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Dünya 
genelinde 
korona virü-
se bağlı ha-
yatını kay-
bedenlerin 
sayısı 1 mil-
yon 211’e 
ulaşırken, 
toplam vaka 
sayısı ise 33 
milyon 178 
bin 318’e 
yükseldi.
Devamı
Sayfa 2’de

Ordu’nun Perşembe ilçesin-
de bulunan ve Fransızlar tara-
fından 1880 yılında yapılan 
deniz feneri, yapılan restoras-
yon ve düzenleme çalışmaları-
nın ardından turizme kazandı-
rılacak. 10 yıllığına kiralanan 
40 metre yüksekliğindeki fener, gerekli restorasyon ve dü-
zenleme çalışmalarının ardından sosyal tesis haline getiri-
lerek, turizme kazandırılacak.  Devamı Sayfa 2’de

Sel afetinin ardından Dereli’de incelemelerde bulunan 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim-öğretime baş-
layan Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal İlkokulunda öğrenci 
ve öğretmenlerle bir araya geldi. Yüz yüze eğitimin ikinci haf-
tasında Giresun’da olmak istediğini belirten Bakan Selçuk 
;”Her şey güzel gidiyor. Tek tük problemler oluşmasına rağ-
men krize anında müdahale ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın 
başkanlığında yapılacak olan toplantı sonrasında ortaya konu-
lacak olan yol haritasına göre hareket edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.  Devamı Sayfa 3’te

Giresun’a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, te-
masları kapsamında Giresun Belediyesi’ni ziyaret etti. 
Belediye binası girişinde Belediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu tarafından karşılanan Bakan Selçuk daha sonra 
başkanlık makamına geçerek, Başkan Şenlikoğlu ile bir 
süre görüşüp Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
Başkan Şenlikoğlu ise görüşmede 2019 yerel seçimleri 
öncesinde vaat ettiği devasa projeler arasında yer alan 
‘Endüstri Meslek Lisesi ve Çevresi’ projesi için Bakan 
Selçuk’tan destek istedi.

Bakan Selçuk daha sonra belediye Meclis üyeleri 
İnş. Müh. Emrah Altıyaprak, Adil Erol , Mete Bahadır 
Yılmaz, Berrin Aydın, Mahmut Kılıç ve diğer üyelerle ha-
tıra fotoğrafı çektirdi.  Devamı Sayfa 3’te

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Ko-
laylı, yazılı bir açıklama yaparak, Ermenistan’ın Azerbay-
can’a yönelik saldırılarını kınadı. 

Saldırıların uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ger-
çekleştiği vurgulanan açıklamada, “Türkiye Gazeteciler Kon-
federasyonu olarak, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırma-
sını ve işgalini kınıyoruz” denildi. Devamı Sayfa 3’te

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK:
“BİZİM GÖREVİMİZ OKULLARI AÇMAK”

G�resun’da �ncelemelerde bulunan Bakan 
Selçuk salgının seyr�n� tak�p ederek çalış-
maların sürdürüldüğünü �fade ederek gö-
revler�n�n okulları açmak olduğunu bel�rtt�.

ŞENLİKOĞLU, BAKAN
SELÇUK’TAN DESTEK İSTEDİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 

Konfederasyonu (TESK) Genel 

Başkanı Bendevi Palandöken, 

"Koronavirüs salgınıyla birlikte ka-

rantinada olan ya da evden çık-

mak istemeyen vatandaşların en 

çok başvurduğu online gıda alış-

verişlerinde ne yazık ki çok sayı-

da mağduriyet yaşanıyor. Özel-

likle son zamanlarda artan yo-

ğunluk sebebiyle eksik, hatalı ya 

da tarihi geçmiş ürünler gönderi-

lebiliyor. Online gıda alışverişi 

yapan vatandaşlarımız uygulama-

ları kullanırken daha dikkatli ol-

malı" dedi.
Devamı Sayfa 2’de

“ONLİNE GIDA
ALIŞVERİŞLERİNE
DİKKAT!”DÜNYA GENELİNDE COVİD-19'A

BAĞLI ÖLÜMLER 1 MİLYONU AŞTI

TGK’DAN KINAMA VE BAŞSAĞLIĞI

Bulancak’a bağlı İcilli köyünde, 27 Haziran akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan 
inekleri bakmaya giden ve kaybolduktan 4 gün sonra evlerinden 7 km uzaklıkta ki derede 
cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili adli tıp raporu beklen-
meye devam ediyor. Köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı birçok kişinin tanık sıfa-
tıyla ifadesine başvurulduğu ve DNA örneği alındığının bilindiği soruşturmanın hangi aşa-
mada olduğuyla ilgili bir açıklama yapılmazken edinilen bilgilere göre soruşturmayla ilgili 
Trabzon Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemenin ardından elde edilen bilgilerin daha de-
taylı incelenmesi için Haziran ayında İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.İkra Nur 
Tirsi’nin ölümüyle ilgili soruşturmanın seyrini belirleyecek olan İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 
hazırlayacağı raporun açıklanması ise beklenmeye devam ediliyor.

İKRA NUR’A NE OLDU?
24 Haziran’da Bulancak’a bağlı İcilli köyünde kaybolduktan 4 gün 

sonra cansız bedenine ulaşılan İkra Nur Tirsi’nin kesin ölüm nedeniyle 
ilgili rapor aradan geçen 4.5 aylık süre sonunda da açıklanmadı.

140 YILLIK FENER, SOSYAL TESİS
OLARAK HİZMET VERECEK

Bulancak Belediyesi ve AKSA Doğalgaz işbirliği ile yürütü-
len, Bulancak’ta doğalgaz kullanımına yönelik çalışmalarda 
son aşamaya geçildi. 

Abonelik başvuruları alınmaya başlarken ilk abonelik baş-
vurusunu Bulancak Belediyesi adına Belediye Başkanı Recep 
Yakar yaparak sözleşme imzaladı.  Devamı Sayfa 3’te

BULANCAK DOĞALGAZA KAVUŞUYOR
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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 Dünyayı etk�s� altına alan koronav�rüs pandem�s�nden 
korunmak �ç�n alınan tedb�rler kapsamında Keşap’ta çalış-
malar aralıksız devam ed�yor.

Keşap Beled�ye Başkanı Mehmet Emür, “Koronav�rüse 
karşı tüm �lçem�zde olduğu g�b� toplu taşıma araçlarındak� 
r�sk� yok etmeye yönel�k çalışmalarımız da devam ed�yor. 
Ek�pler�m�z tarafından gerçekleşt�r�len çalışmalarda, araç-
lar dezenfektanlarla tem�zlen�yor. Çalışmalarımızı önce sağ-
lık d�yerek sürdürüyoruz. İnşallah alınan tedb�rlerle b�rl�kte 
bu sorunu hep b�rl�kte yeneceğ�z. Bütün hemşer�ler�m�zden 
tedb�rl� olmalarını, yapılan uyarılara d�kkatle r�ayet etmele-
r�n� �st�yoruz” ded�.

1. Sayfadan Devam
Ç�n'�n Wuhan kent�nde ortaya çıkan ve tüm dünyayı 

etk�s� altına alan korona v�rüs salgını hızla yayılmaya 
devam ederken, b�rçok ülkede �k�nc� dalga yaşanıyor. 
Dünya genel�nde toplam vaka sayısı 33 m�lyon 178 b�n 
318'e, toplam can kaybı 1 m�lyon 211'e ulaştı. Korona v�-
rüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı �se 24 m�lyon 
505 b�n 65'e yükseld�.

Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de 
vaka ve can kayıpları her geçen gün artmaya devam ed�-
yor. ABD'de şu ana kadar 7 m�lyon 294 b�n 232 k�ş�de 
Cov�d-19 tesp�t ed�l�rken, 209 b�n 238 k�ş� v�rüs nede-
n�yle hayatını kaybett�. ABD'n�n ardından en fazla vaka-
ya sah�p H�nd�stan'da 6 m�lyon 41 b�n 638 k�ş� Cov�d-
19'a yakalanırken, 94 b�n 971 k�ş� v�rüs neden� �le haya-
tını kaybett�.

H�nd�stan'ı 4 m�lyon 718 b�n 115 vaka �le Brez�lya 
tak�p ederken, ülkede toplam can kaybı 141 b�n 441'e 
ulaştı. Brez�lya'nın ardından en fazla vakaya sah�p 
Rusya'da �se 1 m�lyon 151 b�n 438 k�ş�de korona v�rüs 
tesp�t ed�l�rken, toplam can kaybı 20 b�n 324'e yükseld�. 
En fazla vakaya sah�p beş�nc� ülke konumunda bulunan 
Kolomb�ya'da toplam vaka sayısı 806 b�n 38'e, toplam 
can kaybı 25 b�n 296'ya ulaştı.

Demokras� ve Atılım Par-
t�s� G�resun İl Başkanlığı Ay-
dınlar Mahalles� ve Aksu 
Mahalles�nde esnaf ve ma-
halle sak�nler�ne b�r d�z� z�-
yarette bulundu.

İl Başkanı Özgür Okusal 
ve yönet�m kurulu üyeler� 
esnaflarla ve vatandaşlarla 
b�r araya gelerek yaşanılan 
sorunları ve vatandaşların 
öner�ler�n� d�nleyerek notlar 
aldılar.

1. Sayfadan Devam
1880 yılında Fransızlar tarafından Os-

manlı Devlet�'ne olan borçları karşılığında 
yapılan ve halen den�z yolcularına h�zmet 
veren Çamburnu Fener�, Kıyı Emn�yet� 
Genel Müdürlüğü �le Perşembe Beled�yes� 
arasında geçen aylarda �mzalanan protokol 
�le Perşembe Beled�yes�ne k�ralandı.

Perşembe Beled�yes� olarak Çamburnu 
Fener�’n� 10 yıllığına Kıyı Emn�yet� Trab-
zon Bölge Müdürlüğünden k�raladıklarını 
hatırlatan Başkan Tandoğan, “Orada tar�h� 
b�r yapı var, 1880 yılında Fransızların, Os-
manlı Devlet�’n�n alacağına karşılık yapıl-
mış b�r fener. Zamanın teknoloj�s�ne göre 
den�zc�lere yol gösterm�şt�r. Bunlardan, 
Mers�n, S�nop ve Perşembe olmak üzere 
Türk�ye’de üç tane var. Şu an yen� vers�-
yonuyla uzaktan kumandayla hemen ya-
nında teknoloj�ye uygun başka b�r fener 

1. Sayfadan Devam
Koronav�rüs pandem�s� 

dönem�nde artan onl�ne gıda 

ONLİNE MARKET PAZARI YÜZDE 434
BÜYÜYEREK, 1.8 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

alışver�şler�ne karşı vatan-
daşlara uyarıda bulunan 
TESK Genel Başkanı Palan-

döken, pandem�de artan 
talep ve yaşanan yoğunluk 
sebeb�yle onl�ne gıda alışve-

r�şler�nde eks�k, hatalı ve 
bozuk ürünler�n gönder�ld�-
ğ�ne d�kkat� çekt�.

Palandöken, "Koronav�-
rüs salgınıyla b�rl�kte karan-
t�nada olan ya da evden çık-
mak �stemeyen vatandaşla-
rın en çok başvurduğu onl�-
ne gıda alışver�şler�nde ne 
yazık k� çok sayıda mağdu-
r�yet yaşanıyor. 

Özell�kle son zamanlar-
da artan yoğunluk sebeb�yle 
eks�k, hatalı ya da tar�h� geç-
m�ş ürünler gönder�leb�l�-
yor. Onl�ne gıda alışver�ş� 
yapan vatandaşlarımız uy-
gulamaları kullanırken daha 
d�kkatl� olmalı. 

Ver�len s�par�şler, seç�len 
ürün ve markalar, fatura 
g�b� dokumanlar d�kkatl� b�r 
şek�lde �ncelenmel�" değer-
lend�rmeler�nde bulundu.

Türk�ye ve dünyada gö-
rülen korona v�rüs salgını 
dolayısıyla onl�ne gıda alış-
ver�şler�nde büyük b�r artış 
yaşandığına vurgu yapan Pa-
landöken, "Öyle k� bu yılın 
�lk yarısında onl�ne market 
pazarı yüzde 434 büyüye-
rek, 1.8 m�lyar l�raya ulaştı. 
Son günlerde �se vaka sayı-
larındak� artışla b�rl�kte 
evde karant�naya alınan va-
tandaşların sayısı da artınca 
onl�ne gıda alışver�şler�nde 
b�rçok aksaklık yaşanıyor.

S�par�ş ver�rken seç�len 
ürünler�n yer�ne benzer ya 
da farklı ürünler, seç�len 
markanın dışında daha pa-
halı ya da daha ucuz marka-
lar, bozulmuş, ya da tar�h� 
geçm�ş ürünler gönder�leb�-
l�yor. 

Hatta s�par�ş l�stes�ndek� 
bazı ürünler ücret� ödend�ğ� 
halde stokta tükend�ğ� ge-
rekçes�yle gönder�lm�yor. 
Stokta tükenen ürünler�n ye-
r�ne, s�par�ş l�stes�ndek� 
d�ğer ürünler�n m�ktarların-
da değ�ş�kl�k yapılarak fatu-
raya yansıtılıyor" d�ye ko-
nuştu.

Özell�kle taze sebze ve 
meyve �le şarküter� ürünler�-
n�n taşınırken �y� korunma-
dığı �ç�n bozuk gönder�ld�-
ğ�n� �fade eden Palandöken, 
“Büyükşeh�rlerdek� talep ar-
tışı, havaların sıcak g�tmes� 
ve taşıma esnasındak� şart-
lar neden�yle özell�kle taze 
sebze ve meyve �le şarküter� 
ürünler� vatandaşa ulaştığın-

da tazel�ğ�n� çoktan kaybet-
m�ş oluyor. Hatta b�rçok 
ürün bozuk ya da ambalajı 
açılmış b�r şek�lde vatanda-
şın el�ne geç�yor. Öte yan-
dan elde kalan ve tar�h� geç-
m�ş ürünler�n gönder�ld�ğ�-
ne da�r de çok sayıda ş�ka-
yet var. 

V�rüsten korunmak �ç�n 
evden çıkmadan alışver�ş 
yapmak �steyen vatandaşla-
rımız bozuk ve tar�h� geç-
m�ş ürünler yüzünden sağlı-
ğından olmamalı. Onl�ne 
alışver�ş yapan vatandaşları-
mız ürünler�n ambalajını, 
son kullanma tar�h�n� mutla-
ka kontrol etmel�. 

Vatandaşın �sted�ğ� ürün 
yer�ne muad�l ürün gönder-
mek bu dönemde moda 
oldu. Bu da �ş�n� kuralına 
uygun yapan firmaları 
olumsuz etk�l�yor. Gerekl� 
durumlarda tüket�c� hakları-
na başvurmaktan çek�n�lme-
mel�. 

Güven�l�r ve b�l�n�r s�te-
lerden alışver�ş yapılmalı” 
şekl�nde konuştu.

Salgının merkez üssü ABD'de
can kayıpları 200 b�n� aştı

1880 yılında Fransızlar’ın
borçları karşılığında yapıldı

olarak halen akt�f olarak görev�ne devam 
etmekted�r. Esk� fener tar�h� b�r eser olarak 
oradadır. B�z oranın araz� olarak tem�zl�ğ�-
n� yaptık. Hal�hazır har�tasını da yaptıktan 
sonra, oranın yapısına uygun b�r proje ge-
l�şt�receğ�z. Burası tamamen Perşembe Be-
led�yes�’n�n sosyal tes�s� olacak. Her hang� 
b�r kurum ya da kuruluşa ver�lmeyecek. 
Beled�yem�z adına PERBEL ş�rket� �şle-
tecek” d�ye konuştu.

“İLÇE TURİZMİNE
KAZANDIRILACAK”

Başkan Tandoğan, bölgede bulunan b�-
naların restore ed�leceğ�n� �fade ederek, 
“Orada �k� ayrı b�na var. Bunların yapıları-
nı �nceleceğ�z. B�nalara uygun olan b�r res-
torasyon uygulayacağız ve �lçem�z tur�z-
m�ne kazandıracağız. Burayı canlandırıp 
halkımızın h�zmet�ne açmak �st�yoruz. 
Nefes almak �steyen �nsanlarımızın a�le-
s�yle b�rl�kte d�nlenmek, güneş�n doğuşu-
nu ve batışını �zlemek, yemekler�n� yer-
ken, çay kahve �ç�p sohbet etmek �nanın 
ömürler�ne ömür katacaktır” şekl�nde ko-
nuştu.

Perşembe Beled�ye Başkanı Mustafa 
Sayım Tandoğan, restorasyon çalışmaları 
sonrasında Çamburnu Fener�’nde kültürel 
köşe kurulacağını da bel�rterek, “Yan� b�r 
kültürel faal�yet köşes� de hazırlamayı 
planlıyoruz. Çünkü Ordu’nun ve Perşem-
be’n�n buna �ht�yacı var. Her �k� beled�ye-
n�n de böyle b�r sosyal tes�s� yok. Umuyo-
rum çok güzel b�r mekan olacak. Bunun 
�ç�n de herkesten yargısız �nfaz değ�l, des-
tek bekl�yoruz” �fadeler�ne yer verd�.

Çamoluk Kaymakamlı-
ğı’na bağlı Köylere H�zmet 
Götürme B�rl�ğ� tarafından �l-
çeye bağlı köylerde onarım 
çalışmaları devam ed�yor. B�r-
l�ğ� bağlı �ş mak�neler� ve �lçe 
Özel İdare ek�pler� tarafından 
yürütülen çalışmalarla Gürça-
lı köyünün ara yollarında te-
m�zleme ve reglaj çalışmaları 
yapıldı. Köy yollarının ona-
rım çalışmalarının planlanan 
program dah�l�nde devam ede-
ceğ� bel�rt�ld�.

Keşap Şeh�t Serkan Yıl-
maz Anaokulu, h�jyen ve ön-
görülen d�ğer şartları yer�ne 
get�rerek Türk Standartları 
Enst�tüsü (TSE) tarafından 
ver�len "Okulum Tem�z Bel-
ges�" almaya hak kazandı.

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 
�le Türk Standartları Enst�-
tüsü (TSE) arasında, 27 
Temmuz 2020 tar�h�nde �m-
zalanan "Eğ�t�m Kurumla-
rında H�jyen Şartlarının Ge-
l�şt�r�lmes� ve Enfeks�yonu 
Önleme İş B�rl�ğ� Protoko-

Şeh�t Serkan Yılmaz Anaokulu ''Okulum Tem�z'' belges�n� aldı

lü" kapsamında, h�jyen şart-
larının gel�şt�r�lmes�, enfek-
s�yon önleme ve kontrol sü-
reçler�n�n tutarlı, geçerl�, gü-
ven�l�r, tarafsız b�r anlayışla 
sürdürülmes� amacıyla 
"Okulum Tem�z" belgelen-
d�rme programı yürürlüğe 

alındı. Bu kapsamda Keşap 
Şeh�t Serkan Yılmaz Ana-
okulu tarafından yapılan baş-
vuru kabul ed�ld�. Başvuru 
sonrası yapılan denet�m so-
nucunda “Okulum Tem�z 
Belges�” almaya hak kazan-
dı.

Çamoluk’ta köy yolları onarılıyor

Keşap’ta Dezenfekte çalışmaları sürüyor

DEVA PARTİSİ SAHAYA İNDİ
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1. Sayfadan Devam
Hacı M�ktad Mahalles� Suat Akgün Sokak’ta yer alan 

okulun şeh�r dışına taşınarak, alanın Beled�yeye devred�l-
mes�n� �steyen Şenl�koğlu, proje hakkında sunum yaptı. 
Şenl�koğlu, proje detayında 850 araçlık kapalı otopark, 11 
b�n m2 bölge parkı, gen�şlet�lm�ş Malpazarı kavşağı, ma-
halle kütüphanes� ve dolmuş duraklarının yer aldığını söy-
led�.

Bakan Selçuk �se ‘Endüstr� Meslek L�ses� ve Çevres�’ 
projes�n�n hayata geçmes� �ç�n proje çalışmasını Bakanlık 
olarak muhakkak değerlend�recekler�n� bel�rterek, eğ�t�m 
yatırımları konusunda G�resun’a gerekl� desteğ�n her 
zaman ver�ld�ğ�n� ve ver�lmeye devam edeceğ�n� söyled�. 
Selçuk, ayrıca yaşanan sel felaket� neden�yle geçm�ş olsun 
d�lekler�n� de �lett�.

Z�yaret�n sonunda Başkan Şenl�koğlu, Bakan Selçuk’a 
�çer�s�nde çeş�tl� fındık ürünler�n�n bulunduğu hed�ye sepet� 
takt�m ett�.

1. Sayfadan Devam
M�ll� Eğ�t�m Bakanı 

Z�ya Selçuk, bakanlık ola-
rak görevler�n�n okulları 
açık tutmak olduğunu �fade 
ederek okulların açılmasıyla 
�lg�l� şartları �zleyerek, du-
ruma bakarak salgının seyr�-
n� tak�p ederek çalışmaları 
sürdürdükler�n� söyled�.

M�ll� Eğ�t�m Bakanı 
Z�ya Selçuk, yaşanan sel afe-
t�n�n ardından G�resun’un 
Derel� �lçes�nde �nceleme-
lerde bulundu. Burada yüz 
yüze eğ�t�m-öğret�me başla-
yan Şeh�t Yüzbaşı İsma�l 
Hakkı Öztopal İlkokulunu 
z�yaret eden M�ll� Eğ�t�m 
Bakanı Z�ya Selçuk, burada 
öğrenc� ve öğretmenlerle b�r 
araya geld�.

Okulların açılmamasıyla 
�lg�l� oluşan eğ�t�m ve öğ-
renme kayıplarının uzun va-
dede tahr�bata yol açab�le-
ceğ�n� �fade eden M�ll� Eğ�-
t�m Bakanı Z�ya Selçuk, 
“Yüz yüze eğ�t�m�n başla-
masının �k�nc� haftasında da 
G�resun’da olmak �sted�k. 
B�z em�n olunsun gün gün 
tak�p ed�yoruz. Ne tür du-
rumlar söz konusu, neler ya-
şıyoruz? Şunu açık söyleye-
y�m k� her şey güzel g�d�-
yor. Tek tük problemler 
oluşmasına rağmen kr�ze 
müdahale ek�pler�m�zle mü-
dahale ed�yoruz. Önümüz-
dek� süreçte Cumhurbaşka-
nımızın başkanlığında yapı-
lacak toplantı sonrasında or-
taya konulacak yol har�tası 

1. Sayfadan Devam
Saldırıların b�r hedefin�n de basın çalışanları olduğu kayded�len açıklamada, 

“Bölgede barış ve huzuru bozan Ermen�stan’ın bu sabah Azerbaycan’ın s�v�l yer-
leş�m bölgeler�ne gerçekleşen son saldırısında, TRT ve AA çalışanı meslektaşla-
rımız havan merm�ler�nden son anda kurtulmuştur. Asker - s�v�l ayrımı gözet-
meks�z�n gerçekleşen Ermen�stan saldırıları end�şe ver�c� boyuta ulaşmıştır” de-
n�ld�.

Türk�ye genel�nde 8 gazetec�ler federasyonu �le 86 gazetec�ler cem�yet�n�n 
üye olduğu, 20 b�n� aşkın basın mensubu adına açıklama yapan Türk�ye Gazete-
c�ler Konfederasyonu'nca şu görüşlere yer ver�ld�;“Türk�ye Gazetec�ler Konfede-
rasyonu olarak Ermen�stan’ın ç�rk�n saldırıları karşısında kardeş�m�z Azerbay-
can’ın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyor, saldırılarda hayatını kay-
bedenlere ve şeh�tler�m�ze Allah'tan rahmet, yaralılara ac�l ş�falar d�l�yoruz.”

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE TEDBİRLER ALARAK,
OKULLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ”

olacak. Düşündüğümüzde 
b�z�m M�ll� Eğ�t�m Bakanlı-
ğı olarak görev�m�z okulları 
açmak, açık tutmak. Okulla-
rın açılmasıyla �lg�l� şartları 
�zleyerek, duruma bakarak, 
salgının seyr�n� tak�p ederek 
çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Bu anlamda okulların 
açılmasıyla �lg�l� daha �ler� 
aşamalarda kararlar almayı 
umut ed�yoruz çünkü okul-
ların açılmamasıyla �lg�l� 
oluşan eğ�t�m ve öğrenme 
kayıpları uzun vadede tahr�-
batlara yol açab�l�r. Bugün-
de Derel�’de b�r okuldayız. 
Her şey�n yolunda g�tt�ğ�n� 
görüyoruz. Önümüzdek� 
süreç tedb�rler alarak, okul-
ların açılması �ç�n gereken 
çalışmaları yapmak" ded�.

Şenl�koğlu, Bakan Selçuk’a sunum yaptı

1. Sayfadan Devam
AKSA Doğalgaz Bulancak ofi-

s�nde �lk sözleşmey� �mzalayan Be-
led�ye Başkanı Recep Yakar, söz-
leşme �mzalama anını sosyal medya 
hesabı üzer�nden canlı olarak da ya-
yınlatarak, “Söz verd�ğ�m�z g�b� Bu-
lancak’ta doğalgaz kullanımına yö-
nel�k çalışmaların sonuna geld�k ve 
�lk abonel�k sözleşmes�ne �mzamızı 
attık. Bulancak olarak tar�h� günler-
den b�r�n� daha yaşıyoruz. İnşallah 
önümüzdek� günlerde de �lk kulla-
nım anını s�zlerle paylaşacağız. İlk 
etapta altyapısı tamamlanan ve ka-
pılarına doğalgaz kutusu konulan b�-
nalar ve �şyerler�nde doğalgaz kul-
lanımı başlayacak ve hızlı b�r şek�l-
de alt yapısı olmayan bölgelerde de 
alt yapı çalışmaları devam edecek. 
Artık mutfakta, banyoda ve ısınma-
da doğalgaz konforunu hep b�rl�kte 
yaşayacağız. Vatandaşlarımız hızlı 
b�r şek�lde abonel�kler�n� tamamla-
yarak sürece katkıda bulunab�l�rler. 
İlçem�ze ve halkımıza hayırlı 
olsun” ded�.

İlk abone/sözleşme �mza tören�-
ne AKSA Ordu-G�resun Bölge Mü-
dürü Doğan Gürler ve G�resun 
İşletme Müdürü Hakkı Kahya katıl-
dılar.

Ermen�stan’ın Azer� s�v�ller� hedef alarak yaptığı sal-
dırının ardından G�resun Barosu b�r kınama mesajı ya-
yımladı. Baro’dan yapılan açıklamada ;”Ermen�stan’ın 
Azerbaycan’da s�v�llere yönel�k gerçekleşt�rd�ğ� ha�n ve 
gayr�meşru terör�st saldırıyı ş�ddetle kınıyoruz. S�v�ller� 
hedef alan ha�n saldırı sonucu şeh�t olan Azerbaycan 
Türk’ü kardeşler�m�ze Allahtan rahmet, yaralılarımıza 
ac�l ş�falar, Azerbaycan’a başsağlığı d�l�yoruz” �fadeler�-
ne yer ver�ld�.

G�resun Barosu’ndan
Ermen�stan’a kınama

İlk sözleşmey� başkan Yakar �mzaladı

Ermen�stan
saldırıları
end�şe ver�c�
boyuta
ulaşmıştır

http://info@linra.com.tr
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COVID-19 kr�z� 
2018’den ber� çok farklı bo-
yutlarıyla der�nleşerek süre-
gelen ekonom�k kr�z� gölge-
lemeye devam ed�yor. Son 
40 yılın neol�beral p�yasa 
ekonom�s� pol�t�kaları yürü-
tücüler� sebep oldukları 
der�n bunalımı Korona kr�z� 
sayes�nde aşmaya çalışıyor. 
Başta Amer�ka B�rleş�k Dev-
letler� ve Ç�n Halk Cumhur�-
yet� olmak üzere tüm dünya 
ülkeler� teşv�kler, destekler, 
verg� �nd�r�mler�, fa�zs�z kre-
d�ler, borç ertelemeler� g�b� 
önlemlerle mevcut �şletme-

Karaden�z Bölges�nde havaların genelde güneşl� ol-
masının bal üret�m�n� olumlu etk�led�ğ� ve Trabzon’dan 
geçen yıl yaklaşık 2 b�n ton c�varında olan bal üret�m�-
n�n bu yıl yüzde 15 c�varında artış gösterd�ğ� bel�rt�ld�.

Konuyla �lg�l� değerlend�rmelerde bulunan Trabzon 
Arıcılar B�rl�ğ� Başkanı Zeker�ya Aydın, havaların gü-
neşl� olmasının özell�kle kestane balı üret�m�n� olumlu 
yönde etk�led�ğ�n� söyled�. Aydın ”Geçen sene 2 b�n ton 
c�varında olan bal üret�m�m�z bu sene yaklaşık 30 ton 
arttı. Özell�kle ç�çek dönem�nde havaların güneşl� olma-
sı bal artışını olumlu yönde etk�led�” ded�.

Özell�kle Karaden�z bölges�nde üret�len balların, an-
t�oks�dan özell�ğ� bakımından tıbbı ballar olarak algılan-
dığını bel�rten Aydın ”Bölgem�zde üret�len Kestane, Or-
mangülü balları tıbbı bal olarak b�l�n�yor. Özell�kle kes-
tane balı, soğuk algınlıklarına karşı yüksek ant�oks�dan 
özell�ğ� bulunduğundan solunum yolu enfeks�yonlarına 
çok büyük yararı olduğu kanıtlanmıştır. Dünyada Ç�n bal-
ları da artık esk�s� g�b� pek tutulmuyor. Dünyada Türk 
ballarına olan �lg� arttı. Endem�k b�tk�ler açısından Tür-
k�ye çok zeng�n. Yaklaşık 3 b�n 700 c�varında endem�k 
b�tk�m�z var. Bu bakımdan dünyanın en zeng�n endem�k 
b�tk�lere sah�b�z. Karaden�z bölges� endem�k b�tk� açı-
sından çok zeng�n. Ancak bunu yeter� kadar kullanamı-
yoruz” d�ye konuştu.

KORONAVİRÜS KRİZİNE ÇARE SOKAK EKONOMİSİ
Sek�z m�lyarlık dünya nüfusunun tüket�m kapas�tes�, yan� alım gücü g�derek düştü.

ler dünyasına aylardır çok çe-
ş�tl� çözümler sunmaya 
devam ed�yor. Dünya Ban-
kası, IMF g�b� uluslar arası 
ve uluslar üstü kuruluşlar ka-
salarında b�r�km�ş artı değer-
ler� s�stem�n bekası, kap�ta-
l�st b�r�k�m�n devam ett�r�le-
b�lmes� �ç�n bazı ülkelerde 
karşılıksız h�beler, bazı ülke-
lerde fa�zl� kred�ler b�ç�m�n-
de hükumetler�n h�zmet�ne 
sunmaya devam ed�yor.

SERMAYEYE CAN 
SUYU, EMEKÇİYE
GÜVENCESİZLİK
Devex F�nansman tara-

fından derlenen ver�ler�n ana-
l�z�, 1 Ocak - 13 Eylül 2020 
�t�bar�yle COVID-19 destek-
ler� kapsamında 20,4 tr�lyon 
ABD dolarının kr�zden çıkış 
�ç�n ayrıldığını göster�yor 
[1]. 2020’n�n �lk 8 ayında 
20,4 tr�lyon $ p�yasa s�stem� 
model�n�n sürekl� bunalımı-
nın çok der�nleşt�ğ� bu aşa-
masında gec�kmeks�z�n can-
kurtaran s�m�d� olarak hükü-
metler�n h�zmet�ne sunuldu. 
Aynı şek�lde, ulusal hükü-
metler hemen hemen dünya-
nın tüm ülkeler�nde gerek bu 
küresel kuruluşların sunduğu 
bütçeler� gerekse kend� fon-
larında b�r�kt�rd�kler� nak�t 
kaynakları öncel�kl� olarak 
�hracatın, �thalatın, yerel ve 
küresel t�caret�n gel�şt�r�lme-
s� �ç�n p�yasaya sürdüler. Co-
v�d-19’dan kurtuluş gerekçe-
s�yle küresel p�yasaların ha-
reketlend�r�lmes� �ç�n ş�md�-
ye kadar 12 tr�lyon dolar tah-
s�s ed�ld� [2].

Ancak meta dolaşımı �ç�n 
�şletmeler dünyasına sunulan 

nak�t para bu aşırı üret�m kr�-
z�n� de �ç�nde barındıran Ko-
rona kr�z�ne doğrudan çare 
olamayacaktı, çünkü son 20 
yılda p�yasa ekonom�s� küre-
sel boyutlarıyla çalışma ça-
ğındak� 6 m�lyara yakın nü-
fusun %60’ı enformel olmak 
üzere ancak 3,5 m�lyarına �s-
t�hdam olanağı sağlayab�l�-
yordu. Özell�kle son on yılda 
küresel gayr�safi m�ll� hasıla-
dan büyük �şletmeler�n payı-
na g�derek artan oranda 
düşen (artık değer) sermaye 
b�r�k�m� karşısında güvence-
l� ve güvences�z çalışarak 
gel�r elde eden 3,5 m�lyar k�-
ş�ye ulaşan akt�f emek gücü 
güvences�zleşt�r�ld�.

KRİZE KARŞI TÜKE-
TİM TEŞVİKLERİ
Sek�z m�lyarlık dünya nü-

fusunun tüket�m kapas�tes�, 
yan� alım gücü g�derek 
düştü, s�stem�n yoğun emek 
sömürüsü üzer�ne kurulu me-
kan�zmaları aşırı meta üret�-
m�n�n karşısında yeterl� dü-
zeyde alıcıyı serbest p�yasa-
da buluşturamamaya başladı. 
İşte bu noktada g�derek de-
r�nleşen kr�z�n hafiflet�lerek 
geç�şt�r�leb�lmes� �ç�n tüket�-
m�n de arttırılması gerek-
mekteyd�. Bu amaçla, önce-
l�kl� olarak gel�şm�ş kap�ta-
l�st ülkelerde olmak üzere 
tüm dünyada yoksullara, 
düşük gel�rl�lere, dar gel�rl�-
lere karşılıksız h�beler ve kre-
d�ler ver�lmeye başlandı, ör-
neğ�n Türk�ye’de son üç 
ayda tar�hte görülmed�ğ� 
kadar b�reysel kred� başvu-
rusu yapıldı ve m�lyonlarca 
dar gel�rl� emekç� n�sp� dü-
şüklüğüne rağmen yüksek fa-
�zlerle bankalara borçlandı-
rıldı. Borçlanma teşv�k� b�-
r�nc� sırada dolaylı g�b� gö-
rünse de aslında doğrudan �n-
şaat sektörünü teşv�k etmeye 
yaramaktaydı; aylık 
%1,5’lardan %0,70’e kadar 
düşen konut kred�ler� geç�c� 
de olsa �nşaat ve konut sek-
töründe n�sp� b�r canlanmayı 
sağladı. İşs�zl�k destekler�, 
kısa çalışma ödenekler� g�b� 
destekler de tüket�m sektörü-
nü canlandırdı.
EVDE KAL, İŞSİZ KAL, 

YARDIM AL
17 m�lyonu yoksulluk 

yardımlarından yararlanan 

[3] 85 m�lyonluk Türk�ye’de 
başta yerel yönet�mler�n 
olmak üzere s�v�l toplum ku-
ruluşlarının, vakıfların, yar-
dımsever yurttaşların ve ş�r-
ketler�n doğrudan nak�t yar-
dımları, gıda paketler� �le p�-
yasa tekrardan canlandırıldı. 
Ancak salgının b�r�nc� dalga-
nın devamında �k�nc� dalga 
yapması ve ş�ddet�n� arttır-
masıyla hastalık neden�yle 
�ş�nden olan m�lyonlarca 
yen� �şs�z�n mevcut �şs�zler 
ordusuyla b�rleşmes� sonu-
cunda ortaya çıkan dev �şs�z-
ler nüfusunun karşılıksız h�-
belerle ve gıda paketler� �le 
beslenemeyeceğ� veya kan-
dırılamayacağı anlaşılmaya 
başlandı. İlk b�rkaç ay bo-
yunca geç�c� olduğu varsayı-
larak tahammül ed�len evde 
kal çağrıları, aylar geçt�kçe 
ve sürec�n sona ereceğ�ne 
�l�şk�n umutlar tükenmeye 
başladıkça özell�kle yoksul 
kes�mler arasında anlamını 
y�t�rmeye başladı.

NEOLİBERALİZM İLE 
İŞSİZLİK, SOKAK
EKONOMİSİNDE

İSTİHDAM
Bazı ülkeler zaten b�rkaç 

yıldır sürmekte olan ve g�de-
rek der�nleşen ekonom�k bu-
nalımın asıl kr�z olduğunu 
daha hızlı kavrayarak Koro-
na kr�z�n�n sunduğu fırsatı 
avantaja çev�rmeye çalıştılar 
ve durumlarını kurtarmak ba-
kımından başarılı da oldular. 
Bunun en başarılı örnekle-
r�nden b�r�s� kr�z� en ağır ya-
şayan ülkelerden b�r� olan 
Ç�n’de 22 Mayıs‘ta toplanan 
(ÇUHK) Ç�n Ulusal Halk 
Kongres�nde alınan kararla-
rın hızla uygulanmasıdır. 
Ç�n Başbakanı L� Keq�ang, 
Ç�n Ulusal Halk Kongres�-
n�n kr�ze karşı sokak ekono-
m�s�n�n canlandırılması ge-
rekt�ğ�ne �l�şk�n aldığı kararı 
hemen kongre ertes�nde doğ-
rudan doğruya seyyar satıcı-
ların tezgâhlarını z�yaret ede-
rek açıklamıştır. Bu açıkla-
malar anında Ç�n’�n çeş�tl� 
eyaletler�ndek� uygulamalar-
da kend�n� gösterm�şt�r. 
İnsanlık Asya’dan Afr�ka’ya, 
Amer�ka’dan Avrupa’ya 
bütün dünyada beklenmed�k 
çok yen� b�r olguyla karşı 
karşıyadır. Bu olgu karşısın-

da neol�beral pol�t�kaların 
eleşt�r�s� neredeyse bütün 
dünya l�derler�n�n ve pol�t�-
kacıların konuşmalarındak� 
ortak nokta oldu.

KORONA KRİZİNDEN 
SİSTEM KRİZİNE

Ç�n Komün�st Part�s� l�-
derler� başta Başbakan L� Ke-
q�ang olmak üzere 40 yıldan 
bu yana neol�beral pol�t�ka-
lar gereğ� sadece büyük öl-
çekl� �şletmelere ağırlık ve-
rerek modern çağdaş şeh�r 
görüntüsünü sağlamak ge-
rekçes�yle tüm geleneksel 
küçük �şletmeler�, seyyar sa-
tıcılığı, �şportacılığı sona er-
d�rmek �steyen anlayışın 
doğru olmadığını açıklamak-
tadırlar. Amer�ka B�rleş�k 
Devletler�nde artan �şs�zl�k 
ve beraber�nde oluşan yok-
sullaşma net�ces�nde sokak-
lara dökülen m�lyonlarca H�s-
pan�k ve Afro Amer�kan, s�s-
temden umudunu kesm�ş 
gençler ve gaz�ler g�b� top-
lumsal gruplar Korona baha-
nes�n� reddetmeye başlamış-
lardır. Korona kr�z� yoksul-
ları, emekç�ler� ve hatta yar-
dımsever, dayanışmacı ente-
lektüeller� dünyanın b�rçok 
ülkes�nde, özell�kle de ABD 
ve Avrupa’da güvenl�k güç-
ler� �le karşı karşıya get�r�r-
ken, Asya ülkeler�nde �se 
farklı boyutlarda olmakla b�r-
l�kte benzer b�r tablo ortaya 
çıkmaktadır.

Kr�ze Çözüm; Sokak Eko-
nom�s� – B�r Gecede 36 B�n 
Seyyar Tezgâh

Ç�n’�n büyük şeh�rler�n-
de devasa fabr�kalarda daha 
çok emek gücüne, beden gü-
cüne dayanan �şyerler� Koro-
na kr�z� �le b�rl�kte peş peşe 

kapanmaya başlamış ve b�r 
yandan yükselme trend�nde 
olan �nsansız, robotlarla çalı-
şan fabr�kalar çalışmalarını 
sürdürürken geleneksel üre-
t�m metotlarıyla faal�yetler�-
n� sürdüren �şyerler� kapan-
mış, m�lyonlarca vasıfsız 
veya az vasıflı Ç�n emekç�s� 
�şs�z kalmıştır. Kısmen köy 
kökenl� olan bu �şs�zler �lk 
günlerde köylere dönüş eğ�-
l�m� gösterseler de artık on 
y�rm� yıl önce ayrıldıkları 
köylere dönmen�n onlar �ç�n 
b�r kurtuluş olmayacağı, ora-
larda bıraktıkları esk� yaşa-
ma uyum sağlayamayacakla-
rı b�r başka gerçekl�k olarak 
ortaya çıkmıştır. Ç�n Komü-
n�st Part�s�’n�n bu durum kar-
şısında gel�şt�rd�ğ� hızlı 
çözüm �lk olarak S�chuan 
eyalet�n�n başkent� Cheng-
du’da b�r gecede 36.000 yen� 
seyyar satış tezgâhının ku-
rulmasına �z�n ver�lmes� 
oldu.

Küresel b�r örnek olarak 
Ç�n’de yen� b�r sürec�n baş-
langıcı olan bu adımla b�r ge-
cede 100.000 k�ş� kısa sürel� 
ve düşük gel�rl� de olsa b�r 
�şe sah�p olma fırsatına ka-
vuşmuş oldu. 

Bunun üzer�ne yüzlerce 
beled�ye aynı şek�lde seyyar 
satıcılığı düzenleyerek ser-
best bırakmaya başladı; sa-
dece bununla da kalınmadı, 
40 yıldır seyyarlara göz aç-
tırmayan, sert davranışlarıy-
la medyada sıkça gündem 
olan Ç�n zabıta teşk�latı çalı-
şanlarına da seyyar satıcılık 
yapma kotası ayrılarak zabı-
ta memurlarının dah� seyyar 
satıcılık yapab�lmeler�n�n 
önü açıldı.

BAL ÜRETİMİ YÜZDE 15 ARTTI

Bas�t unutkanlıkların 
�nsan hayatında normal ve 
beklenen b�r durum olduğu-
nu ancak k�ş�n�n hayatını et-
k�leyecek derecede sürekl� 
unutkanlığın olmasının Alz-
he�mer bel�rt�s� olab�leceğ�n� 
söyleyen Nöroloj� Uzmanı 
Dr. Emre Çev�k, “Gece lam-
bası olmadan karanlıkta uyu-

“GECE LAMBASIYLA UYUMAYIN”
mak, Alzhe�mer'a yakalan-
ma r�sk�n� düşürmekted�r” 
ded�.

İler� yaş hastalığı olarak 
b�l�nen demans artık günü-
müzde orta yaştak� �nsanları 
da tehd�t edeb�l�yor. Alzhe-
m�er hastalığının kalıtsal 
veya ed�nsel olarak da gel�-
şeb�ld�ğ�n� söyleyen Med�-
cal Park Ordu Hastanes� Nö-
roloj� Uzmanı Dr. Emre 
Çev�k, “Hastalığın en bel�r-
g�n özell�ğ�, beyn�n normal 
fonks�yonunu bozmasıdır. 
Düşük sev�yelerde eğ�t�m bu 
hastalığa olumsuz etk� yapa-
b�ld�ğ� g�b�, yaşanılan b�r 
şok, travma etk�s� veya uzun 
sürel� elektromanyet�k alan 
maruz�yet� oluşturan b�r 
olay da bu hastalığı tet�kle-
mekted�r” d�ye konuştu.
RUH HALLERİNDE ANİ 
DEĞİŞİKLİKLER OLUR

Hastalığın günlük yaşam 
akt�v�teler�n� olumsuz yönde 
etk�leyen hafıza kaybı, �let�-
ş�m kuramama, çok bas�t ko-
nularda b�le karar vereme-
me, eşyaların yer�n� karıştır-
ma, kazanılmış becer�ler� 

kaybetme ve davranış değ�-
ş�kl�kler� g�b� bulguları ol-
duğunu �şaret eden Uzm. Dr. 
Emre Çev�k, şunları vurgu-
ladı:

“Öncel�kle bu bulgulara 
benzer ş�kâyetler� olan k�ş�-
ler mutlaka konusunda 
uzman b�r hek�me başvur-
malıdır. Yen� öğren�len b�l-
g�ler�n unutulması, Alzhe-
�mer'ın erken bel�rt�ler�nden 
b�r�d�r. 

K�ş�ler daha sık unutma-
ya başlarlar ve hatırlamakta 
çok güçlük çekerler, bazen 
h�ç hatırlayamazlar. Günlük 
�şler�n� yapamaz, bas�t kel�-
meler� bulamaz ve uygun ol-
mayan kel�melerle değ�şt�re-
b�l�rler. Karar veremez, yar-
gılayamaz, kend� çevreler�n-
de ve hatta semtler�ne g�t-
mekte zorlanırlar, kaybola-
b�l�rler, para hesabını karış-
tırırlar, alışver�ş yaparken 
zorlanmaya başlarlar. Ruh 
haller�nde çok çabuk değ�-
ş�kl�kler yaşayab�l�rler, 
çabuk alınab�l�rler, hemen 
ağlayab�l�rler, s�n�rl� ve suç-
layıcı olab�l�rler.”
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Kadınlar Hentbol Türkiye Süper Liginde mücadele eden 
Görele Belediyesi Spor Kulübü, ligin ilk karşılaşmasında kendi 
evinde karşılaştığı Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulü-
bü’ne 29-40'lık skorla yenildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan kar-
şılaşmada Görele Belediyesi Spor Kulübü iyi mücadele etme-
sine rağmen Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’ne 
29-40'lık skorla sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Giresunspor’un genç oyuncularına alt liglerden taliplile-
rin olduğu öğrenildi. Transfer yasağının kaldırılmasıyla 17 
takviye birden yapan Yeşil-beyazlılarda genç oyuncuların 
forma bulma şansı azaldı. Alt liglerde mücadele eden bazı 
takımların Atakan, Alperen ve Saruhan gibi gençleri kirala-
mak istediği edinilen bilgiler arasında.

2020-2021 sezonunun ilk maçında sahasında Kastamonu Belediyesi GSK farklı yeni-
len Görele Belediyesi Spor Kulübü’nün baş antrenörü Mehmet Ali Binen” Maçın sonucu 
bizleri üzse de takımın mücadelesinden dolayı memnunum” dedi.

“Tekrardan Hentbola kavuştuğumuz için mutluyuz’ diyen temsilcimiz Antrenör Binen 
“Maç beklediğimiz gibi zorluk derecesi yüksek bir maç oldu. Günümüzde yaşadığımız du-
rumlardan dolayı hazırlık maçı yapmadan sezonu açmak zorunda kaldık. Rakip zaten Tür-
kiye’de ve Avrupa’da ses getirecek bir kadro yapısına sahip. Biz gücümüz doğrultusunda 
iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Hızlı hücumları biraz daha iyi değerlendirebilirdik 
fakat yapamayınca fark oldu. Genç oyunculara yer vererek en azından gelişmelerine kat-
kıda bulunduk. Bu hafta geride kaldı haftaya İstanbul’da Üsküdar maçımız var amacımız 
galibiyet tüm hazırlıklarımız onun üzerine yapılacak. Son olarak bu hafta oynanan maçın 
sonucu bizleri üzse de takımın mücadelesinden dolayı memnunum” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
yüzmeye büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Giresun ziyaretinde Görele ilçemize olimpik yüzme ha-
vuzu yapılmasının sözünü veren Bakan Kasapoğlu; “Yüzme 
hem sosyal hem ruhsal hem de fiziksel anlamda bir sağlık 
unsuru. Bu ülkenin ciddi anlamda su kaynakları var. Bu ül-
kenin son 18 yılda sahip olduğu havuzları var. Her alanda 
tesisleşmeyi sürdürüyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa 
olsun bu ülkenin aziz evlatlarını, değerli gençlerini, genç 
potansiyelini her türlü imkanla buluşturma noktasında id-
dialıyız, kararlıyız. İnşallah bu ülkenin gençlerini yarınlar 
için en güçlü şekilde hazırlayacağız. Gençlerimizi çeşitli ko-
nularda tuzağa düşürmek isteyen hiçbir odağa da bu ülke-
nin tek bir evladını dahi kurban etmeyeceğiz" dedi.

Giresunsporlu Diarra, maç sonrasında büyük üzüntü ya-
şayan eski takım arkadaşlarını teselli etti. Bursaspor cep-
hesinde müsabaka sonrasında büyük üzüntü vardı. Eski 
takım arkadaşlarının yanına giden Diarra onları teselli 
ederken, kalan maçlar için başarılar diledi.

Giresunspor, 
geçen sezon olduğu 
gibi ilk dış saha galibi-
yetine Bursa’da imza 
attı. Yeşil-beyazlılar 
geride kalan sezonun 
14. Haftasında Bur-
saspor’u 3-2 yenerek 
dışarıda galibiyetle ta-
nışmıştı. Çotanaklar, 
Bursa’dan yine şen 
döndü ve bu galibiyet 
sezonun da ilk zaferi 
oldu.

Görele Beled�yespor sezona mağlub�yetle başladı
Sultanlar �lk hafta mağlup 29-40

“Sadece skor kötü”
Yüzmeye büyük önem

Gençler�n tal�pl�ler� var

Yine Bursa
Esk� arkadaşlarını tesell� ett�
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Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, Bursas-
por deplasmanında elde et-
tikleri galibiyetin hem takı-
ma, hem camiaya çok büyük 
moral olduğunu söyledi.

Yepyeni bir takım olduk-
larını dile getiren Hakan 

Giresunspor'un tecrübeli futbolcusu Caner 
Hüseyin Bağ, Bursaspor galibiyetini Boluspor 
maçında perçinlemeyi istediklerini söyledi.

Caner Hüseyin, "Biz iyi bir takımız. Bunu 
haftalar geçtikçe göreceğiz. 

Ben buraya başarılı olmaya, takımıma he-

Giresunspor’un deplas-
manda Bursaspor ile oynadı-
ğı karşılaşmada 3 futbolcu ilk 
kez forma giydi. Menemens-
por maçı sonrasında kadroya 
dahil edilen Traore ile Brezil-

Deplasmanda oynadığı müsabakada Bur-
saspor’u 2-1 yenerek güzel günlere yelken 
açan Giresunspor rotasını evinde Boluspor ile 
yapacağı mücadeleye çevirdi.

Yeşil-beyazlıların orta saha oyuncularından Nalepa, Bur-
saspor deplasmanında çok önemli bir galibiyet almanın 
mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaydedilen iki golde de emeği büyük olan Polonyalı fut-
bolcu; “Futbol takım oyunudur. Takım olarak kazanır ve 
kaybedersin. Bursaspor deplasmanında iyi bir oyun sergile-
diğimizi düşünüyoruz. Çok önemli bir galibiyet aldık. Buna 
yenilerini eklemek zorundayız. Hedefimiz Giresunspor’u en 
iyi yerlere getirebilmek” şeklinde konuştu.

Giresunspor ligin ilk üç haftasında da kalesini gole kapa-
tamadı. Gençlerin ağırlıklı olduğu bir kadro ile ilk hafta Balı-
kesirspor’un karşısına çıkan Çotanaklar, sahadan 3-1 yenik ay-
rılmıştı. Bir sonraki hafta 90+5’te Menemenspor’un golüne 
engel olamayan Yeşil-beyazlılar, Bursa deplasmanında ise ka-
lesinde bir gol gördü.

Giresunspor Başkanı Hakan 
Karaahmet, Bursaspor maçında 
elde edilen skor ve ortaya konu-
lan oyundan memnun.

İlk iki haftada istediği sonuç-
ları alamayan Giresunspor’da, 
Bursa zaferi sonrasında yüzler 
gülmeye başladı. Maç öncesinde 
oyuncularla bir toplantı yaparak 
3 puan isteyen Başkan Karaah-
met’in Bursa deplasmanında takı-
mı beğendiği öğrenildi.

G�resunspor’un tekn�k adamı Hakan Keleş: “Hedefim�z Bolu engel�n� de üç puanla aşarak 
m�ll� araya yed� puanla g�rmek. Arada çok çalışacağız ve daha hazır b�r ek�p olarak döneceğ�z”

Taşlar yer�ne oturduğunda…
Hoca; “Bursaspor ile oynadı-
ğımız maçın 11’inde geçen se-
neden sadece Mehmet Taş 
vardı. Yani yepyeni bir takı-
mız. Menemenspor müsaba-
kasına kadar daha önce hiç-
bir arada oynamayan bir 
oyuncu grubumuz vardı. 

Hem kamp döneminden 
sonra takıma katılanlar oldu-
ğundan, hem de pandemi ne-
deniyle hazırlık maçı yapama-
dığımızdan bazı sıkıntılar ya-
şıyoruz. İnşallah taşlar kısa 
süre içerisinde yerine otura-
cak” dedi.

KADROMUZ ÇOK 
KALİTELİ

Yönetim kurulunun çok 
kaliteli oyuncuları kadroya 
dahil ettiğini ifade eden 
Hakan Hoca; “Sayın başkanı-
mız ve idarecilerimiz gerçek-
ten çok iyi bir takım oluştur-
du. Her teknik adam, böyle 
alternatifli ve kaliteli sporcu-
ların olduğu bir kadro ile ça-
lışmak ister. Bursaspor maçı 
artık geride kaldı. Kafamızda 
tamamen Boluspor ile kendi 
sahamızda yapacağımız mü-
sabaka var. Hedefimiz Bolu 
engelini de üç puanla aşarak 
milli araya yedi puanla gir-
mek. Arada çok çalışacağız 
ve daha hazır bir ekip olarak 
döneceğiz. Göreceksiniz, bu 
takım ligde başarıları ile ko-
nuşulan bir ekip olacak” ifa-
delerini kullandı.

Caner: "Daha da �y� olacağız”

defi yolunda katkı sağlamaya geldim. 
Hırslıyım, hedeflerim ve hayallerim var. 

İnşallah buradaki birlik ve beraberlik Gire-
sunspor'u başarıya taşıyacak. 

Çok iyi çalışıyoruz. Şimdi tek düşüncemiz 
Boluspor." dedi.

“Çok öneml� b�r gal�b�yet”

İlk kez forma g�yd�ler
yalı kanat oyuncusu Sergio’ya 
ilk kez Giresunspor formasını 
giymek Bursa’da nasip oldu. 
Yasin Ozan ise bir yıllık ara-
dan sonra Giresunspor’un ba-
şarısı için ter döktü.

Üç maçta kaley� kapatamadık

Sırada
Bolu
var

Pazar gününü dinlenerek geçiren Çota-
naklar, dün yaptığı antrenmanla kolları sı-
vazladı. Giresunspor-Boluspor müsabakası 
Cumartesi günü 16.30’da.

Giresunspor’un takım kaptanı Eren 
Tozlu, Bursaspor deplasmanında çok 
ihtiyaç duydukları 3 puanı almanın 
mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Tecrübeli forvet; “Çok iyi hazırlan-
dığımız bir maçtı. Yeni bir ekibiz ve bu 
nedenle galibiyete çok ihtiyaç duyu-
yorduk. Başardık ve şimdi önümüze ba-
kıyoruz. Her şeyin daha da güzel ol-
ması için elimizden geleni yapacağız” 
dedi.

Eren: “Çok �ht�yacımız vardı” Başkan memnun


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

