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Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, son bir haftadır ülke ça-
pında alınan tedbirler ve sıkı 
denetim sayesinde vaka artış 
hızının kontrol altına alındığını 
açıkladı. Hasta sayılarındaki be-
lirgin düşüşün sürdürülebilir ol-
madığını dile getiren Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca, “Bildiği-
niz gibi 6 aydır korona virüsü 
salgını ile mücadele ediyoruz. 
Bir dönem kurallara sıkı sıkı 
uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki sürdürülebilir ol-
madı. Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe ku-
rallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla 
karşı karşıya bıraktı. Hasta sayılarımız ve kayıplarımız yeni-
den artmaya başladı. Bu durum sadece Türkiye için değil tüm 
dünya için geçerli.  Devamı Sayfa 4’te

22 Ağustos’ta Dereli başta olmak üzere birçok ilçede fela-
kete neden olan sel afetinin ardından kayıp 4 kişiyi arama ça-
lışmalarına aralıksız olarak devam ediliyor. Tirebolu-
Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfezin çök-
mesi sonucu Harşit Çayı’na kullandığı iş makinesi ile düşen iş 
makinesi operatörü Ali Akbulut'u, Çaldağ Beldesinde içinde 
bulundukları araç ile sel sularına kapılan Emine ve Davut 
Akgün'ü ve Yağlıdere ilçesinde sele kapılan Umut Cantürk’ü 
arama çalışmaları 32’nci günde de sonuçsuz kaldı.

Devamı Sayfa 2’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu,Bulancak’ta biz dizi incelemelerde bulundu. İlçe stadyu-
munda devam eden çalışmaları en kısa zamanda tamamla-
nacağını belirten Bakan Kasapoğlu yaptığı incelemelerin ar-
dından Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu ve Kapalı spor 
salonu ihtiyacının da hızla giderileceğini söyledi.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun İl Milli Eğitim Mü-
dürü Ertuğrul Tosunoğlu, 
Uyum Haftasında okulları zi-
yaret ederek, fiziki durumları 
ve 2020-2021 eğitim öğretim 
yılı çalışmaları konusunda ince-
lemelerde bulundu. Okul mü-
dürlerinden özellikle 21-25 
Eylül' ü kapsayan Uyum Hafta-
sı başta olmak üzere yapılan 
çalışmalarla ilgili bilgiler alan 
Müdür Tosunoğlu istek ve öne-
rilerini de dinledi.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun’un Şebinkarahisar 
ilçesinde ilkbaharın başlangı-
cında yaşanan don olayına 
maruz kalan ve hasat zamanı 
da yağışların olmaması nede-
niyle ceviz hasadı 20 gün ge-
cikmeyle başladı.

Devamı Sayfa 2’de

İçişleri Bakanlığı, korona-
virüs tanılı bazı kişilerin, te-
maslılarına ilişkin eksik ya da 
yalan bilgi vermesi üzerine 
harekete geçti. 

Valiliklere 'Temaslıların 
Doğru Bilgilendirilmesi' ko-
nulu genelge gönderildi. 

Devamı Sayfa 2’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun zi-
yareti kapsamında 22 Ağustos'ta ki selde büyük zarar gören Dereli il-
çesini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, yaşanan sel afetinin ardından ilçe-
deki esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Giresun'un son günlerde yaşadığı sel felaketi nedeniyle günümüzde 
ayrı yeri olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Sel felaketinin yaşandığı 
ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde devletimizin 
tüm kurum ve kuruluşları, bakanlarımız, birimlerimiz bu yaraların en 
hızlı şekilde sarılması yönünde ciddi bir çabayı ortaya koydular ve bu 
çerçevede hamdolsun gelinen nokta ciddi bir dönüşümü de beraberin-
de getirdi. Rabbim tekrar böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, selde yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah'tan 
rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Bakan Kasapoğlu Derel�’y� z�yaret ett�

GİRESUN, 34 GÜNDÜR
KAYIPLARINI ARIYOR

Arama çalışmaları 3 noktada ve den�zde 
devam ederken AFAD koord�nasyonunda 

JAK t�mler�n�n de yer aldığı onlarca
ek�p kayıpları arıyor

Uyum haftası �ncelemeler� devam ed�yorBakan Kasapoğlu’ndan
Bulancak’a müjde

DOĞRU BİLGİ VERMEYENE HAPİS

“Kısa süreli yoğun yağışın ani 
sele, uzun süreli yağışın nehirle-
rin ve derelerin taşmasına neden 
olabileceğini unutmayın”

Giresun Üniversitesi Sivil Sa-
vunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın, sel ve su taşkınlarına 
karşı uyarılarda bulunarak, bireysel ve toplumsal anlamda 
bilinçli olmak gerektiğini söyledi. Sel ve su taşkınlarında 
en çok etkilenen illerin Doğu Karadeniz’de olduğuna dik-
kat çeken Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın, “Her 
doğa kaynaklı afette olduğu gibi sel ve taşkınlara karşı 
hazırlıklı ve eğitimli olmak, bireysel ve toplumsal anlam-
da bir zorunluluk ve sorumluluktur. Giresun’da hatırlanır-
sa, 2007 ve 2009 yıllarının yaz aylarındaki yoğun yağış-
lardan sonra büyük maddi hasarlara ve can kayıplarına 
yol açan sel ve taşkın olayları meydana gelmiştir” ifadele-
rini kullandı.  Devamı Sayfa 3’te

Ak Parti Giresun merkez ilçe başkanlığı seçimleri bugün 
gerçekleştirilecek. Genel merkez tarafından yeniden aday 
gösterilen mevcut başkan Mehmet Başer’in yanı sıra daha 
önce adaylığını açıklayan Ercan Ayhan’ın da listesini vere-
ceği belirtilen seçimlerde ne yaşanacağı merak konusu. 
7’nci Olağan Merkez İlçe Kongresi Botanik Park’ta saat 
11.00’de gerçekleşecek.

SEL ANINDA VE
SONRASINDA
BU UYARILARA
DİKKAT!

Sağlık Bakanı Koca: 'Vaka artış
hızımız kontrol altına alındı’

Ak Part�’de seç�m günü

ŞEBİN CEVİZİNİN
HASADI 20 GÜNLÜK
GECİKMEYLE BAŞLADI
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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
22 Ağustos tar�h�nde et-

k�l� olan sağanak yağış so-
nucu Derel�, Yağlıdere, Do-
ğankent, Güce ve Esp�ye �l-
çeler� başta olmak üzere 

1. Sayfadan Devam
B�r d�z� z�yaret ve �ncelemelerde bu-

lunmak üzere G�resun’a gelen Gençl�k 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu, Bulancak’a da gelerek �lçede 
bulunan yatırım ve tes�sler� �nceled� yen� 
tes�sler konusunda müjdeler verd�. Bu-
lancak Beled�yes�n� de z�yaret eden 
Bakan Kasapoğlu, Beled�ye Başkanı 
Recep Yakar’dan beled�ye çalışmaları �le 
�lg�l� b�lg� aldı.

Beled�ye başkanı Recep Yakar; 
“Sayın bakanımızı �lçem�zde en �y� şe-
k�lde ağırlayarak, bakanlıkla �lg�l� yatı-
rım ve tes�slerle �lg�l� destekler�n� �ste-
d�k. Sayın Bakanımız �lçe stadyumumuz 
ve Gençl�k Merkez� �ncelemeler�n�n ar-
dından, �lçe stadyumunda devam eden ta-
d�lat çalışmalarının en kısa zamanda ta-

1. Sayfadan Devam
Müdür Tosunoğlu,b�r ha-

yırsever tarafından yaptırı-
larak eğ�t�m öğret�me başla-
nan Al� Haydar Em�roğlu 
Özel Eğ�t�m Uygulama 
Okulu �le yen� b�na �nşaatı 
tamamlanana kadar geç�c� 
b�nasına taşınan Abacıbükü 
İlkokulu başta olmak üzere 
okulların fiz�k� mekanlarını 
gezerek �ncelemelerde bu-
lundu ve okul müdürler�n-
den b�lg�ler aldı. Ayrıca Aba-
cıbükü İlkokulunda b�r sını-
fın Canlı Ders�ne katılan 
Sayın Müdürümüz, öğret-
men ve öğrenc�lerle b�r süre 
sohbet ett�.

Ertuğrul Tosunoğlu z�ya-
retler�nde; 2020-2021 eğ�-
t�m öğret�m yılına okul ön-
ces� ve �lkokul 1. Sınıflarda 
maske, mesafe ve h�jyen ted-

1. Sayfadan Devam
Şeb�nkarah�sar �lçes�n�n 

Tamzara mahalles�nde �ka-
met eden cev�z üret�c�s� Al� 
Fener, “İlkbaharda yaşanan 
don neden�yle geçt�ğ�m�z 
yıla göre yüzde 30 oranında 
hasatta düşüş yaşıyoruz. S�-
gorta yaptırmayan üret�c�le-
r�n b�rçoğu sıkıntı yaşıyor. 
Yağışların başlaması cev�z�n 
dış kabuklarının açılmama-
sına neden oldu. Bu yüzden 
kabuk soyma mak�nes�nde 
bu �şlem� yapıyoruz. Bu yıl 

Görele Beled�yes� ve 
Doğu Karaden�z Kalkınma 
Ajansı (DOKA) tarafından 
Görele’n�n kültür m�rasla-
rından olan Görele Dondur-
masının gelecek kuşaklara 
aktarılması ve dünyaya tanı-
tılmasına katkı sağlayacak 
olan ‘Farklı b�r Lezzet: Gö-
rele Dondurması’ projes� �le 
Dokuzgöz Mes�re alanını tu-
r�zm kazandırılmasını amaç-
layan ‘Dokuzgöz Sürdürüle-
b�l�r Tur�zm Alanı’ projes�-
n�n protokol sözleşmes� �m-
zalandı.

Gençl�k ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu z�yaret ve �nceleme 
yapmak üzere G�resun'a 
geld�. G�resun merkez prog-
ramı sonrası �lçeler� z�yaret 
eden Bakan Kasapoğlu 
Keşap'ta da �ncelemelerde 
bulundu. Keşap Beled�ye 
Başkanı Mehmet Emür �le �l-
çeye yapılacak Gençl�k Mer-
kez� ve Kapalı Spor Salonu-
nun araz�s�nde �ncelemede 
bulunarak projeye bakanlık 
olarak destek ver�leceğ�n� 
açıkladı.

Z�yaret sonrası Başkan 
Emür "Gençl�k ve Spor Ba-
kanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu ve M�lletvek�lle-
r�m�z �le beraber �lçem�ze ya-

1. Sayfadan Devam
İç�şler� Bakanlığı, 81 

�l val�l�ğ�ne ‘Temaslıların 
doğru b�lg�lend�r�lmes�’ 
konulu genelge gönderd�. 
Genelgeye göre, korona-
v�rüs tanılı k�ş�ler, temas-
ta bulundukları k�ş�ler 
hakkında eks�k ya da 
yalan beyanda bulunmaları hal�nde hakla-
rında �şlem yapılacak. Bu k�ş�ler, Türk 
Ceza Kanununun 206’ncı maddes� kapsa-
mında üç aydan �k� yıla kadar hap�s veya 
adlî para cezası �le cezalandırılab�lecek.

İç�şler� Bakanlığı, 81 İl Val�l�ğ�ne ‘Te-
maslıların doğru b�lg�lend�r�lmes�’ konulu 
genelge gönderd�. Genelgede, evde �zo-
lasyona alınan koronav�rüs tanılı ya da te-
maslısı k�ş�ler�n Sağlık Bakanlığınca be-

5’İ ASKER 11 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
meydana gelen sel felake-
t�nde m�lyonlarca l�ralık 
madd� hasar meydana gel�r-
ken, yollar ve köprüler yı-
kıldı, �ş yerler� ve tarım ara-
z�ler� zarar gördü. Madd� ha-

sarın yanı sıra selde 5’� 
asker 11 k�ş� hayatını kay-
bederken, 4 k�ş� de sel sula-
rına kapılarak kayboldu.

T�rebolu-Doğankent ka-
rayolunun 12. k�lometres�n-

dek� menfez�n çökmes� so-
nucu Harş�t Çayı’na kullan-
dığı �ş mak�nes� �le düşen �ş 
mak�nes� operatörü Al� Ak-
bulut'u, Çaldağ Beldes�nde 
�ç�nde bulundukları araç �le 
sel sularına kapılan Em�ne 
ve Davut Akgün'ü ve Yağlı-
dere �lçes�nde sele kapılan 
Umut Cantürk’ü arama ça-
lışmaları 32’nc� gününde de 
devam ederken, arama ça-
lışmalarında �se umutlar her 
geçen gün tüken�yor.

AFAD koord�nes�ndek� 
ek�pler, söz konusu 3 nokta-
da ve den�zde aramalarını 
sürdürürken, arama çalışma-
larına JAK t�mler�n�n de yer 
aldığı onlarca ek�p katılıyor.

Öte yandan sel felaket�n-
de T�rebolu-Doğankent ka-
rayolunun 12. k�lometres�n-
dek� menfez�n çökmes� so-
nucu Harş�t Çayı’na �ç�nde 
bulundukları aracın düşmes� 
sonucu Jandarma Uzman 
Çavuş Onur Kıran, Jandar-
ma Uzman Çavuş Burak 
Tok, Jandarma Uzman 
Çavuş Erdem Çıtır, Jandar-
ma Uzman Çavuş Aykut Va-
r�yenl� ve Jandarma Uzman 
Çavuş Sam� Yılmaz şeh�t 
olurken, Kemal Akar, Betül 
Akgün, İsma�l Güdük, Yase-
m�n Özdem�r, Al� Aydın ve 
Ak�f Abd�oğlu hayatlarını 
kaybetm�şt�.

‘DOKUZGÖZ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
ALANI’ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Görele Beled�ye Başkanı 
Tolga Erener ve DOKA 
Genel Sekreter� Onur Adı-
yaman’ın katılımlarıyla ger-
çekleşt�r�len �mza tören�yle 
Görele’n�n kültür m�rasla-
rından olan Görele Dondur-
masının gelecek kuşaklara 
aktarılması ve dünyaya tanı-
tılması, Dokuzgöz Mes�re 
alanımızın �se tur�zm kazan-
dırılması amaçlanıyor.

Görele Beled�ye Başkanı 
Tolga Erener, son zamanlar-
da Görele �ç�n çok güzel ge-
l�şmeler�n yaşandığını bel�r-

terek, “İlçem�z�n kültür 
m�raslarından olan Göre-
le Dondurmasını gelecek 
kuşaklara aktarılması ve 
dünyaya tanıtılması �ç�n 
başlattığımız ‘Farklı b�r 
lezzet: Görele Dondur-
ması’ projes� çalışmamız 
�le �lçem�z sınırlarında bu-
lunan Dokuzgöz Mes�re 
alanımızı tur�zm kazandı-
rılması �ç�n başlattığımız 
‘Dokuzgöz Sürdürüleb�l�r 
Tur�zm Alanı’ projes� ça-
lışmamızın DOKA �le 
protokol sözleşmes�n� �m-
zaladık. Hedefim�z geç-
m�ş� 200 yıla dayanan Gö-
rele Dondurmasını tüm 
dünyaya tanıtmaktır. Bu 
güne kadar h�çb�r çalışma 
yapılamayan Dokuzgöz 
Mes�re alanımızı �se �çe-
r�ğ�nde restaurant, p�kn�k 
alanları, yürüyüş yolları, 
karavan ve çadır kamp 
alanları �le tur�zm kazan-
dırmayı planlıyoruz. İlçe-
m�ze hayırlı, uğurlu 
olsun” ded�.

Müdür Tosunoğlu �stek ve öner�ler� d�nled�

b�rler�yle yüz yüze başlandı-
ğını, okullarda her türlü ted-
b�r�n aldığını, çalışmalara t�-
t�zl�k ve hassas�yetle devam 
ed�ld�ğ�n� �fade ett�. 

Eğ�t�m öğret�m faal�yet-
ler�n�n okul müdürler�n�n ko-
ord�nes�nde, öğretmen-
öğrenc� ve vel� �şb�rl�ğ�nde 
sağlıklı b�r şek�lde yürütüle-
ceğ�n� vurguladı. Z�yaretle-

r�ne ardından Müdür Tosu-
noğlu ,Uzaktan eğ�t�mde öğ-
retmenler�n, her türlü �let�-
ş�m aracını kullanarak Canlı 
Ders ve Canlı Sınıf uygula-
malarını kes�nt�s�z devam et-
t�rmeler�n�, öğrenc�ler�n�n 
kaygılarını en aza �nd�rmek 
amacıyla rehberl�k ve moral 
mot�vasyon çalışmalarına 
ağırlık vermeler�n� �sted�.

MÜJDELERİ BAŞKAN YAKAR AÇIKLADI

mamlanacağını, Gençl�k Merkez� h�zmet 
b�nasının da eks�kl�kler� tamamlandıktan 
sonra kısa süre �ç�nde h�zmete açılacağı-
nı bel�rtt�. 

Ayrıca �lçem�zde eks�kl�ğ� h�ssed�len 
Yarı Ol�mp�k Kapalı Yüzme havuzu ve 
Kapalı spor salonu �ht�yaçlarımızın da 
hızla g�der�leceğ�n�n müjdes�n� verd�.

Beled�yem�z� de z�yaret etme nezake-
t�nde bulunan Sayın Bakanımıza �lg� ve 
destekler� �ç�n çok teşekkür ed�yoruz” 
ded�.

Z�yarette; G�resun M�lletvek�ller� 
Cemal Öztürk, Kad�r Aydın, Sabr� Öz-
türk, G�resun Val�s� Enver Ünlü, G�resun 
Beled�ye Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu, 
Bulancak Kaymakamı Al� İkram Tuna, 
Bakanlık bürokratları �le �l ve �lçe proto-
kolünden �s�mler hazır bulundular.

Bakan Kasapoğlu'ndan, Keşap'a müjde

pılacak olan Gençl�k Mer-
kez� ve Kapalı Spor Salonu 
araz�s�nde �ncelemelerde bu-
lunduk. Sayın Bakanımız-
dan Gençl�k Merkez� ve Ka-

palı Spor Salonu �ç�n sözü-
müzü aldık. Z�yaretler� �ç�n 
teşekkür eder�z"ded�. Başkan 
Emür, Bakan Kasapoğlu’na 
Keşap k�l�m� hed�ye ett�.

FİLYASYON ÇALIŞMALARI TAKİP KURULLARI OLUŞTURULDU
l�rlenen �zolasyon koşul-
larına uymalarının sağ-
lanması amacıyla “F�l-
yasyon Çalışmaları 
Tak�p Kurulları” oluştu-
rulduğu hatırlatıldı.

Daha önce �llere gön-
der�len genelgelerle, sal-
gınla mücadelede alınan 

tedb�rler�n sahada etk�n b�r şek�lde uygu-
lanmasını sağlamak üzere İl Salgın Dene-
t�m Merkezler� bünyes�nde Mahalle De-
net�m Ek�pler� oluşturulduğu, �zolasyon 
koşullarını �hlal eden ya da �zolasyon ko-
şullarını sağlama �mkanı olmayan k�ş�le-
r�n �zolasyon süreçler�n�n val�l�klerce tah-
s�s ed�len yurt/pans�yonlarda tamamlatıl-
masına yönel�k karar ver�ld�ğ� anımsatıl-
dı.

İlkbaharda yaşanan don yüzde 30 düşüş yarattı

cev�z�n kal�tes� ve kabuk ka-
lınlıkları d�kkate alındığında 
fiyatlar 30 �le 40 l�ra arasın-
da olacak” ded�.

Şeb�nkarah�sar Z�raat 
Odası Başkanı Muhl�s Ars-
lan �se “Baharda don olayı 
yaşanması neden�yle b�rçok 
üret�c�m�z mağdur oldu. 
Geçt�ğ�m�z yıla göre rekol-
ten�n yarı yarıya düştüğünü 
tahm�n ed�yoruz. Bu yıl re-
kolten�n 400 ton c�varında 
olmasını bekl�yoruz” �fade-
ler�n� kullandı.
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1. Sayfadan Devam
Sel ve taşkınlardan ko-

runmak �ç�n alınab�lecek ön-
lemler hakkında da b�lg�, 
veren Yalçın, “ Sel uyarıla-
rını radyo, telev�zyon ve sos-
yal medyadan tak�p ed�n. 
Meteoroloj� duyurularını 
d�nley�n veya gerek�rse me-
teoroloj�den telefonla b�lg� 
alın. Kısa sürel� yoğun yağı-
şın an� sele, uzun sürel� ya-
ğışın neh�rler�n ve dereler�n 
taşmasına neden olab�lece-
ğ�n� unutmayın. Evdek� de-
ğerl� eşya ve öneml� belge-
ler� yüksek yerlere kaldırın. 
Elektr�kl� eşyaların fiş�n� 
çek�n, yerde elektr�kl� eşya 
bulundurmayın. Zarara yol 
açab�lecek ya da zarar göre-
b�lecek eşyaları güvenl� yer-
lere kaldırın. Su kaynakları 
k�rleneb�leceğ�nden, kapalı 
kaplarda yeter� kadar su de-
polayın. Suyun ev� terk ett�-
ğ� her yerden �çer� de g�reb�-
leceğ� unutmayın ve önlem 
amacıyla kum torbaları 
tem�n ed�n. Sel�n kullanab�-
leceğ� ark, hendek, çukur ve 
vad� g�b� yerlerden uzak 
durun. 

Açık alandaysanız, yük-
sek yerlere çıkın. Asla sel 
suyu �ç�nde araba kullanma-
yın, ölümler�n yüzde 
80’�n�n araç �ç�nde olduğu-
nu unutmayın. Aracınızı sel-
den etk�lenmeyecek b�r yere 
çek�n. Sel suyu, akıntı ya da 
neh�rlerde yürümeye çalış-
mayın. Hızla akan 15-20 cm 
der�nl�ktek� suyun b�r �nsanı 
dev�reb�leceğ�n�, 60 cm de-
r�nl�ktek� suyun b�r otomo-
b�l� sürükleyeb�leceğ�n� 

Yağlıdere Beled�ye Başkanı 
Yaşar İbaş koronav�rüs tedb�rler� 
kapsamında yen� eğ�t�m öğret�m yı-
lının uzaktan eğ�t�mle başlamasının 
ardından hayırseverlere çağrıda bu-
lundu.

Dar gel�rl� a�leler�n b�lg�sayar 
ve tablete er�şemed�ğ�n� ve eğ�t�m-
den uzak kaldığını bel�rten Başkan 
İbaş ;”Yağlıderel� hayırsever kar-
deşler�m�,Koronav�rüs tedb�rler� 
kapsamında evler�nde eğ�t�m gör-
mek zorunda olan, dar gel�rl� a�lele-
r�m�z�n çocuklarına b�lg�sayar yada 
tablet yardımında bulunmaya davet 
ed�yorum. Allah hayırlarınızı kabul 
ets�n” çağrısında bulundu.

G�resun Ün�vers�tes� Prof. Dr. A. İlhan Özdem�r Eğ�-
t�m Ve Araştırma Hastanes� Başhek�m� Doç. Dr. At�lla 
Çıtlak 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla, has-
tanede görevl� eczacı a Gamze Mandal Küçükada, Mer-
venur Ek�zoğlu, Hülya S�nan Aydın, Faruk Dem�roğlu, 
San�ye Derya Bakal Özçel�k, El�f Kaya'ya ç�çek takd�m 
ederek kutladı. Hastanede görevl� tüm eczacılar adına ç�-
çeğ� kabul eden eczacı Gamze Mandal Küçükada teşek-
kürler�n� �let�rken Başhek�m At�lla Çıtlak; "Sağlık h�z-
met�n�n başından sonuna kadar her anında var olan ecza-
cı arkadaşlarımızın eczacılar günü kutlu olsun" ded�.

G�resun Z�raat Odası 
Başkanı ve F�skob�rl�k Yö-
net�m Kurulu Üyes� Nur�tt�n 
Karan, p�yasanın üzer�nde 
peş�n para �le ürün alan, 3 
vard�ya G�resunlulara �st�h-
dam sağlayan ve G�resun 
ekonom�s�ne öneml� derece-
de katmağa değer sağlayan 
b�r kurumun bazı s�yasetç�-
ler tarafından sırf popül�st s�-
yaset yapma adına hedef tah-
tası hal�ne get�r�lmes�ne b�r 
anlam ve mana veremed�k-
ler�n� �fade ett�.

Karan, AK Part� G�resun 
M�lletvek�l� Kad�r Aydın’ın 
b�r yerel gazeteye 
FİSKOBİRLİK �le verd�ğ� 
demec�n yers�z ve gereks�z 
olduğunu kaydett�. M�llet-
vek�l� Aydın’ın açıklamasın-
da FİSKOBİRLİK yönet�m 
kurulunu ve b�rl�ğ�n �şley�ş 
s�stem�n� eleşt�rd�ğ�n� bel�r-
terek, FİSKOBİRLİK ve 

Sel ve su taşkınlarında alınacak önlemler
unutmayın. Çok gerekme-
d�kçe otomob�lle yolculuğa 
çıkmayın. Karanlıktaysanız 
mum, k�br�t, çakmak değ�l, 
el fener� kullanın. Sel suyu 
�le temas etm�ş bütün gıda 
malzemeler�n� atın.” uyarı-
sında bulundu.

"Özell�kle geceler�, sel�n 
tehl�keler�n� görmek güçle-
şeceğ�nden daha d�kkatl� 
olunmalıdır”

Sel veya taşkından sonra 
yapılması gerekenler konu-
sunda da uyarılarda bulunan 
S�v�l Savunma Uzmanı Er-

tuğrul Yalçın, “Devr�len d�-
rekler veya düşen, kopan 
kablolar düşünülerek, ya-
kınlardak� elektr�k kaynak-
larından uzak durulmalıdır. 
Özell�kle geceler�, sel�n teh-
l�keler�n� görmek güçleşece-
ğ�nden daha d�kkatl� olun-
malıdır. Sel suları ayrıca ka-
nal�zasyon ve zeh�rl� k�mya-
sal maddeler �çereb�l�rler. 
B�r süre şebeke suyu kullan-
mayın. 

Konutu terk ederken 
elektr�k ve su vanaları kapa-
tılmalıdır. Sel sırasında 

elektr�kler kes�leb�l�r. Işığa 
�ht�yacınız olduğunda p�ll� 
veya akülü ışıldak veya el fe-
ner� kullanın. Ev�n�zdek� 
küvet ve b�donları şebeke su-
yunun k�rlenme �ht�mal�ne 
karşı tem�z su �le dolduru-
nuz. Araçtaysanız ve her-
hang� b�r arıza oluştuysa, 
araç hemen terk ed�lerek 
yüksek b�r yere çıkılmalıdır. 
Selden veya taşkından sonra 
resm� yetk�l�ler�n uyarı ve �s-
tekler�n� d�kkate alın, tal�-
matlara uygun” açıklama-
sında bulundu.

ZİRAAT ODASI’NDAN MİLLETVEKİLİ AYDIN’A TEPKİ

d�ğer b�rl�kler�n �şley�ş s�s-
tem�n AK Part� hükümet� dö-
nem�nde dönem�n Gümrük 
ve T�caret Bakanı Bülent Tü-
fenkç� zamanında d�zayn 
ed�lerek uygulamaya konul-
duğunu hatırlattı.

Karan, �kt�dar kontrol-
lünde �dare ed�len ve yöne-
t�len kurum ve kuruluşların 
hang�s�nde s�stem�n doğru �ş-
led�ğ�n� soran Karan, sayın 
m�lletvek�l�m İç�şler� Baka-
nı Süleyman Soylu G�re-
sun’a gelene kadar ve duru-
mu fark edene kadar s�z�n İl 
Özel İdares�’ndek� sorunlar-
dan haber�n�z yok muydu? 
Neden müdahale etmed�n�z? 
Neden �nsanları mağdur et-
t�n�z? �dd�a ed�len olaylara 
neden müsaade ett�n�z? İl 
Özel İdare’n�n her kuruşu 
bu m�llet�n parası değ�l m�? 
d�ye sordu.

B�r üret�c� kuruluşu olan 

ve fındık sektöründe öneml� 
b�r faktör olan 
FİSKOBİRLİK’�n artık yö-
net�m kurulları üzer�nde 
eleşt�r�lerek kamuoyu nez-
d�nde �t�barsızlaştırmaya 
artık son ver�lmes�n� �steyen 
Karan, “FİSKOBİRLİK yö-
net�m kurulu görev�n�n ba-
şında kurumun ayakta kala-
b�lmes� ve sektörde daha 
güçlü olab�lmes� �ç�n çalışı-
yor. İkt�dar s�zs�n�z, yetk� 
el�n�zde eğer 
FİSKOBİRLİK’te yönet�m-
den kaynaklı b�r sorun veya 
eks�kl�k varsa görevlend�r�r-
s�n�z müfett�şler�n�z� gerekl� 
�ncelemeler� yapar, gereken� 
yaparlar. B�z�m şer�atın kes-
t�ğ� parmak acımaz. Popü-
l�st s�yaset yer�ne buyurun 
gönder�n müfett�şler� d�d�k 
�nceles�n” ded�.

Başkan İbaş’tan anlamlı çağrı

Doğu Karaden�z Bölge-
s�’n�n gastronom�k değerle-
r�n� ortaya koyup bu değer-
ler�n sürdürüleb�l�rl�ğ�ne 
destek olan Doğu Karade-
n�z Kalkınma Ajansı 
(DOKA) bu kez R�ze’n�n 

Doğu Karaden�z mutfak kültürüne sah�p çıkıyor

Çayel� Beled�yes� tarafından 
yürütülecek olan ‘Yerel 
Ürünler ve Gastronom�n�n 
Deney�mlenmes� Projes�’ne 
destek verd�.

Çayel� Beled�ye Başkanı 
İsma�l Hakkı Ç�ftç� �le b�r-

l�kte projeye destek sözleş-
mes� �ç�n b�r araya gelen 
DOKA Genel Sekreter� 
Onur Adıyaman, konuşma-
sında yemek ve kültür baş-
lıklarının kes�şt�kler� nokta-
da başlayan gastronom�n�n; 
şeh�rler�n, bölgeler�n ve ül-
keler�n tur�zm pazarlamala-
rında avantaj sağlayan yen� 
b�r tur�zm alanı olduğuna 
d�kkat çekt�. Adıyaman, söz-
leşmes� �mzalanan projen�n 
Doğu Karaden�z Bölge-
s�’n�n gastronom�k değerle-
r�n�n ortaya koyup, dest�-
nasyonların yerel k�ml�kle-
r�n� yansıtan mutfak kültür-
ler�yle farklılık sağlayan böl-
gen�n rekabet ed�leb�l�rl�ğ�n� 
artıracağını söyled�.

Başhek�m Çıtlak Eczacılar Günü’nü kutladı

http://info@linra.com.tr
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1. Sayfadan Devam
Bakan Koca konuşmasında, "Doğu, Güneydoğu ve 

Ege Bölgem�zden sonra bugün Orta Karaden�z'dek� �l-
ler�m�z�n durumlarını değerlend�rmek ve �ncelemelerde 
bulunmak üzere Samsundayız. Z�yaret�m�ze Sayın Val�-
m�z �le görüşerek ve genel b�r durum değerlend�rmes� 
yaparak başladık. Korona v�rüsü salgınının Sam-
sun'dak� seyr�n� ele aldık. Sunulan sağlık h�zmetler�n�n 
durumu �ht�yaçları ve çözüm talep ed�len hususlar hak-
kında b�lg� alma ve �st�şare etme fırsatı bulduk. Sam-
sun, bölgen�n caz�be merkez�, büyüyen ve gel�şen b�r �l�-
m�z. Buna paralel olarak sağlık alanındak� �ht�yaçları da 
her geçen gün artıyor. Korona v�rüsü salgını �le b�rl�kte 
bu �ht�yacın daha da büyüdüğünü gördük ve adımları-
mızı da buna göre atacağız. İl merkez�m�z ve �lçeler�-
m�zde bu güne kadar pek çok sağlık yatırımı hayata ge-
ç�rd�k. Sayın Val�m�zle az öncek� görüşmem�zde bu ya-
tırımlara ek olarak Samsun'un �ht�yaç duyduğu sağlık te-
s�sler� özell�kle şeh�r hastanes� hakkında detaylı değer-
lend�rmeler�m�z� yapmış olduk. İncelemeler�m�z� ta-
mamladıktan sonra akşam bu konuda daha detaylı açık-
lamalarımız olacak. Buradan ayrıldıktan sonra Samsun 
Eğ�t�m ve Araştırma Hastanem�z� z�yaret edeceğ�m. 
Daha sonra da çalışma toplantılarımıza geçm�ş olaca-
ğım” ded�.

“B�r dönem kurallara sıkı sıkı uyarak yaşadığımız 
bel�rg�n düşüş ne yazık k� sürdürüleb�l�r olmadı”

Hasta sayılarındak� bel�rg�n düşüşün sürdürüleb�l�r 
olmadığını d�le get�ren Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca, 
“B�ld�ğ�n�z g�b� 6 aydır korona v�rüsü salgını �le müca-
dele ed�yoruz. B�r dönem kurallara sıkı sıkı uyarak ya-
şadığımız bel�rg�n düşüş ne yazık k� sürdürüleb�l�r ol-
madı. Hastalığı hafife almak, tem�zl�k, maske ve mesa-
fe kurallarına r�ayet etmemek b�z� tekrar �stemed�ğ�m�z 
tablolarla karşı karşıya bıraktı. Hasta sayılarımız ve ka-
yıplarımız yen�den artmaya başladı. Bu durum sadece 
Türk�ye �ç�n değ�l tüm dünya �ç�n geçerl�. Hasta sayıla-
rımızdak� artış b�ld�ğ�n�z g�b� her bölgem�zde aynı 
oranda değ�l. Bazı �ller�m�zde �stemed�ğ�m�z artışlar gö-
rürken bazı �ller�m�z ve bölgeler�m�zde �se sağlam ted-
b�rler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayes�nde salgını 
kontrol altında tutab�l�yoruz” d�ye konuşu.

Vaka artış hızının son 1 haftada kontrol altına alındı-
ğını vurgulayan Bakan Fahrett�n Koca, “Son b�r hafta-
dır ülke çapında alınan tedb�rler ve sıkı denet�m saye-
s�nde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını bura-
da özell�kle söylemek �st�yorum. Ancak bu b�z� asla ve 
asla rehavete sürüklememel�d�r. Geçt�ğ�m�z haftalarda 
çeş�tl� bölgelerde hastanelerdek� yoğunluk s�zler�n de 
malumu. En bel�rg�n olarak Orta ve Doğu Anadolu �lle-
r�m�zde olsa da bütün büyükşeh�rler�m�zde zaman 
zaman sıkıntılarımız oldu. Val�ler�m�zle, �l müdürler�-
m�zle başhek�mler�m�zle, sağlık ordumuzla yürüttüğü-
müz sıkı koord�nasyon �le mücadelem�z� sürdürüyoruz. 
Samsun ve c�var �ller de bu anlamda Sağlık Bakanlığı 
olarak mercek altına aldığımız merkezler�m�zden b�r� 
oldu. Karaden�z Bölges�'ne geç�ş kavşağı olması nede-
n�yle Samsun öneml� b�r �nsan hareket�ne maruz kalı-
yor. Yaz sonunda d�ğer �llere dönüşler neden�yle hasta-
lığın daha da yayılma potans�yel� mevcut. Bu nedenle 
Samsun'un ülke çapında salgın kontrolü adına kr�t�k b�r 
yer� var” şekl�nde konuştu.

Karaden�z Fındık ve Ma-
muller� İhracatçıları B�rl�-
ğ�’nden (KFMİB), Doğu Ka-
raden�z İhracatçılar B�rl�ğ� 
(DKİB) Başkan Yardımcısı 
Ahmet Hamd� Gürdoğan’ın 
bazı basın yayın organların-
da yer alan açıklamalarına 
tepk� göster�lerek; “B�rl�ğ�-
m�z�n Trabzon’da yerleş�k 
üyeler�n� baskı altına almayı 
amaçlayan tal�hs�z açıkla-
malar hayret ve üzüntüyle 
karşılanmıştır” den�ld�.

KFMİB Başkanı Ed�p Se-
v�nç �mzasıyla yapılan yazı-
lı açıklamada; Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
�mzasını taşıyan 1937 tar�hl� 
Bakanlar Kurulu Kararı �le 
İhracatçı B�rl�kler�n�n kurul-
masına olanak tanınmasını 
tak�ben, 1940 yılında mer-
kez� G�resun’da olmak 
üzere kurulan Türk�ye Fın-
dık İhracatçıları B�rl�ğ�’n�n 
bugünkü adı olduğu hatırla-
tılarak; “1940 yılından bu 
yana sektörün �ç�nde olması 
bakımından fındık konusun-
da �ht�saslaşmış b�r İhracatçı 
B�rl�ğ� hüv�yet�nded�r. Bu 
bağlamda gerek dünya fın-
dık üret�m�, �hracatı, rak�p 
üret�c� ülkelerle �lg�l� ver�ta-
banı, gerekse kurumsal hafı-
zası sayes�nde devlet ma-
kamları �le dünya fındık sek-
töründek� tüm paydaşlar ta-
rafından da referans B�rl�k 
olarak kabul ed�lmekted�r” 

Altınordu Beled�yes�, ço-
cukların beden sağlığına 
katkı veren ve unutulmaya 
yüz tutmuş geleneksel 
sokak oyunlarını okul bah-
çeler�nde yaşatarak maz�y� 
bugüne taşıyor.

İlçe Müftülüğü’nce T�rebolu merkez ve Düzköy Mevla-
na Yatılı Kur’an Kursu’nda Hafızlık eğ�t�m� alan 3 öğrenc�-
ye Hafızlık Belgeler�n� Müftü Başkıran verd�.

T�rebolu İlçe Müftülüğü’ne bağlı merkez Yatılı Kur’an 
Kursu’nda öğren�m gören b�r kız �le Düzköy Mevlana Yatı-
lı Kur’an Kursu’na devam eden 2 erkek öğrenc�, öğren�m-
ler�n� tamamlayarak Hafızlık Belges� almaya hak kazandı. 
İlçede �k� ayrı noktada açılan Kur’an Kursu’nda eğ�t�mler�-
n� tamamlayan genç hafızlara belgeler�n� T�rebolu Müftüsü 
İdr�s Başkıran verd�. Müftülükte düzenlenen sade b�r tören-
le genç hafızlara belgeler�n� takd�m eden Müftü Başkıran, 
kend�ler�n� tebr�k ederek, pandem� sürec�nde daha fazla 
hafız yet�şt�rmen�n gayret� �ç�nde olacaklarını söyled�.

KFMİB’DEN DKİB’YE TEPKİ

den�ld�.
Ed�p Sev�nç açıklama-

sında; “Kurulduğu yıldan bu 
yana geçen 80 senel�k süre 
boyunca b�rl�ğ�m�z tek 
amacı fındık sektörüne h�z-
met etmek olmuştur. Başta 
G�resun, Ordu, Samsun ve 
Trabzon olmak üzere ülke-

m�zdek� tüm �hracatçılar ta-
rafından b�r meslek kuruluşu 
olarak özümsenm�şt�r. Fın-
dık ve mamuller� sektörünün 
neredeyse �hracatında en az 
sorun kalan sektör konumu-
na gelmes�, bugüne kadar 
b�rl�ğ�m�z�n önderl�ğ�nde ya-
pılan çalışmalar sonucunda 

elde ed�lm�şt�r” görüşler�ne 
yer verd�.

FINDIKTA BAŞARI
TÜRKİYE ŞİARI İLE 
ELDE EDİLMİŞTİR
Sev�nç’�n açıklamasında 

şöyle den�ld�:“Kanunlar ge-
reğ�nce en öneml� kısmı �h-
racattan kes�len n�sb� a�dat-

tan oluşan gel�rler�n�n çok 
büyük b�r bölümün de, şeh�r 
ve bölge g�b� dar görüşlü ay-
rımcılıklar gözet�lmeks�z�n 
Türk�ye fındık �hracatının ar-
tırılmasına yönel�k çalışma-
ların finansmanında kulla-
nıldığına vurgu yapan 
KFMİB Başkanı Ed�p Se-
v�nç; “Z�ra B�rl�ğ�m�z�n �lk 
ve en öneml� öncel�ğ�, Tür-
k�ye fındık �hracatının artı-
rılması suret�yle ülkem�ze 
daha fazla döv�z g�rd�s� sağ-
lanması olmuştur. Bu yolda 
sağlanan başarı da, her türlü 
m�kro m�ll�yetç�l�kten uzak 
b�r şek�lde konunun Türk�ye 
meseles� olduğu ş�arıyla 
elde ed�lm�şt�r. Dolayısıyla 
s�yas�lere baskı yaparak ko-
nuyu Trabzon, G�resun, 
Ordu, Samsun g�b� şeh�rle-
rarası rekabete �nd�rgemek 
veya şeh�rlerarası sorun var-
mış g�b�algı yaratmak, tab�r� 
ca�z �se ‘hafifl�k’ olarak de-
ğerlend�r�lmekte, öneml� ola-
nın; sektörel bütünlüğü mu-
hafaza ederek, yıllar �ç�nde 
oluşan uyumun devamını 
sağlamak olduğunu ‘göre-
memek’olarak mütalaa ed�l-
mekted�r.”

FINDIK MİKRO
MİLLİYETÇİLİK

YAPILACAK ÜRÜN
DEĞİLDİR

Ed�p Sev�nç açıklaması-
nı;“Tekrar etmek �ster�z k�, 
Karaden�z bölges�ndek� nü-
fusun çok büyük b�r kısmını 
�lg�lend�ren sosyo-ekonom�k 
öneme ha�z olan fındık, �l ba-
zında m�kro m�ll�yetç�l�k ya-
pılarak yön ver�lecek bas�t-
l�kte b�r ürün değ�ld�r. Türk 
fındığını �ler�ye taşıyacak 
şey şoven�st yaklaşımlar 
değ�l, ortak ve bütüncül b�r 
v�zyondur!Şu anda başkanı 
da Trabzonlu olan Karade-
n�z Fındık ve Mamuller� 
İhracatçıları B�rl�ğ� yönet�m 
kurulunda; Ahmet Hamd� 
Gürdoğan’ın demec�nde üze-
r�ne basarak vurguladığı 
Trabzon’dak� en büyük fın-
dık fabr�kası dah�l, 4 Trab-
zonlu üyen�n de yer aldığı-
nın altını ç�zerek, Trabzonlu 
�hracatçının üvey evlat mu-
ameles� gördüğünü �fade 
eden başkan yardımcısına, 
hırsının aklının önüne geç-
memes� tavs�yes�nde bulun-
mak �ster�z” görüşler�ne yer 
vererek tamamladı.

“Vaka artış hızımızın kontrol
altına alındığını söyleyeb�l�r�m”

Geleneksel sokak oyunları okul bahçeler�ne taşınıyor

Çocuklara yönel�k b�r-
çok etk�nl�k düzenleyen Al-
tınordu Beled�yes�, bu gün-
lerde yaptığı çalışmalarla 
okul bahçeler�n� unutulma-
ya yüz tutmuş geleneksel 
sokak oyunları ç�zg�ler� �le 

donatıyor. Altınordu Beled�-
yes� Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ek�pler�nce yapılan 
çalışmalarla okul bahçeler� 
çocuklar �ç�n alternat�f oyun 
alanları hal�ne dönüşüyor. 
Geleneksel sokak oyunla-

rıyla çocukların beden sağlı-
ğına katkı ver�l�rken b�r za-
manlar anne babaların hatta 
büyükanne ve büyükbabala-
rın oynadığı geleneksel 
sokak oyunları da günümü-
ze ve gelecek kuşaklara ta-
şınmış oluyor.

Bu kapsamda yaz bo-
yunca devam eden çalışma-
larla 26 mahallede 59 okul 
bahçes�nde geleneksel 
sokak oyunlarının unutul-
mazlarından olan sek sek 
oyun alanı oluşturuldu. 
Oyun ç�zg�ler� çalışması 
2020-2021 eğ�t�m öğret�m 
yılı �çer�s�nde de devam 
edecek. 

Yapılan çalışmalarla 
okul bahçeler� geleneksel 
sokak oyunlarının yaşatıldı-
ğı alanlara dönüşecek.

T�rebolu’da Öğrenc�
Hafızlar Belge Aldı



Sayfa 5
GİRESUN www.g�resunguncel.com.trDoğru haber, güçlü yorum...

26.09.2020

Tar�h�n en düşük fa�zl� kred�ler�yle ş�md� G�resun’un caz�be merkezler�nde,
yaşam alanları �ç�nde konut almanın tam zamanı…

FAİZ AY ÖDEMESİZ YIL VADE

%%0,640,64 1212 1515

ADRES 28
GÜNGÖR

2019 FİYATLARIYLA 
HEMEN TESLİM 

GÜVENCESİYLE

0454 216 23 04

Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu,Görele Gençlik Mer-
kezinde gençlerle bir araya 
geldi, onların istek ve talep-
lerini dinledi.

Bakan Kasapoğlu burada 
yaptığı açıklamada halkın 
sporla daha çok hemhal ol-
masını istediklerini söyledi. 
Bu tabloları hem Giresun'da 
hem Türkiye'de artırmanın 
gayreti içerisinde olduklarını 
dile getiren Kasapoğlu, "Ek-
siklikler neyse tamamlayaca-
ğız. Sizlerden istirhamım bu 

Kadınlar Hentbol Türkiye Süper Liginde 
mücadele eden Görele Belediyesi Spor Ku-
lübü teknik heyeti ve sporcuları, ilçeyi ziya-
ret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’nu karşıladı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, 
Görele Belediyesi Spor Kulübü Baş antrenö-

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, çalışma ziyareti 
için ilimize gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nu Çotanak Spor Kompleksinde karşılayarak çiçek 
takdim etti.

Başkan Karaahmet, 
stadyumdaki incelemele-
rinin ardından sahaya 
inen Bakan Kasapoğ-
lu’na isminin yazılı oldu-
ğu 28 sırt numaralı for-
mayı hediye etti. Kara-
ahmet; “Şehrimize gös-
terdiği ziyaretten ve il-
giden dolayı sayın baka-
nımıza çok teşekkür ede-
riz” dedi.

Spor Bakanı Görele’de gençlerle b�r araya geld�
imkanları çok iyi değerlendi-
rin. Zira biz sizlerin yaşınday-
ken böyle imkanlarımız 
yoktu." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, en 
büyük projelerden birinin de 
yüzme olduğunu, isteyen her-
kese yüzme öğreteceklerini 
belirterek, şöyle devam etti: 
"Çünkü su kaynakları açısın-
dan zengin bir ülkeyiz. Tesis 
açısından zengin bir ülkeyiz. 
Yetenek desen bizim insanı-
mızın yeteneği fevkalade 
güçlü bir potansiyeli ortaya 
koyuyor. O yüzden Görele'de 

bir havuz ihtiyacı söz konu-
suydu onu da bugün nihaye-
te erdirdik. En kısa zamanda 
belediyemizle inşa edeceğiz. 
Sizleri oraya bekliyoruz. 
Önce yüzme öğreneceksiniz, 
sonra da bizleri temsil etmek 
için aranızda bu konuda ye-
teneği daha ileri noktada 
olan arkadaşlar müsabakalara 
hazırlanacaklar. Kendilerini 
yetiştirecekler. İnşallah bizle-
ri gururla temsil edecekler, 
biz de onlarla gurur duyaca-
ğız."

İNTERNET ALTAYPISI
GÜÇLENİYOR

Türkiye'de internet altya-
pısının her geçen gün daha 
da güçlendiğine işaret eden 
Bakan Kasapoğlu, "İnterneti 
sadece kullanan değil, tekno-
lojiyi her açıdan üretebilen 
konumda olmamız lazım. O 
yüzden gençlerden istirha-
mım, interneti çok faydalı kul-
lanmaları. Elbette eksiklikler 
varsa altyapıyla ilgili, inter-
netin gücüyle ilgili, erişimiyle 
ilgili onlar giderilir mutlaka." 
ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, inter-
neti faydalı amaçlar için kul-
lanmak gerektiğine dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: "Za-
manımızı orada israf etme-
memiz lazım. Bazen internet 
bu anlamda bir duruma dö-
nüşebiliyor. Zamanımızı israf 
edebiliyoruz belki. Bazı de-

zavantajlı durumlar da oluşa-
biliyor. Bu tuzaklara ben siz-
lerin kapılacağına inanmıyo-
rum. Ama kapılabilecek arka-
daşlar varsa onları da bir 

dost, arkadaş olarak uyarma-
nızı istiyorum. Bunun yanın-
da tabii hareketlilik, spor. El-
bette interneti teknolojiyi 
kullanalım ama sporu, hare-

ketliliği de hiçbir zaman 
ihmal etmeyeceğiz." Daha 
sonra Bulancak ilçesine 
geçen Bakan Kasapoğlu, ilçe 
stadı inşaatını inceledi.

Anthony artık resmen Çotanak

Giresunspor, Anthony’nin transferinde mutlu sona 

ulaştı. Sezon başında anlaşılan ilk oyuncu olan Kayse-

risporlu ön libero, Giresun’a gelerek çalışmalara başla-

mış ancak Balıkesirspor maçı öncesinde kulübünden 

dön çağrısı üzerine yeniden Süper Lig ekibinin yolunu 

tutmuştu. Kayserispor’un ligdeki ilk iki maçında forma 

giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir yıllığı-

na Giresunsporlu olması resmiyet kazandı. Oyuncu-

nun lisans işlemleri tamamlandı. Anthony kiralık ola-

rak Çotanak armalı formayı terletecek.

Bakana ç�çek ve forma

Görele Beled�yespor’a başarılar d�led�

rü Mehmet Ali Binen ve sporcularla Cum-
huriyet Meydanında Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu karşılaya-
rak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Kasa-
poğlu, Görele Belediyesi Spor Kulübüne mü-
cadele ettiği Türkiye Süper Liginde başarılar 
diledi.
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TFF 1. Ligde hedefini şam-
piyonluk olarak belirleyen 
ancak ilk iki haftada istediği 
sonuçları elde edemeyen Gi-
resunspor bugün deplasman-
da Bursaspor ile çok zorlu bir 
puan mücadelesine girişecek.

Geride kalan hafta Mene-
menspor ile oynadığı karşı-
laşmada çok kötü bir oyun or-
taya koysa da 1-0’lık üstünlü-
ğü yakalayan ancak 90+5’te 

Giresunspor’un teknik adamı Hakan Keleş, bugün oynayacakları 
Bursaspor maçında kazanan taraf olmak istediklerini dile getirdi.

Teknik adam Keleş, deplasmanda alacakları galibiyetle moral 
bulmak istediklerini ifade ederek; “Bugün deplasmanda Bursaspor 
ile karşılaşacağız ve biz hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Bur-
saspor ligin ikinci haftasında deplasmanda aldıkları galibiyetle 
moral kazandı. Biz de evimizde kaybettiğimiz puanları bu maçta te-
lafi etmek için kazanmak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var. 
Bunu sahaya yansıttığımızda galibiyetin geleceğini biliyoruz. Milli 
takım arasına kadar ne kadar az kayıpla girersek, arada yapacağı-
mız çalışmalarla yeni bir takım olmanın gerektirdiği uyum sorunu-
nu da aşacağımızı ve istediğimiz seviyeye geleceğimizi düşünüyo-
ruz” dedi.

Geride kalan sezon Giresunspor’un kalesini koru-
yan Adriano, Portekiz İkinci Ligine transfer oldu. Ye-
şil-beyazlılarda sözleşmesi sona eren oyunculardan biri 
olan 37 yaşındaki file bekçisi, Portekiz 2. Lig takımla-
rından Cova Piedade ile anlaşma sağladı. Adriano 
geçen sene 22 maçta 1936 dakika süre almıştı.

TFF 1. Ligin iki Yeşil-beyaz 
ekibi Bursaspor ile Giresunspor, 
Bursa’da karşı karşıya geliyor. İki 
takım arasında bugüne kadar oy-
nanan 14 karşılaşmanın beşinde 
Giresunspor, beşinde ise Bursas-
por galibiyet sevinci yaşamayı ba-
şardı. İki takım arasındaki rekabe-
tin dördünde ise eşitlik vardı.

Giresunspor’un takım 
kaptanı Eren Tozlu’ya Bur-
saspor deplasmanında çok 
iş düşecek. Geçen haftaki 
Menemenspor maçında 
beklenen performansı ser-
gileyemeyen forvet oyun-
cusu, bugünkü mücadele-
de takımının en önemli si-
lahlarından olacak. 
Eren’den Giresunspor for-
masıyla ilk golünü Bursas-
por filelerine bırakması 
bekleniyor.

İlk �k� maçında sadece b�r puan elde edeb�len G�resunspor, bugün deplasmanda Bursaspor �le karşılaşacak. 
Çotanaklar; saat 19.00’da başlayacak mücadeleden üç puanla ayrılarak, �lk gal�b�yet�ne �mza atmak �st�yor.

G�resun �ç�n kazanma vakt�
kalesinde gördüğü golle sa-
hadan iki puan bırakarak ay-
rılmak zorunda kalan Çota-
naklar, bugünkü mücadele-
den zaferle ayrılmanın plan-
larını yapıyor. 

Yeşil-beyazlı ekip dün 
sabah 10.30’da Ordu-
Giresun’dan havalanan uçak 
ile İstanbul’a gitti ve oradan 
Bursa’ya geçerek kampa 
girdi.

19.00’DA BAŞLAYACAK
Giresunspor’da teknik 

adam Hakan Keleş’in geçen 
haftaya göre farklı bir kadro 
ile oyuna başlaması bekleni-
yor. Tüm planlarını galibiyet 
üzerine yapan Çotanaklar’da 
Milinkoviç’in haricinde sakat-
lığı bulunan oyuncu yok. 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nda oynanacak kar-
şılaşmanın başlama saati 

19.00. Müsabakada İstanbul 
Bölgesi hakemlerinden 
Murat Kürşad Filiz düdük ça-
lacak. Basın Sözcüsü Ferhat 
Karademir, planlarının 3 
puanı almak olduğunu ifade 
ederek; “Ligdeki ilk galibiye-
timizi bu müsabakada elde 
etmek istiyoruz. Son sözü 
söyleyecek olan oyuncuları-
mızın bunu başaracaklarına 
inanıyoruz” diye konuştu.

Çotanaklar gal�b�yet peş�nde

Giresunspor’un Sırp kanat oyuncusu Marko Milinkoviç, sa-

katlığından ötürü Bursa deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik adam Hakan Keleş, bir süredir takımdan ayrı çalış-

malarını sürdüren Marko Milinkoviç’in Bursaspor karşılaşma-

sının ardından takım ile çalışmalara başlayabileceğini kaydet-

ti. Oyuncunun sakatlığının sağ ayak başparmağında olduğu 

kaydedildi.

M�l�nkov�ç y�ne yok

Yeşil-beyazlıların orta saha oyuncuların-
dan Madinda’nın henüz hazır olmadığı kayde-
dildi. Çotanaklar’ın kısa bir süre önce renkle-
rine kattığı orta saha oyuncusunun sezon ön-
cesi çalışmalarında eksikleri olmasından dolayı 
henüz hazır olmadığı kaydedildi.

Esk� takımını durdurmaya çalışacak

Giresunspor’un savunma oyuncularından Diarra, bu akşam 
eski takımına karşı ter dökecek. İki takım arasında oynanan son 
müsabakada Giresunsporlu futbolculara geçit vermemeye çalışan 
Diarra, bu akşam ise Bursasporlu futbolcuları durdurmak için sa-
hada olacak. Traore de geçen sezon Bursaspor’un kadrosunda yer 
alan bir başka Giresunsporlu. Sezon öncesi Sivasspor’da iyi bir ha-
zırlık dönemi geçiren Traore’nin maçın gidişatına göre eski takımı-
na karşı süre alacağı sanılıyor.

Adr�ano, Portek�z’de

Madinda hazır değil

Giresunspor’un Bursa’daki taraftar gruplarından Gurbet-
çi Çotanaklar, Bursaspor maçında tribünde olamayacakları 
için üzgün.

Pandemi dolayısıyla maçlara seyirci alınmıyor. Bu durum-
dan ötürü memleketlerinin takımını Bursaspor maçında izle-
yemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşayan Gurbetçi Çotanak-
lar, takımdan 3 puan beklediklerini dile getirdiler.

Gurbetç� Çotanaklar üzgün

Hayd� Eren

15. randevu


	Sayfa 1
	Sayfa 1
	Sayfa 1
	Sayfa 1
	Sayfa 1
	Sayfa 1

