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Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler tarafından farklı ma-
hallelerde ihtiyaç duyulan hizmet ve çalış-
malar yerine getiriliyor. 

Bu çalışmalar sayesinde, bir yandan 

Türkiye Gençlik Vakfı 
(TÜGVA) Bulancak İlçe Tem-
silciliği pandemi süreci sebe-
biyle EBA üzerinden uzak-
tan eğitim gören gençlere 
yönelik bir proje daha haya-
ta geçiriyor. 

Bulancak’ta Akın İnter-
net Kafe ile yapılan anlaşma 
kapsamında öğrenciler canlı 
ders saatlerinde internet ka-
feye giderek dersleri ücret-
siz olarak dinleyebilecekler.

Devamı Sayfa 2’de

Mersin' de düzenlenen 
Uluslararası CANYTELLİS 
2020- 2. Fotoğraf Yarışması 
sona erdi. Yerli ve yabancı 
binlerce fotoğraf sanatçısının 
katıldığı yarışmada Giresunlu 
Fotoğraf Sanatçısı Metehan 
Büyükkaya 3 ödül kazanarak 
önemli bir başarıya imza attı.

Devamı Sayfa 2’de

Tuğrul Kesicioğlu

Doktor Öğre�m Görevlisi / Genel Cerrah

Safra Kesesi İl�habı
(Akut Kolesis�t) Nedir?

Ak Parti Giresun Millet-
vekili ve Ak Parti Yerel Yöne-
timlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Avukat Kadir 
Aydın Güncel Gazetesini zi-
yaret etti. Ziyaret esnasında 
Yazıişleri Müdürü Ercan 
Tarı’nın sorularını cevaplandı-
ran Milletvekili Aydın Dere-
li’de yaşanan sel felaketinin 
ardından Bakanların Gire-
sun’a gelmesinin ardından 
bazı değişiklikler olduğunu 

Karadeniz’de 1 Eylül'de başlayan av sezonunda 1 ay ge-
ride kalırken balıkçılar son 15 yılda palamut avcılığında 
yüzde 50 oranında azalma olduğunu belirtti. Bugünlerde 
balık tezgâhlarını genellikle palamut süslerken diğer balık 
çeşitlerine ise daha az rastlanıyor.  Devamı Sayfa 3’te

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle bir 
araya geldiği buluşmada Giresun’daki öğrencilere 3 
bin 500 adet tablet bilgisayar gönderileceğini söyle-
di.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun’a yaptığı 
ziyaret kapsamında son olarak Giresun Üniversitesi 
Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda öğretmenler-
le bir araya geldi. Bakan Selçuk, öğretmenlerle bir 
araya geldiği buluşmada Giresun’daki öğrencilere 3 
bin 500 adet tablet bilgisayar gönderileceği müjdesi-
ni verdi. Bakan Selçuk, toplantının ardından Giresun 
Üniversitesi Rektörlüğü binasından ayrılarak, karayo-
lu ile havalimanına hareket etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk,“Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği 
ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesapları-
na yatıracağız” dedi. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunma-
yan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağı-
nı hatırlattı.

Bakan Selçuk ;”G�resun’a 3 b�n
500 tablet gönder�lecek”

“BİZİM YENİ ATANAN GENEL SEKRETERİMİZDEN BEKLEDİĞİMİZ
MÜFETTİŞLİK YAPMASI DEĞİL GENEL SEKRETERLİK YAPMASIDIR”

“Özel İdareye b�r müfett�ş atanmadığını be-
l�rten M�lletvek�l� Kad�r Aydın daha önce müfet-
t�şl�k görev� yürüten b�r�s�n�n genel sekreter ola-
rak atandı.Müfett�şl�kle �lg�l� yapılması gereken 
�şler varsa zaten �lg�l� kurumların yetk�l�ler� gel�-
yorlar müfett�şler zaten denetl�yorlar. İnsan gö-
revlend�r�ld�ğ� konuyla �lg�l� çalışma yapmalıdır”

MİLLETVEKİLİ AYDIN’DAN GÜNCEL’E
“ÖZEL İDARE” AÇIKLAMASI :

belirtti. 
Sadece Özel İdare’de 

değil Dereli Kaymakamlı-
ğı’nda ve AFAD müdürlüğün-
de de değişim olduğunu be-
lirten Kadir Aydın yaşanan 
olumsuzlukların yalnızca 
Özel İdare nezdinde tartışıl-
masının Giresun’da siyaset 
kurumunun yıpratılmak is-
tenmesinden kaynaklı oldu-
ğunu düşündüğünü belirtti.

Devamı Sayfa 3’te

MAHALLELERİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
mahallelerin çehresi değiştirilirken, vatan-
daşların yaşadığı bir takım güçlükler orta-
dan kaldırılarak gündelik yaşamları kolayla-
şıyor.

Devamı Sayfa 2’de

TÜGVA BULANCAK’TAN EBA KAFE PROJESİ

"KARADENİZ’DE SON
15 YILDA PALAMUT AVI

YÜZDE 50 AZALDI”

GİRESUNLU FOTOĞRAFÇIYA 3 ÖDÜL BİRDEN

ÖDENEKLER 5 EKİM'DE YATIRILACAK
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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
Ek�pler tarafından, Gem�lerçekeğ� Mahalles� Botan�k 

Park’ta çevre düzenlemes�, Teyyaredüzü Mahalles�’nde 
kaldırım çalışması, Teyyaredüzü Mahalles� Batlama Sa-
nay� Caddes�’nde düzenleme çalışması, Aydınlar Mahal-
les� Şeh�t Emre Mert Sokak’ta yen� menfez yapımı ve 
Aksu Mahalles� Cem Sokak’ta kaldırım parke yen�leme 
çalışması gerçekleşt�r�l�yor.

Fen İşler� Müdürlüğü yetk�l�ler� tarafından yapılan 
açıklamada: “Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan plan 
ve program kapsamında şehr�m�zde el değmed�k mahal-
le, sokak, cadde bırakmayacak, tüm eks�kler� g�derece-
ğ�z.” den�ld�.

1. Sayfadan Devam
TÜGVA Bulancak İnd�-

r�m/H�zmet Anlaşmaları pro-
jes� kapsamında Bulan-
cak’ta Akın İnternet Kafe 
adı �le �şb�rl�ğ� sözleşmes� 

1. Sayfadan Devam
4 kategor�de ger-

çekleşen yarışmanın 
ot�zm , s�yah beyaz , 
renkl� ve baskı katego-
r�s� şekl�nde yapıldığını 
bel�rten Büyükkaya, " 
Her kategor�ye azam� 
fotograf gönder�m sayı-
sı 4' tü. S�yah-beyaz ka-
tegor�de 1 mans�yon, 1 serg�leme , renkl� kategor�de �se 
1 ser-g�leme olmak üzere 2 kategor�de toplam 3 ödül ka-
zandım. CANYTELLİS 2020 2. Uluslararası fotoğraf ya-
rışması "EMEK OTİZM DERNEĞİ" ( EOD ) tarafından 
, yarışmanın yürütülmes� ve t�car� yükümlülüğü �se 
Hulk� Murad� Photography & Art tarafından üstlen�ld�. 
Yarışmaya g�r�şler Türk�ye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 
ve Türk�ye Fotoğraf Sanatı Derneğ� üzer�nden yapıldı " 
ded�. Büyükkaya, uluslararası fotoğraf yarışmasının dün-
yadak� tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık şe-
k�lde gerçekleşt�ğ�n� bel�rterek , yarışmada 3 ödüle layık 
görülmen�n mutluluğunu yaşadığını kaydett�.

Yürütücülüğünü G�resun 
Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� 
Farmakoloj� Anab�l�m Dalı 
öğret�m üyes� ve aynı za-
manda Kl�n�k Araştırmalar 
Et�k Kurulu Başkanı 
Doç.Dr. Selçuk Takır’ın yap-
tığı ek�p tarafından tamam-
lanan b�r çalışma alanında 
öneml� etk� değer� olan ve 
SCI tarafından taranan L�fe 
Sc�ence adlı derg�de yayın-

Keşap Beled�ye Başkanı Mehmet Emür, G�re-
sun’a gelen M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya Selçuk’un G�-
resun Beled�yes�’n� z�yaret�nde kend�s�ne �lçeye yapı-
lacak okulla �lg�l� b�lg�ler verd�.

Başkan Emür ‘’M�ll� Eğ�t�m Bakanımız Sayın 
Z�ya Selçuk �le merkez�m�zde bulunan Cumhur�yet 
İlkokulumuzu beled�yem�z tarafından M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığına tahs�s ed�len yen� arsaya okul b�nası ya-
pılması �le �lg�l� �st�şarelerde bulunduk. Konuyu gün-
deme alacağını söyled�ler. Her zaman olduğu g�b� 
Keşap’ımız �ç�n tuttuğumuzu kopardığımız g�b� oku-
lumuzun yapılması konusunda da b�zlerde okul ka-
zandırılması amacıyla konunun tak�pç�s� olacağız. 
Eğ�t�m ve öğret�me her zaman destek olduk olmaya 
devam edeceğ�z’’ ded�.

G�resun Beled�yes� Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ek�pler� şeh�r gel�nde yeş�l alanlarda ve parklarda ç�m 
b�çme, yaban� ot tem�zl�ğ�, park bakım ve rev�ze çalış-
malarını sürdürüyor. Orta refüj çalışmalarına da önem 
veren beled�ye ek�pler� park ve bahçelerde yoğun b�r ça-
lışma �çer�s�nde.

Ek�pler, park alanlarının çevres�nde �y�leşt�rme ve ye-
ş�llend�rme çalışmaları yaparken, refüjlerde gel�ş� güzel 
büyüyen otlara yönel�k çalışma başlattı. Kötü görünüm 
gösteren otlar ek�plerce kes�lerek güzel ve hoş b�r görü-
nüm sağlanıyor.

Gerçekleşt�r�len çalışmalar kapsamında Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü ek�pler�, parklardak� zararlı otları te-
m�zleme çalışmalarının yanı sıra görüntü k�rl�l�ğ�ne 
neden olan yapılarda �se tem�zleme çalışması yapıyor.

Bu kapsamda, Çıtlakkale Mahalles�’nde parkta ona-
rım, kalede düzenleme çalışmaları, Teyyaredüzü Mahal-
les�’nde yen� park alanında ot b�çme, ağaç d�k�m� ve ye-
ş�llend�rme çalışmaları, Yen�yol mevk��nde �se orta re-
füjde ot b�tçe ve tem�zl�k çalışmaları yürütülüyor.

“Daha yeş�l b�r G�resun �ç�n” çalıştıklarını �fade eden 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ek�pler�, program dah�l�n-
de çalışmaların devam edeceğ�n� �fade ett�.

Keşap Beled�ye Başkanı 
Mehmet Emür, okula başla-
yan çocuklara maske ve de-
zenfektan hed�ye ett�.

Başkan Emür "2020-
2021 yen� eğ�t�m öğret�m 
öğret�m yılında maske ve 
mesafe kurallarına uygun 
olarak çocuklarımızı sınıfla-
rında z�yaret ederek h�jyen 
set� hed�ye ett�k. Keşap'ta 
eğ�t�m görecek öğrenc�ler�-
m�z �ç�n önceden eğ�t�m ku-
rumlarımız beled�yem�zce 
ster�l�ze ed�ld�. Sağlıklı, gü-
venl� ve h�jyen�k b�r ortam-
da gönül ferahlığı �le ders 
başı yaptılar. 

Çocuklar b�z�m gelece-
ğ�m�z ve sağlıkları her şey-
den öneml�.Okullarda ger-
çekleşt�rd�ğ�m�z cov�t 19 a 
karşı dezenfekte çalışmala-
rımız aralıksız sürecek. Ko-
ronav�rüs pandem�s�n� hep�-
m�z kurallara uyarak yene-
ceğ�z.

Keşap Beled�yes� olarak, 
eğ�t�m�n, eğ�t�mc�n�n ve öğ-
renc�ler�m�z�n yanında ol-

GRÜ’DEN BİR BAŞARI DAHA

landı.
Araştırması Dr. Öğr. 

Üyes� Ayça Sem�z, Dr. 
Öğr.Üyes� Ayşegül Başak 
Teker, Prof. Dr. Kürşad 
Yapar, Prof. Dr. Sönmez 
Uydeş Doğan ve Doç.Dr. 
Selçuk Takır tarafından ta-
mamlanan “Hydrogen sulfi-
de d�lates the �solated ret�-
nal artery ma�nly v�a the ac-
t�vat�on of myos�n phospha-

tase” başlıklı çalışma 
TUBİTAK-1001, G�resun 
Ün�vers�tes� ve İstanbul Ün�-
vers�tes� B�l�msel Araştırma 
Projeler� B�r�m� tarafından 
da desteklend�.

Araştırmada, gözün ret�-
na tabakasının kanlanmasını 
sağlayan damarların gen�ş-
leme ve daralma fonks�yo-
nunun mekan�zması aydın-
latılmaya çalışıldı.

Çalışmada l�teratürde �lk 
olarak vücutta da üret�len 
ve çeş�tl� fizyoloj�k görevle-
r� olan h�drojen sülfür gazı-
nın ret�nal damarlarda ve re-
t�nada üret�ld�ğ�n� ve üreten 

enz�mler�n türü tanımlandı. 
Araştırmanın sonuçlarının 
ret�nal damarların daralma-
sıyla gel�şen göz hastalıkla-
rının tedav�s�ne ışık tutacağı 
düşünülüyor.

BAŞKAN EMÜR, MİLLİ EĞİTİM
BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Göktek�n “EBA Kafe �le gençler �nternete kolay ulaşacak”

yapan TÜGVA Bulancak 
İlçe Tems�lc�s� Ubeydullah 
Göktek�n “EBA ve Zoom 
üzer�nde canlı derslere katı-
lan öğrenc�ler�m�z �ç�n pro-
jeler gel�şt�rmeye devam 

ed�yoruz. H�çb�r eğ�t�m yüz 
yüze eğ�t�m�n yer�n� tutmaz 

ancak maalesef bu dönemde 
uzaktan eğ�t�m� destekl�yo-
ruz. İnternet ve b�lg�sayar 
�mkânı bulunmayan gençle-
r�m�z� yen� b�r h�zmetle ta-
nıştıracağız. İlçem�z�n güz�-
de �nternet kafeler�nden b�-
r�s� olan Bulancak mahalle-
s� Akın İnternet Kafe �le 
ortak �şb�rl�ğ� sözleşmes� �m-
zaladık. TÜGVA gönüllüsü 
gençler ve Bulancak'ta eğ�-
t�m gören tüm öğrenc�ler 
canlı ders saatler�nde �lg�l� 
�nternet kafeye g�derek üc-
rets�z olarak dersler�n� d�n-
leyeb�lecek, derslere katılım 
sağlayacaktır.” Ded�.

Uzaktan eğ�t�m sonuna 
kadar bu sözleşmen�n 
devam edeceğ�n� söyleyen 
Göktek�n “Gençler�m�z Eba 
Kafe projem�z �le �nternet 
ve b�lg�sayara daha kolay 
ulaşacak. Öğrenc�ler, gün-
lük dersler�n� vakıf merke-
z�m�zden kend� tablet ve b�l-
g�sayarları �le kolayca tak�p 
edeb�lecekler� g�b� anlaşma-

lı �nternet kafeden de kon-
tenjanlar doğrultusunda ko-
laylıkla dersler�n� tak�p ede-
b�lecekler.” Ded�.

Proje ortağı olan Akın 
İnternet Sorumlusu Tevfik 
Akın, "TÜGVA'nın çalış-
malarını yakından beğen�y-
le tak�p ed�yoruz. TÜGVA 
�le böyle b�r dönemde genç-
l�ğ�n yararına yaptığımız bu 
proje �lçem�ze hayırlı olsun 
�nşallah." ded�

El değmed�k mahalle,sokak,cadde bırakılmayacak

KEŞAP’TA ÖĞRENCİLERE
MASKE VE HİJYEN SETİ

maya devam edeceğ�z.Öğ-
retmen, öğrenc�ler ve vel�le-
r�m�z�n sağlıklı, mutlu ve ba-
şarılarla dolu b�r eğ�t�m yılı 

geç�rmeler�n� d�l�yor, eğ�-
t�m-öğret�m yılının hayırlı 
olmasını temenn� ed�yo-
rum."ded�

PARK BAHÇELERDE
GÜZ ÇALIŞMALARI

Yarışma 4 Kategor�de gerçekleşt�
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DEMiRAY

Boztekke Köyü, Çataltepe Mevk��
NO: 11 GİRESUN/ Merkez

0850 305 00 28

GiRESUN

HAZIR
BETON

FABRİKA
Organize Sanayi Bölgesi Muhsin Tercan Cad.
No:33 Altınordu/Ordu*Türkiye
E-Posta: info@linra.com.tr
Telefon: 0452 800 04 00

“Farklı beklentiler, farklı çözümler”

İNŞAAT NAK. İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ
GURSAN

1. Sayfadan Devam
Yen� atanan Genel Sek-

reterden beklent�ler�n�n 
Genel Sekreterl�k görev�n� 
yapması olduğunu bel�rten 
M�lletvek�l� Kad�r Aydın 
“Müfett�şl�kle �lg�l� yapıl-
ması gereken �şler varsa 
zaten �lg�l� kurumların yet-
k�l�ler� gel�yorlar müfett�şler 
zaten denetl�yorlar. İnsan gö-
revlend�r�ld�ğ� konuyla �lg�l� 
çalışma yapmalıdır” �fadele-
r�n� kullandı.

1. Sayfadan Devam
1 Eylül’de başlayan 

balık av sezonunu değerlen-
d�ren Doğu Karaden�z Su 
Ürünler� Kooperat�fler� 
Bölge B�rl�ğ� Başkanı 
Ahmet Mutlu, palamut avı-
nın bu sezon fena olmadığı-
nı ancak son 15 yılda yüzde 
50 oranında palamut avının 
ger�led�ğ�n� söyled�. Geçen 
sezon palamudun pek olma-
dığını bu sezon �se �y� dü-
zeyde olduğunu bel�rten 
Mutlu, şu ana kadar hams�-
de de �y� yönde �şaretler al-
dıklarını söyled�.

Bu sezon palamudun bü-
yümes�nde gec�kme olduğu-
nu kaydeden Mutlu, “Sezon, 

Kültür ve Tur�zm Bakan-
lığı, Türk�ye’n�n tur�zm�nde, 
bu yılın �lk 8 ayında 9 m�l-
yon 271 b�n 660 toplam z�-
yaretç� rakamına ulaştığını 
bel�rtt�.

Kültür ve Tur�zm Bakan-
lığından yapılan açıklama-
da, “Yurt dışında yaşayan 
Türk z�yaretç�ler bu sayının 
2 m�lyon 16 b�n 553'ünü 
oluşturdu, 7 m�lyon 255 b�n 
107 k�ş� �se yurt dışı uyruk-
lu z�yaretç� oldu. İlk 8 ayda 
en çok z�yaretç� Alman-
ya'dan gel�rken, yurt dışın-
dan gelen z�yaretç�ler Ağus-
tos ayında en çok Antalya'yı 
terc�h ett�.

Dünyayı etk�s� altına 
alan koronov�rüs salgınının 
en çok etk�led�ğ� sektörler�n 
başında gelen tur�zmde Tür-
k�ye, �lk 8 ayda yurt dışı �ka-
metl� vatandaşlarla b�rl�kte 
toplam 9 m�lyon 271 b�n 
660 z�yaretç� rakamına ulaş-
tı” ded�.

Açıklamada, “Kültür ve 
Tur�zm Bakanlığının Ocak-
Ağustos 2020 dönem� ya-
bancı z�yaretç� �stat�st�kler�-
ne göre bu yılın �lk 8 ayında 
en çok z�yaretç� Alman-
ya'dan geld�. Türk�ye'y� 
Ocak-Ağustos dönem�nde 
en çok z�yaret eden ülkeler 
sıralamasında 789 b�n 602 
z�yaretç� �le Almanya b�r�n-

ÖZEL İDARE’DEKİ KAN DEĞİŞİKLİĞİ HAYIRLI OLACAKTIR

“HİÇ KİMSENİN
YANLIŞINA,DEVLETİ 
VE MİLLETİ ZARARA 

UĞRATMASINA
GÖZ YUMMAYIZ”
Devlet�n h�çb�r kurumu-

nun zarara uğratılmasına 
göz yummayacaklarını be-
l�rten Kad�r Aydın;”Kontrol-
süz yapılan harcamalar ve 
plansız yatırımlarda yapıl-
mış olab�l�r ve bunun sonu-
cunda da mal� sıkıntılar doğ-
muştur ancak bunların tüm 

G�resun İl Özel İdares�’nde k� kan değ�ş�kl�ğ�n�n hayırlı olacağını bel�rten M�lletvek�l� 
Kad�r Aydın “Özel İdare’n�n �t�bar kaybetmes� demek G�resun’un �t�bar kaybetmes�

demekt�r. Gerçekleşen kan değ�ş�kl�ğ�n�n �t�barı düzelteceğ�n� düşünüyorum”
günahını Özel İdare’ye at-
fetmek doğru b�r yaklaşım 
değ�ld�r. Özel �dare b�r 
dönem gerçekten �ş gören, 
her derde deva olan b�r ku-
rumdu. 

Rakamsal olarak ölçüyü 
kaçırmış olab�l�r ama bunun 
tek günahı da Özel 
İdare’n�n kend�s� değ�ld�r. 
Bu �l de s�yaset yapan yöne-
t�c�ler�n heps�n�n payı var-
dır. 

Dolayısıyla tek b�r ada-

mın günah keç�s� olduğunu 
düşünmüyoruz. Net�cede 
Özel �dare dün olduğu g�b� 
bugün de �l�m�z�n en büyük 
yatırımcı kuruluşlarından 
b�r tanes�d�r. 

Çok gen�ş b�r yatırım 
alanı vardır. Özel �darey� 
yok saymak doğru b�r algı 
doğru b�r çalışma değ�ld�r. 
Kısa süre �çer�s�nde bu yan-
lış algıların düzeleceğ�ne ve 
h�zmetler�ne yen�den devam 
edeceğ�ne �nanıyoruz” ded�.

Doğu Karaden�z’de yaklaşık 50 adet gır gır var

�stavr�t ve palamut avı �le 
başladı. İstavr�t pek bol 
değ�l ancak palamut avcılığı 
�y� d�yeb�l�r�z. Yüzdeye vu-
racak olursak yüzde 
50’lerde b�r avcılık var. Şu 
anda balıkçılarımız Hopa ta-
rafına yöneld�ler. Genell�k-
le, İstanbul Boğazı dah�l 
olmak üzere her yerde 
kes�m kes�m balıkçılık var. 
Geçen sene palamut h�ç ol-
mamıştı. Bu sene geçen se-
neye nazaran gerçekten çok 
çok �y�. Son �k� gündür b�raz 
azalma oldu ancak hava bo-
zarsa daha da �y� olacağını 
düşünüyorum. Palamut bü-
yüme yönünde b�raz gec�kt�. 
Şu anda ancak 600-700-800 

gramlara ulaştı. Yen� yen� 
normalleşmeye döndü. Av-
cılıkta süre uzar d�ye tahm�n 
ed�yoruz. Hopa tarafından 
sonra d�ğer yerlerde avcılık 
olursa umut olur d�ye düşü-
nüyorum" ded�.

Palamut avının her ne 
kadar �y� olsa da geçt�ğ�m�z 
yıllara göre düşüş yaşandı-
ğını hatırlatan Mutlu "Pala-
mut avı 2005’l� yıllara naza-
ran yüzde ell� dolayına ger�-
led�. Bölgem�zde yaklaşık 
50 adet gır gır ve yedek tek-
nem�z var. Bunların heps� 
palamut avında. Tekneler-
den b�r kısmı boğaz olmak 
üzere d�ğer bölgelerde avla-
nıyor” d�ye konuştu.

Hams�de bu sezon umut-
lu olduklarını da bel�rten 
Mutlu, yaz hams�n�n kend�-
n� göstermeye başladığını 
söyled�. Mutlu “Görünen b�r 
yaz hams�s� var. Numuneler 
�y�. Küçük balıkçılarda 
özell�kle uzatmalara vuran 
hams� var. Göstergeler 
hams� olacakmış g�b� �şaret 
ver�yor. Hams�den umutlu-
yuz” �fadeler�n� kullandı.

Türk�ye �lk 8 ayda yaklaşık 10 m�lyon z�yaretç� ağırladı

c�, 772 b�n 686 z�yaretç� �le 
Rusya Federasyonu �k�nc�, 
532 b�n 417 z�yaretç� �le Bul-
gar�stan üçüncü sırada yer 
aldı. Bulgar�stan'ı sırasıyla 
Ukrayna ve İng�ltere tak�p 
ett�.

“RUSLARIN TERCİHİ 
ANTALYA”

Ağustos ayında en çok 
yabancı z�yaretç�n�n geld�ğ� 

ülkeler�n başında Rusya Fe-
derasyonu yer aldı. Rusların 
geçt�ğ�m�z ay en çok terc�h 
ett�ğ� tat�l şehr� �se Antalya 
oldu.

Bakanlığın Ocak-
Ağustos ver�ler�ne göre, Tür-
k�ye b�r öncek� yılın aynı dö-
nem�ne göre �lk 8 ayda yurt 
dışından yüzde 73.94 azalış 
�le toplam 9 m�lyon 271 b�n 

660 z�yaretç� ağırladı.
Türk�ye'y� geçt�ğ�m�z ay 

en çok z�yaret eden ülkeler 
sıralamasında Rusya Fede-
rasyonu 439 b�n 731 z�ya-
retç� �le b�r�nc�, İng�ltere 
260 b�n 846 z�yaretç� �le 
�k�nc�, Ukrayna da 255 b�n 
651 z�yaretç� �le üçüncü 
oldu. Ukrayna'yı Almanya 
ve Bulgar�stan �zled�.

http://info@linra.com.tr
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Sağlık ve Sosyal H�zmet 
Çalışanları Send�kasının sağ-
lıkta döner sermaye adalet-
s�zl�ğ�n� protesto etmek ama-
cıyla tüm Türk�ye’de eş za-
manlı planladığı kornalı ey-
leme Sağlık-Sen G�resun Şu-
bes� de katıldı.

G�resun Ün�vers�tes� 
Kadın Doğum ve Çocuk Has-
talıkları Eğ�t�m Araştırma 
Hastanes� bahçes�nde, send�-
ka üyeler� adına basın açık-
lamasını okuyan Şube Baş-
kanı Ker�m Süral, sağlık ça-
lışanlarının sesler�n� duyur-
mak, yaşadıkları sorunların 
çözümü �ç�n yetk�l�ler� hare-
kete geç�rmek amacıyla top-
landıklarını söyled�.

Ülkem�z�n dört b�r ya-
nında tüm teşk�latla aynı hay-
kırışta bulunduğunu �fade 
eden Başkan Süral sözler�n� 
şunları söyled�; . D�yoruz k�; 
• çok geç olmadan, • yanlış 
üstüne yanlış yapmadan sağ-
lık çalışanlarının ses� duyul-
malı ve kangren hal�n� almış 
sorunları çözülmel�d�r. Artık 
yeter!!! Alınter� �se alınter�! 
Fedakarlıksa fedakarlık! 
Cansa can! B�r� de çıksın, 

Yaş çay tarımında 3. sür-
gün sürerken, 'İmparatorla-
rın çayı' olarak adlandırılan 
'beyaz çay' rekoltes�nde ön-
cek� yıllara göre düşüş 
devam ed�yor. 2017 yılında 
3 sürgün boyunca toplamda 
810 k�logram olan beyaz 
çay rekoltes�, 2018 yılında 
475 k�lograma, geçt�ğ�m�z 
yıl �se 286 k�lograma ger�-
lerken, bu yıl da 188 k�log-
rama düştü.

19 Mayıs 2020 tar�h�nde 
başlayan yaş çay alımların-
da 3. sürgün devam ed�yor. 
3. sürgünde de çaylığa g�ren 
çay müstahs�ller� çaylarını 
toplamayı sürdürüyor. Ko-
rona v�rüs pandemes� nede-
n�yle sancılı başlayan çay se-
zonunda Gürc�stan'dan Tür-
k�ye'ye gelen çay �şç�ler� bu 
yıl gelemed�. Dolayısıyla R�-
zel� çay üret�c�ler� kend� çay-
lıklarına kend� g�rd�. Bu 
durum çayda kal�tey� arttı-
rırken, ülke ekonom�s�ne de 
katkı sağlamış oldu.

Beyaz çay olarak b�l�nen 
ve k�losu üret�c�den 575 l�-
radan ÇAYKUR tarafından 
alınan çay tomurcuğunu �se 
üret�c�ler yapısı gereğ� çay 
sezonu başlamadan önce tar-
lalarına erkenden g�rerek 
topluyor. Bu yıl sezon ba-
şından bugüne kadar toplam 
188 k�logram beyaz çay 
ÇAYKUR tarafından müs-
tahs�lden alınırken, Doğu 
Karaden�z Bölges�’nde 
R�ze, Trabzon, Artv�n ve G�-
resun �ller�nde, 6 yıldır üre-
t�c�ler tarafından beyaz çay 
toplanıyor. ÇAYKUR tara-
fından başlatılan uygula-
mayla ‘tomurcuk’ olarak b�-
l�nen çayın üst fil�zler�, üre-
t�c�ler tarafından elle topla-
nıyor. K�logram fiyatı 3 b�n 
560 l�radan satılan beyaz 
çay, 4-6 k�logram ‘tomur-
cuk’ olarak b�l�nen çayın üst 
fil�zler�nden elde ed�l�yor. 
Öncek� yıl müstahs�llerden 
3 sürgün boyunca toplamda 
475 k�logram beyaz çay alı-
nırken, geçt�ğ�m�z yıl bu 
rakam 286 k�lograma bu yıl 
da 188 k�lograma ger�led�. 
ÇAYKUR, 'İmparatorların 
Çayı' olarak adlandırılan 
beyaz �ks�r� 20 gramlık ş�şe-
lerde 80 TL'den satıyor.

ÜRETİCİLER
TOPLAYINCA SIKINTI 

ÇEKECEĞİNİ
DÜŞÜNDÜ

Çay Üret�c�ler� Dayanış-
ma ve Yardımlaşma Derneğ� 

Tuğrul Kesicioğlu

Doktor Öğre�m Görevlisi / Genel Cerrah

Safra Kesesi İl�habı
(Akut Kolesis�t) Nedir?

Herhangi 
bir neden sonu-
cunda safra ke-
sesinin il�hap-
lanması, akut ko-
lesis�t olarak 
adlandırılır. 
Safra kesesinin 
akut il�habının 
söz konusu ol-
duğu hastalarda 
buna en sık 
neden olan fak-
tör safra kesesi 
taşlarıdır. Fakat safra kesesinde taş olmayan hastalarda 
da il�haplanma söz konusu olabilir.

Safra Kesesi İl�habıTedavisi Nasıl Yapılır?
Akut kolesis�t hastaları genellikle teşhisin ardından 

hastaneye ya�rılır ve gözlem al�nda tutulur. Safra kesesi 
sindirim sisteminin bir parçası olduğundan oral beslen-
menin kesilmesi safra kesesinin dinlenmesine yardımcı 
olacak�r. Bu nedenle hastalarda ya�ş sürecinde intrave-
nöz (damar yoluyla) olarak sıvı ve besin gereksinimi kar-
şılanır. Yaşanan karın ağrılarının azal�labilmesi ve enfek-
siyonla mücadele amacıyla ağrı kesici ilaçlar ile an�biyo-
�k uygulamaları genellikle önerilir. Kolesis��n tekrar et-
mesi halinde hekimler tara�ndan genellikle cerrahi ope-
rasyon yardımıyla safra kesesinin alınması önerilir. Gü-
nümüzde gelişen �bbi teknolojilerle birlikte bu operas-
yonlar, uygun hastalarda laparoskopik olarak (kapalı yön-
temle) uygulanır. Fakat bazı hastalarda safra kesesinin 
durumu ve hastanın anatomik yapısına bağlı olarak açık 
operasyonların da yapılması gerekebilir. Safra kesesinin 
alınması ameliya� kolesistektomi olarak adlandırılır.

İnsanlarda safra kesesi olmadan da besinler normal 
şekilde sindirilebilir. Safra kesesi alınmış olan hastalarda 
safra ince bağırsağa doğrudan ulaşır. Fakat vücudun 
buna alışabilmesi açısından 2-3 ay boyunca az yağlı bir 
beslenme programının uygulanması gerekmektedir. Ar-
dından ek hastalıkları olmayan bireylerde normal bes-
lenme düzenine geçilebilir.

Tedavi sürecine ek olarak akut kolesis�tten korun-
maya karşı da birtakım önlemler alınabilir. Fazla kilolu 
olmak ve obezite akut kolesis�t konusunda bir risk fak-
törüdür. Bu nedenle kilolu bireylerin ideal kilosuna ulaş-
ması, sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı uygula-
ması hem akut hem de kronik kolesis�t gelişme riskini 
önemli ölçüde azal�r. Hızlı kilo kayıpları da safra kesesi 
hastalıklarını te�kleyebildiğinden zayıflama süreci bir di-
ye�syen göze�minde kişiye özel hazırlanmış beslenme 
programları ile bilinçli olarak sürdürülmelidir. Aynı za-
manda yüksek kolesterol değerlerine sahip olan birey-
lerde diyet ve hekim tara�ndan önerilmesi halinde ko-
lesterol düşürücü ilaçların kullanımı ile kolesis�t gelişme 
ih�mali azal�labilir.

SAĞLIK-SEN’DEN DÖNER SERMAYE EYLEMİ

sağlık çalışanları bunlardan 
ber� des�n… El�n� v�cdanına 
koyan h�ç k�mse, bunu d�ye-
mez! O halde neden sorunlar 
görmezden, duymazdan, b�-
l�nmezden gel�n�yor! Öteden 
ber� süre gelen pek çok 
sorun var… Örneğ�n;

Her geçen gün sağlık ça-
lışanlarının yükü daha da art-
mıyor mu? Artıyor… Söz-
leşmel� �st�hdam model�nde 
çalışanlardan kadro güven-
ces� es�rgenm�yor mu? Es�r-
gen�yor… Sağlık çalışanları-
nın çocuklarına kreş �mkan-

ları çok görülmü- yor mu? 
Görülüyor… Hemen her gün 
b�r yada b�rkaç sağlık çalışa-
nı kör ş�ddet�n kurbanı ol-
muyor mu? Oluyor… Yıllar-
dır konuştuğumuz döner ser-
maye adalets�zl�ğ�nde ve per-
formans uygulamasında b�r 
arpa boyu yol alındı mı? 
Alınmadı… Bunlar b�l�nme-
yen, görülmeyen sorunlar 
değ�l! En çok da bu nedenle 
üzülüyoruz! Ortak akıl ve al-
ternat�f çözüm öner�ler�ne 
kapı aralandığında çözüle-
meyecek sorun olmadığı 

�nancındayız. Öneml� olan 
çözüm �rades�n�n ortaya kon-
masıdır. En altından en üstü-
ne kadar hang� yetk�l� �le ko-
nuşsak, b�ze hak ver�yor, “b�-
l�yoruz” d�yorlar.

Ancak çözüm noktasında 
yeter�nce hassas hareket 
ed�lmed�ğ�n� görüyoruz. Çö-
zümsüzlük, adalets�zl�k, 
aşırı �ş yükü, ş�ddet sağlık ça-
lışanlarının kader� olamaz! 
Artık her sefer�nde tekrarla-
nan yanlışlıkların, haksızlık-
ların son bulması gerek�yor. 
Ek ödeme yönetmel�ğ�n�n tü-

müne yönel�k eleşt�r�ler�m�z 
bak�d�r. İht�yacı karşılamak 
üzere geçt�ğ�m�z hafta yapı-
lan düzenlemeyle �y� n�yet 
ortaya konmuş ancak saha-
nın haklı beklent�ler� y�ne 
karşılanmamıştır. Sağlık-Sen 
olarak öner� ve eleşt�r�ler�-
m�z� her da�m yetk�l�lerle 
paylaştık, paylaşmaya da 
devam edeceğ�z. B�z�m b�l-
d�ğ�m�z b�r düzenleme, çalı-
şanların hakkını hukukunu 
gözetmek, alın terler�n�n kar-
şılığını vermek �ç�n yapılır. 
Düzenlemede genel hatlarıy-
la b�r takım �y�leşt�rmeler ya-
pılmış olsa da b�nlerce sağ-
lık çalışanı y�ne gözardı 
ed�lm�şt�r. Çalışma barışı ve 
huzurunu bozan bu durumu 
asla kabul etm�yoruz, etme-
yeceğ�z. B�z, sağlık çalışan-
larının hem gür ses� olmak 
hem de kazanım adres� 
olmak �ç�n bu yola çıktık. 
Üzer�m�ze düşen� sonuna 
kadar yapmaya kararlıyız. 
Yetk�l�lerden ses�m�z� duy-
malarını, artık b�raz olsun 
sağlık çalışanlarının yüzler�-
n� güldürmeler�n� bekl�yo-
ruz. G�d�len yol, yol değ�l, 
çıkmaz sokak! Sağlık çalı-
şanları pandem� sürec�nde 
bu ülken�n s�gortası oldukla-
rını b�r defa daha kanıtladı-
lar. O nedenle yetk�l�ler, bu 
çıkmazdan b�r an önce döne-
rek, sağlık çalışanlarının yüz-
ler�n� güldürmek mecbur�ye-
t�ndeler. 

H�çb�r şey �ç�n vak�t geç 
değ�l. Unutmamak gerek�r k� 
çıkmaz sokakta ger� adım 
atmak �lerlemen�n ta kend�-
s�d�r. Vak�t çok geç olma-
dan, yetk�l�ler�, sağlık çalı-
şanlarının sesler�n� duyarak 
sorunlarını çözmek �ç�n g�r-
d�kler� çıkmaz sokaktan ger� 
adım atmaya davet ed�yo-
ruz.” �fadeler�ne yer verd�.

İMPARATORLARIN ÇAYININ ÜRETİMİ KAN KAYBEDİYOR

(ÇAYÜDAD) Başkanı Mus-
tafa Mav� �se beyaz çayın re-
koltes�ndek� düşüşü geçm�ş 
yıllarda beyaz çaya göster�-
len �lg�n�n göster�lmemes�ne 
bağlıyor. ÇAYKUR veya 
özel sektör çay firmalarının 
beyaz çayı desteklemed�ğ� 
�ç�n üret�c�ler�n çay araz�le-
r�ne g�rerek tomurcuk topla-
mayı bıraktığını d�le get�ren 
Başkan Mav� "Sezon başın-
da aslında bu konuda heves-
l�yd�k. 

Özell�kle gençler� buna 
yönlend�rerek çaylığa g�r-
meler�n� sağlayıp, hem eko-
nom�ler�ne katkı sağlamak 
hemde beyaz çayı gel�şt�r-
mek �ç�n b�r çalışma yaptık. 
K�msen�n beyaz çay alımına 
sıcak bakmadığını gördük. 
Bunun �ç�n de toplayınca sı-
kıntı çek�leceğ� �ç�n, üret�c�-
ler beyaz çaya sıcak bakma-
dı. Eğer ÇAYKUR veya 
özel sektör bunu destekle-
m�ş olsaydı yapılab�l�rd�. 
Üret�c� toplayınca satama-
yacağı �ç�n toplamadı ve da-
lında kaldı" �fadeler�n� kul-
landı.

'BEYAZ İKSİR'İN BİR 
ÇOK HASTALIĞA ŞİFA 
OLDUĞU BİLİNİYOR

R�ze'de üret�len ve bu yıl 
k�logram fiyatı b�n TL ola-
rak açıklanan ş�fa kaynağı 
Anzer Balı'ndan k�logram fi-
yatı daha pahalı olan beyaz 
çayın k�logram fiyatı �se 4 
b�n TL'y� buluyor. 'Beyaz 
�ks�r’�n b�r çok hastalığa 
ş�fa olduğu b�l�n�yor. Yapı-
lan b�l�msel araştırmalar, 
beyaz çayın özell�kle kola-
jen yıkımını baskılayıcı ve 

c�lde esnekl�k veren elast�n 
maddes�n�n yıkımını önle-
yen etk�ler�ne bağlı olarak 
daha sıkı ve esnek c�lt olu-
şumu sağlayab�leceğ�n� gös-
ter�yor. Beyaz çayın yeş�l 
çay g�b� vücutta yağ üret�-
m�n� baskılayıcı ve mevcut 
yağın parçalanmasını sağla-

yıcı etk�ye de sah�p olduğu-
nu vurgulayan uzmanlar, 
beyaz çayın yeş�l çay ya da 
s�yah çay g�b� soldurma, fı-
rınlama, kurutma ve fer-
mentasyon �şlemler�nden 
geçmed�ğ� �ç�n dem reng�n-
de b�r dönüşüm gerçekleş-
med�ğ�n� kayded�yor.



G�resunspor’un Cumartes� günü 
ev�nde oynayacağı Boluspor karşı-
laşması da �k� kanaldan b�rden ya-
yınlanacak.

G�resun Atatürk Stadı’nda oyna-
nacak ve 16.30’d başlayacak müca-
deley� TRT Spor ve BeınSports Max 
1 ekranlara get�recek.
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Dünya Kalp Federasyonu ta-
rafından yönet�len ve UEFA'nın 
da destekled�ğ� Dünya Kalp 
Günü, her yıl 29 Eylül'de gerçek-
leşt�r�l�yor. Dünya Kalp Günü �le 
kalb�m�z� korumak ve yaşam ka-
l�tem�z� �y�leşt�rmek �ç�n b�reyle-
r�, toplulukları ve futbol organ�-
zasyonları dah�l �ş dünyasını teş-
v�k etmek amaçlanıyor.

29 Ek�m Dünya Kalp 
Günü'nün bu yılk� kampanyası, 
bütün dünyada devam etmekte 
olan Cov�d-19 pandem�s�nden 
ötürü çok daha öneml� b�r hale ge-
l�yor. 

Araştırmalar, kalp hastalığı ve 
felç g�b� altta yatan sağlık koşul-
ları �le, koronav�rüs �le �l�şk�l� 
daha kötü sağlık sonuçları arasın-
dak� bağlantıları göster�yor. Kal-
b�m�z� korumak, bu yüzden çok 
daha öneml�.

B�rçok ülke, koronav�rüs �le �l-
g�l� olmayan sorunlar �ç�n yapılan 

G�resunspor’un uzun seneler formasını g�yen Berkan 
Yıldırım, henüz yen� adres�n� bel�rleyemed�. Yeş�l-
beyazlılarda yen� yönet�m�n sözleşme yen�lemek �ç�n tek-
l�f götürmed�ğ� sağ bek, transfer dönem�n�n b�tmes�ne 
b�r haftadan az b�r süre kalmasına rağmen henüz b�r yere 
�mza atamadı.

Erkekler Hentbol B�r�nc� L�-
g�nde mücadele eden G�resuns-
por sezonun �lk haftasında Kara-
bük deplasmanında boy göste-
recek.

Yeş�l-beyazlıların Karabük 
Yen�şeh�r Gençl�kspor’la �le ya-
pacağı maç Karabük Soğuksu 
Spor Salonu’nda oynanacak. 
Pazar günü oynanacak maç 
13.00’da start alacak.

Kalb�n�
kullan

ac�l serv�s başvurularında ve 
rut�n bakım talepler�nde öneml� 
b�r düşüş olduğunu kaydetmekte. 
Kalp rahatsızıyla ya da d�ğer kro-
n�k rahatsızlıklarla yaşayan �n-
sanların, �ht�yaç duydukları tıbb� 
desteğ� talep edeb�lecek ve alab�-
lecek olması hayat� önem taşıyor.

F�z�ksel harekets�zl�k, kötü 
beslenme, tütün mamuller� tüke-
t�m�; bunların heps� COVID-19 
hastalarının rahatsızlıklarını artır-
makta.

Yaşantılarımızda yapacağımız 

bas�t değ�ş�kl�klerle kalp rahat-
sızlıkları ve felç r�sk�n� düşüreb�-
l�r, koronav�rüs �le �l�şk�lend�r�len 
kötü sonuçların oluşma �ht�mal�n� 
azaltab�l�r�z.

Bu yıl, Türk�ye Futbol Fede-
rasyonu bütün futbolseverlere 
"kalb�n� kullan" d�yor ve b�r öne-
r�de bulunuyor:

- Daha fazla fiz�ksel egzers�z 
yapın,

- Bol meyve ve sebze �çeren 
dengel� b�r beslenme sağlayın,

- S�garayı bırakın, bırakmak 

�steyen d�ğerler�n� destekley�n.
Yaşam tarzlarımızda, evler�-

m�zde, �ş yerler�m�zde ve oyun 
alanlarımızda yapacağımız küçük 
değ�ş�kl�kler aracılığıyla korona-
v�rüsle savaşı destekleyeb�l�r, 
hem b�reysel, hem de toplumsal 
sağlığımızı gel�şt�reb�l�r�z.

Dünya Kalp Günü hakkında 
daha fazla b�lg� ed�nmek �ç�n sos-
yal medyada #WorldHeartDay et�-
ket�n� tak�p edeb�l�r ve aşağıda be-
l�rt�len �lg�l� mecralardak� hesap-
ları �nceleyeb�l�rs�n�z.

2020-2021 sezonunda Kadınlar Böl-
gesel Basketbol l�g�nde mücadele 
edecek R�ze ek�b� kadrosunda tanıdık b�r 
�s�m forma g�yecek.

Geçt�ğ�m�z dönemlerde aynı l�gde 
yer alan ancak yen� sezonda l�gde yer al-
mayacak G�resun Ün�vers�tes� kadrosun-
da yer alan Em�ne Adan R�ze ek�b�n�n 
başarısı �ç�n ter dökecek.

Em�ne Adan,
R�ze’de
devam
edecek

Berkan netleşt�remed�

Boluspor
maçı da

�k� kanalda
Hentbol takımı Karabük’te
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Bursaspor ile oynanan karşılaşmada elde edilen 3 
puan Giresunspor’da yüzlerin gülmesini sağladı.

İlk iki haftada istediği neticeleri alamayan Yeşil-
beyazlılarda, Bursaspor galibiyeti moral ve motivasyo-
nu en üst seviyeye çıkardı. Çotanaklar’da oyuncuların 
oldukça neşeli oldukları gözlemleniyor.

Cumartesi günü sahasında Boluspor ile 

kozlarını paylaşacak olan Giresunspor’da ha-

zırlıklar sürüyor. Bursaspor maçı sonrasında 

mesaiye Pazartesi akşamı başlayan Yeşil-

Giresunspor ilk üç haftanın 
sonunda dört puan toplayabildi. 
Deplasmanda karşılaştığı Balıke-
sirspor’a yenilen, Çotanaklar iç 
sahada ise Menemenspor ile 1-1 
berabere kalmıştı. Yeşil-
beyazlılar, Bursa’dan ise 3 puan 
çıkardı ve üçüncü haftanın so-
nunda sıralamada kendine 11. 
Olarak yer buldu.

Geride kalan sezon Giresunspor forması-
nı giyen Del Valle, Bandırmaspor’da fırtına 
gibi esiyor.

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Yonat-
han Del Valle performansıyla yönetim ve 
teknik ekipten tam not aldı. Venezuelalı hü-
cuma dönük kanat oyuncusu, geride kalan 3 
maçta da rakip ağları havalandırmayı başar-
dı. Sezon başında Giresunspor'dan transfer 
edilen Del Valle şimdiden 3 maçta 3 gole 
ulaştı. Bordo beyazlıların ataklarında kilit 
oyuncu rolünü üstlenen Del Valle'den sezo-
nun kalan kısmında beklentiler yüksek.

Çotanak Spor Kompleks� hak-
kında konuşan Ak Part� G�resun 
M�lletvek�l� Kad�r Aydın: “Avrupa 
L�gler� maçlarında gördüğümüz 
stadyumlara taş çıkartan b�r stat 
oldu. Sezonun �k�nc� yarısını bek-
lemeden, G�resunspor’u artık 
Çotanak Spor Kompleks�’nde 
�zlemek �st�yoruz”

“10 numara b�r tes�s oldu”
Haber: Ali AKTEN

Ak Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, yapı-
mı tamamlanan Çotanak Spor Kompleksi’nin 10 nu-
mara bir tesis olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Aydın; “Stadyumlar çok ciddi bakı-
mı, giderleri olan bir yer. Çotanak Spor Komplek-
si’nin Spor Bakanlığı’nda kalmasını ve Giresuns-
por’a kullanım hakkı verilmesini istiyoruz. Mülkiye-
tinin kime ait olduğunun bir önemi de yok. Önem-
li olan kime hizmet edeceğidir. Çotanak Spor 
Kompleksi, Giresunspor’a, Giresunlu sporseverlere 

hizmet edecektir. 
Devasa bir kompleksi Giresun’a kazandırmanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. Oraya sadece bir stadyum 
yapmadık. Yaşam alanı yaptık. Avrupa Ligleri maç-
larında gördüğümüz stadyumlara taş çıkartan bir 
stat oldu” şeklinde konuştu

İLK YARI SONA ERMEDEN
Giresunspor’un sezonun ilk yarısı sona ereme-

den maçlarını Çotanak Spor Komplesi’nde oynama-
ya başlayacağını ifade eden Milletvekili Aydın; “ 
10 numara bir tesis oldu. Biz orayı 15 günde bir 

maçların oynanacağı bir alan olarak görmüyoruz. 
İstiyoruz ki orası bir spor merkezi olsun. Yeni yapı-
lan Araştırma Hastanemize çok yakın bir bölgede. 
Bu yatırımlar Aksu Bölgesi’ne ve ilimize çok ciddi 
bir değer kattı. Geçtiğimiz günlerde Spor Bakanı-
mız şehrimizdeydi. Çotanak Spor Kompleksi için 
heyet göndereceğinin müjdesini verdi. Sezonun 
ikinci yarısını beklemeden, Giresunspor’u artık Ço-
tanak Spor Kompleksi’nde izlemek istiyoruz. Gire-
sunspor’un orada şahlanışına şahit olmak istiyo-
ruz” dedi.

“10 numara b�r tes�s oldu”

Hazırlıklar sürüyor

beyazlı ekip, dün yaptığı antrenmanla hazır-

lıklarına devam etti. Giresunspor bugünden 

itibaren taktik ağırlıklı antrenmanlar yapa-

cak.

Keleş
oyuncularını
uyardı

Giresunspor’un bir 
seneliğine Kayseris-
por’dan kiraladığı Ant-
hony hazır. Yeşil-
beyazlıların genç orta 
saha oyuncusu, Kayse-
rispor’da iki maça 
çıktı. Oyuncunun ta-
mamen hazır olduğu 
ve teknik adam Hakan 
Keleş’in şans vermesi 
halinde Cumartesi 
günkü Boluspor müsa-
bakasında sahada ola-
bileceği kaydedildi.

Anthony
hazır

Bandırma’da fırtına g�b� es�yor

Hep böyle gülel�m

4 puanla 11. Sıradayız
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