in 

2020-2021 sezonu öncesinde an-
laştığı rakamda önemli bir oranda in-

dirim yaptığı kaydedildi.
Basın Sözcüsü Ferhat Karademir; 

“Milinkoviç rakamımı bayağı düşürdü. 
Geçen sene 270 bin Euro alıyordu. 
Bu rakamı 180 bin civarına çekti. 

Geçen seneden 50 bin EURO 
alacağı kalmış. Onu da öde-

yeceğiz” şeklinde ko-
nuştu.
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