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Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, geçtiği-
miz günlerde merkezi Giresun’da bulunan Karadeniz Fın-
dık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği üzerinden fındığın 
başkenti Giresun’la ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Ka-
radeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Gürdoğan’a cevap verdi. Karan ;”Doğu Ka-
radeniz İhracatçılar Birliği üzerinden ihracat işlemi ger-
çekleştirip, hiç kimse fındık ihracatının merkezi Trabzon 
olmalı cüretine kalkışmasın.”  Devamı Sayfa 2’de

Yağlıdere’dejandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan 
aramalarda 8 kök skunk bitkisi, 133 gram kurutulmuş skunk 
maddesi ve kuru sıkı tabanca ve skunk bitkisi yetiştirmede kul-
lanılan malzemeler ele geçirildi.  Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediye-
si Konservatuvarında 
2020-2021 eğitim 
öğretim sezonu için 
ön kayıtlar sona erdi. 
Yeni eğitim sezonu-
nun başlamasına kısa 
bir süre kalırken, 
özel yetenek sınavla-
rı ile başarılı olan öğ-
rencilerin kesin ka-
yıtları gerçekleştiril-
meye başlandı.
Devamı Sayfa 2’de

Giresun Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası Birliği Baş-
kanı Ali Kara, 22 
Ağustos’ta Gire-
sun ve ilçelerinde 
yaşanan afetin ya-
ralarının sarılabil-
mesi için Cum-
hurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 

talimatıyla devletin tüm imkanlarının seferber 
edildiğini söyledi.  Devamı Sayfa 2’de

İçişleri Bakanlı-
ğı'ndan yapılan açıkla-
maya göre Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında 
toplu taşıma ve konak-
lama tesislerinde HES 
zorunluluğu getirildi.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri şehir genelinde yol, kaldı-
rım bakım-onarım ve düzenleme çalışma-
larına hız verdi. Yoğun bir çalışma sürdü-
ren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ma-
hallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç du-
yulan bölgelerde bakım onarım çalışma-
ları yürütüyor.  Devamı Sayfa 2’de

Giresun’da 22 Ağustos'ta yaşanan selden en fazla zarar 
gören ilçelerin başında gelen Dereli ilçesinde selin yaralarını 
sarmak ve ilçedeki hasarlı binaların yıkımında görev yapmak 
için ilçede bulunan iş makinesi operatörleri yaşadıkları saldı-
rı olayının ardından yaşadıkları o korku dolu anları anlattı-
lar.  Devamı Sayfa 3’te

Ak Parti Giresun Milletvekili Kadir 
Aydın,Giresun Limanında bulunan ve şehrin 
denizle bağlantısını kapatan siloların kesinlik-
le kaldırılacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın son noktayı koyduğunu ve ge-
rekli yazışmaların yapıldığını belirtti.

Limanlara ve onların işleyişlerine izin 
veren kurumların liman mevzuatı çerçevesin-
de ve ilgili kurumlar tarafından yapıldığını be-
lirten Kadir Aydın;”Ne özel idare ne de Gire-
sun Belediyesi herhangi bir işlem yapmadı. Ay-
rıca biz liman işletmesine karşı değiliz , ilgili 

Dereli’de ki sel felaketinin ardından fatura Giresun’daki yö-
neticilere kesildi. Tirebolu-Doğankent yolunda çöken menfezle 
ilgili daha önce verilen dilekçelerin öncelik ve ödenekler kapsa-
mına alınmaması sonucu 5 askerimiz şehit olurken, kaybolan 
bir iş makinesi operatörü ise halen aranıyor. Giresun kamuoyu-
nun cevabını merakla beklediği soru ise Karayolları 10’uncu 
Bölge Müdürlüğü’nün defalarca uyarılmasına rağmen önlem al-
mayan müdürlüğün hiç mi kusurunun olmadığı ?

Devamı Sayfa 3’te

LİMAN SAHASINDAKİ SİLOLALAR KESİNLİKLE KALDIRILACAK
“Cumhurbaşkanımızın hem �z�n�n hem sözünün tak�pç�s�y�z,

şehr�m�z�n önündek� Ç�n Sedd� kes�nl�kle kaldırılacak”
firmadan da rahatsız değiliz ancak bizim sıkın-
tımız oradaki siloların şehrin önüne Çin Seddi 
oluşturması sebebiyledir.Dün de itirazımız 
vardı bugün de var. 

Sayın Cumhurbaşkanımızda şehre değer 
katılabilmesi için ve şehrin önünün açılması 
için gerekli talimatı vermiştir. Devletimiz Gire-
sunlulara ve Giresun’a en hassas bir şekilde 
yaklaşmaktadır. Bir an önce sürecin tamam-
lanmasını ve siloların ortadan kaldırılmasını ve 
yeni bir şekle dönüştürülmesini bekliyoruz” 
ifadelerini kullandı.

KARAYOLLARI ÖNCELİKLİ GÖRMEDİ
5 ASKER
ŞEHİT OLDU

Bölgede bulunan kum ve çakıl ocaklarının menfez� tehl�keye düşürdüğü ve heyelan tehl�kes� oluşturduğu 
Karayolları 10. Şube Müdürlüğü’ne b�ld�r�ld�ğ� halde önlem alınmayan yolda 5 asker�m�z şeh�t olmuştu.

NURİTTİN KARAN ;”GİRESUN VE
FINDIK BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”
“İk�s� de Trabzonlu olan Ed�p Sev�nç �le Ahmet Gür-

doğan arasındak� tartışma veya çek�şme b�z� �lg�-
lend�rmez ancak tartışma fındığın başkent� G�re-

sun’a d�l uzatacak sev�yeye geld�yse ve Gürdoğan’a 
gerekl� cevabı vermes� gerekenler�n sess�z kaldığı 

b�r noktada b�z sess�z kalamazdık”

Giresun Valisi 
Enver Ünlü bir 
takım incelemeler-
de bulunmak 
üzere Görele’ye 
gitti. Kaymakam 
Murat Özdemir ta-
rafından karşıla-
nan Vali Ünlü ilçe-
nin durumuyla il-
gili bilgiler alarak 
vatandaşlarla bir 
araya geldi.
Devamı
Sayfa 3’te

VALİ ÜNLÜ, GÖRELE’DE

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

BELEDİYE KONSERVATUVARINDA
ÖZEL YETENEK SINAVLARI YAPILIYOR

SEL SONRASI YIKIM İÇİN GELDİKLERİ
İLÇEDE PSİKOLOJİK YIKIMI YAŞADILAR

HES KODUNUN KAPSAMI GENİŞLİYOR

FEN İŞLERİ EKİPLERİ
ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

KARA ;”DEVLETİMİZİN BÜTÜN
İMKANLARININ SEFERBER EDİLDİ”
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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
G�resun T�caret Borsası 

�le G�resun T�caret ve Sana-
y� Odası’nın konuya sess�z 
kaldığını bel�rten ve G�re-
sun ve fındık den�l�nce gö-
zünü budaktan es�rgemeye-
cekler�n� söyleyen G�resun 
Z�raat Odası Başkanı Karan, 
“Bursa’da yet�şen şeftal�y�, 
egede yet�şen domates�, 
mandal�nayı, Türk�ye kara-
sularında avlanan den�z mah-
suller�n� Doğu Karaden�z 
İhracatçılar B�rl�ğ� üzer�n-
den �hracat �şlem� gerçek-
leşt�r�p, h�ç k�mse fındık �h-
racatının merkez� Trabzon 
olmalı cüret�ne kalkışmasın. 
Fındık �hracatının en fazla 
Trabzon’dan yapılmasıyla 
öğünler �lk önce üret�m m�k-
tarına ve fındık kal�tes�ne 
b�r baksın ve ondan sonra 
konuşsun. Tekelc� firmaya 

1. Sayfadan Devam
G�resun İl Jandarma Komutanlığı Jan-

darma Kaçakçılık ve Organ�ze Suçlarla 
Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ek�p-
ler�, Yağlıdere �lçes� Üçtepe beldes� Gül-
tepe Mahalles�nde �kamet eden Yas�n S.Ç. 
�s�ml� şahsın uyuşturucu madde yet�şt�rd�-
ğ� ve t�caret�n� yaptığı b�lg�s� üzer�ne ha-
rekete geçt�.

Şahsın ev�ne baskın düzenleyen ek�p-
ler, g�zl� b�r bölme �le �n�len bodrum katta 
sera s�stem�n�n kurulduğunu tesp�t ett�. 

1. Sayfadan Devam
Bugüne kadar 

b�nlerce öğrenc�y� 
yet�şt�ren G�resun 
Beled�ye Konserva-
tuvarı, yen� dönem-
de, Türk müz�ğ�, 
Batı müz�ğ�, halk 
oyunları, mızraklı 
sazlar, nefesl� sazlar, 

yerl� sazlar, vurmalı sazlar, tuşlu sazlar bölümler�nde öğ-
renc�lere ücrets�z eğ�t�m �mkânı sunacak. 4 yıllık eğ�t�-
m�n sonunda başarılı olan öğrenc�ler d�ploma alarak 
mezun olacaklar.

Öğrenc�ler, öğret�m görevl�s� ve yardımcı personeller 
tarafından eğ�t�m ve öğret�m alacak.

D�ğer yandan, öğrenc�lerden müracaatlarda h�çb�r şe-
k�lde kayıt ücret� ve öğrenc�l�k a�datları adı altında ücret 
talep ed�lmeyecek olup tüm g�derler G�resun Beled�yes� 
tarafından karşılanacak.

P�raz�z Kaymakamı Furkan Başar, kurum z�yaret ve 
denet�mler�ne devam ed�yor. Bu kapsamda İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü’ nü z�yaret ederek �ncelemelerde bu-
lunan Kaymakam Başar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
İsma�l Baydar’ dan kurumun genel yapısı, personel duru-
mu, yürütülen �ş ve �şlemler �le �lg�l� b�lg�ler aldı.

Kaymakam Furkan Başar daha sonra �se aynı b�nada 
h�zmet veren Z�raat Odası Başkanlığına �ade-� z�yarette 
bulundu. Z�raat Odası Başkanı Ünal Aşık’ tan, z�raat oda-
sının çalışmaları hakkında b�lg� alan Kaymakam Başar, 
personellerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar d�-
led�.

1. Sayfadan Devam
İç�şler� Bakanlığı'ndan 

yapılan açıklamada, "İç�şle-

Döv�z ve altın alım �şlemler�nden alınan banka ve s�-
gorta muameleler� verg�s� b�nde 2'ye �nd�r�ld�.

Resm� Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı-
na göre, döv�z ve altın alım �şlemler�nden alınan banka 
ve s�gorta muameleler� verg�s� b�nde 2'ye �nd�r�ld�. Kam-
b�yo �şlemler�ndek� BSMV oranı Mayıs ayında yüzde 
0,2'den yüzde 1'e yükselt�lm�şt�. Kararda, "Banka ve s�-
gorta muameleler� verg�s� n�spetler�n�n tesp�t�ne �l�şk�n 
28/8/1998 tar�hl� ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarının ek� Kararın 1'�nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının 
(e) bend�nde yer alan "\%1 (yüzde 1)" �bares� "b�nde �k�" 
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r" den�ld�.

Toplu taşıma ve konaklama tes�sler�nde
HES kodu zorunluluğu get�r�ld�

r� Bakanlığı 81 İl Val�l�ğ�ne 
'Şeh�r �ç� toplu ulaşımda 
HES kodu sorgulama' ve 

'Konaklama tes�sler�nde 
HES kodu zorunluluğu' ko-
nulu �k� ayrı genelge gön-

derd�. 'Şeh�r �ç� toplu ula-
şımda HES kodu sorgulama' 
genelges� kapsamında; şeh�r 
�ç� toplu ulaşım araçlarında 
k�ş�ye özel elektron�k/akıllı 
seyahat kart s�stemler�, Sağ-
lık Bakanlığı’nın Hayat Eve 
Sığar (HES) uygulamasına 
entegre olacak." den�ld�.

Açıklamada, "Entegras-
yon �le Cov�d¬19 tanılı ya 
da temaslısı olanların varsa 
k�ş�selleşt�r�lm�ş seyahat 
kartları, �zolasyon süres� bo-
yunca otomat�k olarak askı-
ya alınacak. Cov�d¬19 tanılı 
ya da temaslısı olan ve �zo-
lasyonda olması gerekt�ğ� 
halde toplu ulaşım aracı kul-
lananlar hakkında suç duyu-
rusunda bulunulacak. 'Ko-
naklama tes�sler�nde HES 
kodu zorunluluğu' genelges� 
kapsamında bugünden �t�ba-
ren kamu ve özel tüm ko-
naklama tes�sler�ne kabul-
lerde HES kodu zorunlulu-
ğu get�r�ld�." �fades� kulla-
nıldı.

Açıklamada şunlar kay-
ded�ld�: "HES kodu sorgula-
ması, müşter�ler�n konakla-
ma tes�s�ne kabulü sırasında 
yapılacak ve sorgulama so-
nucunda herhang� b�r r�sk 
bulunmayan (tanılı ya da te-
maslı olmayan) k�ş�ler�n te-
s�se kabul �şlemler� gerçek-
leşt�r�lecek. Sorgulamalarda 
Cov�d-19 tanısı konulan ya 
da temaslısı olduğu anlaşı-
lan müşter�ler, “Güvenl� Tu-
r�zm Sert�fikası” uygulama-
sı gereğ� oluşturulan “m�sa-
fir �zolasyon odalarına” yer-
leşt�r�lecek.

“HES kodu sorgulaması 
yapılmaksızın veya sorgula-
ma sonucuna göre kabul 
ed�lmemes� gereken müşte-
r�ler�n�n konaklamasına �z�n 
veren tes�sler 10 gün süre 
�le faal�yetten men ed�-
lecek” M�safir �zolasyon 
odalarının sayıca yeters�z 
kaldığı durumlarda �se 
Val�/Kaymakamlarca gerek-
l� tedb�rler alınacak.

Döv�z ve altın alımındak�
verg� düşürüldü

Kaymakam Başar z�yaretler�ne devam ed�yor

B�nlerce öğrenc� mezun oldu

GİRESUN’UN KAZANIMLARINI VE KURUMLARINI DA
HİÇ KİMSEYE HARCATMAYIZ

“G�resun ve fındık den�l�nce gözümüzü budaktan es�rgemey�z”

a�t fındık kırma fabr�kası 
Trabzon’da olmasa acaba 
bahs� geçen �lden ne kadar 
fındık �hracatı gerçekleş�r” 
ded�.

“CEVAP VERMESİ
GEREKENLERİN 
SESSİZ KALDIĞI

NOKTADA SESSİZ
KALAMAZDIK”

Doğu Karaden�z İhracat-
çılar B�rl�ğ� Başkan Yardım-
cısı Gürdoğan’ın Karaden�z 
Fındık ve Mamuller� İhra-
catçılar B�rl�ğ� Başkanı Ed�p 
Sev�nç �le yaşadığı tartışma-
nın altında aslında G�resun 
düşmanlığı yattığını savu-
nan Karan, “Karaden�z Fın-
dık ve Mamuller� İhracatçı-
lar B�rl�ğ�’n�n merkez� G�re-
sun’sa G�resun kalmalıdır. 
G�resun Z�raat Odası olarak 
bugüne kadar �hracatçılar 
b�rl�ğ� �le yıldızımız h�ç ba-

rışmadı, fındık üret�c�s�n�n 
emeğ�n� sömürülmeye 
devam ett�ğ� sürece de ba-
rışmayacaktır. Ama G�re-
sun’un kazanımlarını ve ku-
rumlarını da h�ç k�mseye 
harcatmayız. G�resun ve fın-
dık b�z�m kırmızı ç�zg�m�z-
d�r. İk�s� de Trabzonlu olan 
Ed�p Sev�nç �le Ahmet Gür-
doğan arasındak� tartışma 
veya çek�şme b�z� alaka 
etmez ancak tartışma fındı-
ğın başkent� G�resun’a d�l 
uzatacak sev�yeye geld�yse 
ve Gürdoğan’a gerekl� ceva-
bı vermes� gerekenler sess�z 
kaldığı b�r noktada b�z ses-
s�z kalamazdık” �fadel�ler�n� 
kullandı.

“DEVLETİMİZİN TÜM KURUM VE KURULUŞLARIYLA
BİRLİKTE SÜREKLİ İRTİBAT HALİNDEYİZ”

mahal vermemek adına 
büyük çaba harcıyoruz. Fe-
laket�n yol açtığı hasarların 
g�der�lmes�, esnaflarımızın 
ve vatandaşlarımızın yaşa-
dıkları mağdur�yetler�n�n g�-
der�lmes� noktasında öneml� 
mesafe kat ed�ld�. Çalışma-
lar aralıksız devam ed�yor. 
Devlet�m�z�n bütün �mkan-
larının seferber ed�ld�ğ� bu 
çalışmaların planlanandan 
daha kısa sürede tamamla-
nacağını düşünüyoruz. Öte 
yandan yaşanan yoğunluk 
sebeb�yle b�zlere ulaşama-
yan ya da gerekl� müracaat-
larını henüz yapamayan 
esnaf veya vatandaşlarımı-
zın vak�t kaybetmeden ge-
rekl� başvurularını yapmala-
rını bekl�yoruz” değerlen-
d�rmes�nde bulundu.

1. Sayfadan Devam
Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan’ın tal�matıyla afet böl-
geler�nde yaraların hızla sa-
rıldığını kaydeden Kara, 
yaptığı açıklamada; “G�re-
sun Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları B�rl�ğ� olarak yaşa-
nan süreçte b�zlerde esnafla-
rımızın ve vatandaşlarımı-
zın mağdur�yetler�n�n en 
kısa sürede g�der�leb�lmes� 
�ç�n Devlet�m�z�n tüm 
kurum ve kuruluşlarıyla b�r-
l�kte sürekl� �rt�bat hal�nde-
y�z.

Esnaflarımızdan ve va-
tandaşlarımızdan gelen ta-
lepler� �ved�l�kle yetk�l�lere 
�let�yoruz, sorunların çözü-
mü �ç�nde sürec� yakından 
tak�p ed�yoruz. Bu süreçte 
her hang� b�r olumsuzluğa 

Esrardan daha etk�l� skunk maddes� ele geç�r�ld�

Evde devam eden aramalarda, esrardan 
10 kat daha etk�l� olan 8 kök skunk b�tk�-
s�, 133 gram kurutulmuş skunk maddes�, 
1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı ta-
banca şarjörü ve 41 adet kurusıkı tabanca 
fişeğ�, 1 adet ev sera ün�tes� ve aydınlat-
ma s�stem�, 8 adet b�tk� bakım v�tam�nle-
r�, 2 adet hava ısı ölçer ve nem ölçer c�ha-
zı, 1 adet vant�latör, 2 adet havalandırma 
s�stem� ele geç�r�ld�.

Olayla �lg�l� soruşturma başlatılırken, 
Yas�n S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

1. Sayfadan Devam
G�resun Beled�yes� Fen İşler� 

Müdürlüğü ek�pler� şeh�r genel�n-
de bakım çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu kapsamda; Samanlıkkıranı 
Dostluk Sokak’ta 120 metre yol be-
tonlama, Fevz�çakmak Mahalles� 
Taş Sokak’ta su şebeke arızası, Sul-
tan Sel�m Mahalles� Esk�yağcılar 
Sokak’ta doğalgaz sonrası parke 
çalışması gerçekleşt�r�l�yor.

Şeh�r genel�nde çalışmalarına 
hızla devam eden G�resun Beled�-
yes�’n�n yol yapım ve kaldırım dü-
zenleme çalışmalarının per�yod�k 
olarak şehr�n tüm mahalleler�nde 
devam edeceğ� b�ld�r�ld�.

Tüm mahallelerde çalışmalar devam ed�yor
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1. Sayfadan Devam
Kaymakamlık toplantı sa-

lonunda k� b�lg�lend�rme top-
lantısının ardından İlçe Em-
n�yet Müdürlüğünü, İlçe Jan-
darma Komutanlığını ve Ça-
vuşlu Belde Beled�ye Baş-
kanı Fat�h Düzcü’yü z�yaret 
eden Val� Enver Ünlü ardın-
dan Cumhur�yet Meyda-
nı’nda vatandaşlara korona-
v�rüs sürec�nde alınan ted-
b�rlerle �lg�l� b�lg�lend�rme-
lerde bulundu.

Görele’n�n sembolü hal�-

1. Sayfadan Devam
G�resun’un Derel� �lçe-

s�nde 22 Ağustos’ta yaşanan 
sel afet�n�n ardından yıkım 
kararı alınan b�naların yıkı-
mını gerçekleşt�ren �ş mak�-
nes� operatörler�ne 23 Eylül 
günü saldırarak ağır yara-
lanmalarına neden olan 9 
k�ş� 24 Eylül günü gözaltına 
altındı. Şüphel�ler�n evler�n-
de yapılan aramalarda �se 
adeta cephanel�k çıktı. Sal-
dırıda �ş mak�nes� operatör-
ler�nden H.D., M.K. ve 
K.K.’n�n hayat� tehl�keler� 
olmak üzere 7 k�ş� yaralan-
dı. Olaya karıştığı tesp�t ed�-
len C.A., S.A., M.A., A.Ş, 
Z.A., Ş.A.,N.G., G.G. ve 
E.A şüphel� şahıs yakalana-
rak gözaltına alındı. Şüphe-
l�ler�n �kametler�nde arama-
larında �se b�r adet 7.65 mm 
çaplı tabanca, 4 adet taban-
ca şarjörü, 24 adet 7.65 mm 
çaplı fişek, 122 adet 9 mm 
çaplı fişek, 70 adet av fişeğ�, 
2 adet bıçak, b�r adet havalı 
tüfek, b�r adet y�vs�z av tü-
feğ� ele geç�r�ld�.

Adl�yeye çıkartılan 

"S�lah, sopa, bıçak eller�ne geçen her şeyle saldırdılar”
C.A., S.A., M.A., A.Ş, Z.A., 
Ş.A.,N.G., G.G. ve E.A. 
�s�ml� şahıslar TCK-220 Suç 
�şlemek amacıyla örgüt 
kurma ve yönetme, kasten 
adam öldürmeye teşebbüs, 
kasten yaralama, 6136 
SKM, tehd�t-hakaret, �ş ve 
çalışma hürr�yet�n�n �hlal� 
suçlarından tutuklanarak ce-
zaev�ne gönder�ld�.

Yaşanan olayların ardın-
dan yaşadıkları korku dolu 
anları anlatan �ş mak�nes� 
operatörler� b�randa neye uğ-
radıklarını anlayamadan 
savaş ortamını yaşadıkları-
nı, arkadaşlarının yerde ba-
yılmış halde yatarken dah� 
sopalarla dövüldükler�ne 
şah�t olduklarını söyled�ler.

Yıkım kararı alınan b�-
naların yıkımını gerçekleşt�-
ren �ş mak�nes� operatörle-
r�nden Raş�t Oruç, “Adeta o 
gün savaş ortamını yaşadık. 
Zaman zaman laf atmalar, 
rahatsızlık vermeler, tahr�k 
etmeler oluyordu ama bu 
defa saldırıya uğradık. B�-
randa k�m�n nereden saldır-
dığını göremed�k. S�lah, 

sopa, bıçak eller�ne geçen 
her şeyle saldırdılar. Arka-
daşlarımız bayılmış yerde 

yatarken dah� sopayla vuru-
yorlardı. B�z el�m�z� dah� 
kaldırmadık. Sank� savaşın 

ortasındaydık. Yapacağımız 
h�çb�r şey yoktu. Araya g�-
rene vuruluyordu. Sonra jan-

darma, emn�yet ek�pler� 
geld� b�z� onlar ölümden kur-
tardı” �fadeler�n� kullandı.

"B�z�m amacımız b�r an 
önce yıkım kararı alınmış b�-
naları yıkmak ve �lçey� nor-
mal hale döndürmek ama ya-
şadıklarımız..."

Yıkım ek�b�n�n Şant�ye 
Şefi Satılmış Karadoğa �se, 
“B�z�m amacımız b�r an 
önce yıkım kararı alınmış b�-
naları yıkmak ve şeh�r �çer�-
s�ndek� molozları kaldırarak 
�lçey� normal yaşamına dön-
dürmekt�r. Bunun �ç�n de 
h�ç durmadan ek�pler�m�z 
büyük b�r özver�yle çalış-
malarını sürdürüyor. B�z �ş�-
m�z� yapıyoruz ama aynı za-
manda fedakarca çalışıyo-
ruz. Burada ekmek parası 
�ç�n bulunan �ş mak�nes� 
operatörler�m�zden �k�s� 
c�dd� halde hala yaşam mü-
cadeles� ver�yor, 5 arkadaşı-
mızda vücudunda kırıklar 
var. Hala da burada çalışan 
arkadaşlarımız kaygılı ve en-
d�şel� çalışıyorlar” ded�.

Jet Kravatçıdan Val�’ye özel şov

ne gelen Jet Kravat bağla-
yan Sebahatt�n Kara Val� 
Ünlü’ye kravat bağlama gös-
ter�s� yaparak bu dalda ‘Gu-
�nness Rekortmen�’ olduğu-
nu ve kend� rekorunu daha 
da gel�şt�receğ�n� söyled�.

Görele z�yaret�nde Val� 
Ünlü’ye İlçe Emn�yet Mü-
dürü Zeker�ya Baran, İlçe 
Jandarma Komutanı Jandar-
ma Astsubay Kıdeml� Baş-
çavuş Hasan Türkoğlu, İlçe 
Beled�ye Başkan vek�l� Mus-
tafa Genç’te eşl�k ett�.

1. Sayfadan Devam
22 Ağustos’ta meydana 

gelen sel felaket�n�n ardından 
çalışmalara katılmak üzere 
olay yer�ne �nt�kal eden jan-
darma aracı ve bölgede çalış-
ma yapan b�r �ş mak�nes� T�re-
bolu-Doğankent yolunun 
12’nc� k�lometres�nde çöken 
menfez sonucu sel sularına ka-
pılmıştı. Jandarma aracının �çe-
r�s�nde bulunan 5 asker�n şeh�t 
olduğu �ş mak�nes� operatörü-
nün �se halen arandığı bölgede 
daha önce tehl�keye defalarca 
d�lekçe ver�lerek d�kkat çek�l-
mes�ne rağmen Karayolları 
10’uncu Bölge Müdürlü-
ğü’nün ödenekler, öncel�kler 
ve talepler n�spet�nde değer-
lend�r�leceğ� cevabına karşılık 
herhang� b�r soruşturma açıl-
mamış olması akıllara soru �şa-
retler� get�r�yor.

Sel felaket�n�n ardından böl-
geye gelen Bakanların �ncele-

ÖDENEKLER, ÖNCELİKLER VE TALEPLER
NİSPETİNDE DEĞERLENDİRİLEMEDİ

meler�n�n ardından b�rçok de-
ğ�ş�kl�k yaşandı.Derel� Kay-
makamı,G�resun Afet Müdür 
ve Özel İdare genel sekreter� 
görevden alındı ancak tehl�ke-
ye duyarsız kalan Karayolları 
�le �lg�l� herhang� b�r �şlem ya-
pılmaması bölge halkının tep-
k�s�n� çek�yor.

Bölgede yaşayan Ahmet 
Karaden�z’�n 14.02.2020 tar�-
h�nde Karayolları 10. Bölge 
Müdürlüğü’ne yazdığı d�lekçe-
de bölgeden alınan çakıl ve 
kumun zamanla bölgede 
büyük b�r heyelan oluşturaca-
ğına d�kkat çekt�ğ� ve geçm�ş 
yıllardan örnekler vererek b�r 
felaket yaşanab�leceğ�n� ve 
bunun d�kkate alınmasını ge-
rekt�ğ�n� bel�rtt�ğ� d�lekçeye 
cevap olarak Karayolları’ndan 
gelen cevap d�lekçes�nde �se 
durumun ödenekler, öncel�kler 
ve talepler n�spet�nde değer-
lend�r�leceğ� söylenm�şt�.

http://info@linra.com.tr
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Bu yazımı okuyanlar muhtemelen yazar bu deniz yosunu ve en-
düstrisine kafayı iyice takmış diyecek amma, ülke ekonomisi, is�h-
dam, kalkınma ve temiz bir deniz ve çevre sağlığı için bu konuya 
hep beraber kafayı takmalıyız bence. Çünkü deniz yosunlarının ne 
işlere yaradığını çok kısaca aşağıda anlatmaya çalışacağım.

Alglerin ekonomik öneminden söz etmeden önce Algler yani 
Su Yosunları hakkında kısaca bilgi vermek faydalı olacak�r. Büyük-
lükleri dikkate alındığında gözle görülemeyenlere mikroskobik, 
gözle görülebilenlere ise makroskopik alg denilmektedir. Algler 
içerdikleri renk pigmentlerine göre ise başlıca dört grupta incelen-
mektedir. Bunlar; 1-) Mavi yeşil algler: Bu gruptaki algler siyano-
bakteri (Cyanobacteria) olarak ta bilinmektedir. Bu gruptaki algler 
klorofil “a”, “b” ve fikobilin(phycobilin) içerirler. 2-) Yeşil algler: Bu 
algler Klorofita filumuna ait olup, klorofil “a”, “b”, karotenoid ve 
ksantofil içerirler. Bunlar tek veya çok hücreli olabilirler. 3-) Kırmızı 
algler: Rodofita familyasına ait olan bu algler “a”, “d”, karotenoid, 
ksantofil ve fikobilin ih�va etmektedirler. 4-) Kahverengi veya 
Esmer algler: Faofita şubesine ait olan bu algler de klorofil “a”, “c” 
ve fukoksan�n pigmen� ih�va ederler.

Basit olarak ifade etmek gerekirse algler; kökü, çiçeği ve göv-
desi olmayan ökaryo�k deniz ve tatlısu canlılarıdır. Gezegenimizde 
biyolojik, ekolojik ve ekonomik olarak büyük öneme sahip�rler. Bu 
makalede alglerin kısaca ekonomik önemlerinden söz edilecek�r.

1. GIDA OLARAK ÖNEMİ
Algler karbonhidrat, yağ ve proteinler yanında A, B, C ve E vita-

minlerini de içermektedirler. Algler aynı zamanda iyi bir demir, po-

Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
Giresun Üniversitesi

Öğre�m Üyesi
mturkmen65@hotmail.com

SU YOSUNLARININ (ALGLER) ÖNEMİ

tasyum, magnezyum, kalsiyum, manganez ve çinko kaynağıdırlar. 
Asırlardır İrlanda, İskoçya, İsveç, Norveç, Kuzey ve Güney Amerika, 
Fransa, Almanya, Japonya ve Çin gibi ülkeler alglerdeki besin mad-
delerinden yararlanmışlar ve günümüzde ise algalbiyoteknoloji 
hamlesini başlatmışlardır.

2. YEM OLARAK ÖNEMİ
Algler sucul canlıların beslenme zincirinin ilk halkasını oluştu-

rurlar. Bu nedenle mikroskobik alglerin ekonomik değerini tahmin 
etmek son derece zordur. Makroskopik alglerin büyük bir kısmı 
sığır, koyun ve tavuk gibi çi�lik hayvanlarının beslenmesinde de 
kullanılmaktadır.

3. BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖNEMİ
Algler balık ye�ş�riciliğinde çok önemli rol oynarlar. Çünkü 

balık larvalarının beslenmesinde canlı yeme ih�yaç vardır. Canlı 
yem üre�m prosesinin ilk halkasını planktonik algler oluşturur. Ba-
lıkların beslenme zincirinde yer alan zooplanktonik canlıların üre�-
mi için algler olmazsa olmaz organizmalardır. Klorofil içerdiklerin-
den karasal bitkiler gibi fotosentez yaparlar, yani sudaki karbondi-
oksi� kullanarak suya oksijen verirler.

4. GÜBRE VETOPRAK DÜZENLEYİCİ OLARAK ÖNEMİ
Algler mineral ve vitaminlerce de zengin olduklarından sıvı 

yosun gübresi ve kompost şeklinde ka� yosun gübresi olarak ta 
büyük öneme sahip�rler. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinde tarım sek-
töründe aranan gübreler arasında yosun gübrelerinin çok önemli 
bir yeri vardır. Diğer taraftan mavi-yeşil algler toprakta yüksek mik-
tarda bulunan alkaliliğin azal�lmasına da yardımcı olurlar.

5. BAĞLAYICI OLARAK ÖNEMİ
Özellikle makroskopik algler yüksek oranda jel içerirler. Bu je-

limsi madde toprak par�küllerini bağlayıcı özelliğe sahip�r. Böyle-
ce toprak erozyonunun önlenmesinde önemli bir rol oynarlar.

6. BİYOLOJİK İNDİKATÖR OLARAK ÖNEMİ
Algler çevreye karşı çok duyarlı olduklarından, yaşadıkları or-

tamlardaki en ufak bir değişimde renklerinde değişmeler görülür 

ve ölebilirler. Bu nedenle su kirliliği gibi çalışmalarda biyolojik gös-
terge olarak kullanılırlar.

7. REKREASYONEL ÖNEMİ
8. ATIKSU ARITIMINDA ÖNEMİ
9. BİYOYAKIT VE BİYOGAZ ÜRETİMİNDE ÖNEMİ
10. KİREÇTAŞI OLUŞUMUNDAKİ ÖNEMİ
11. TIPTA BİYOBİLEŞİKLER OLARAK ÖNEMİ
Bazı alg türleri yüksek oranda alg içerdiği için çok eskilerden 

beri guatr hastalığının tedavisinde kullanılmış�r. Mide bozuklukla-
rında da bazı alg türleri tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bakteriyo-
loji laboratuvarlarında kültür ortamı olarak kullanılan “Agar-Agar 
kırmızı deniz yosunlarından elde edilmektedir. Agar mide bozuklu-
ğu, laksa�f ve diyete�k olarak günümüz �p alanında da kullanıl-
maktadır. Spirulina ve klorella gibi tek hücreli algler bağışıklık sis-
temini güçlendirici olarak aranan preparatlar arasındadır.

12. ENDÜSTRİYEL ÖNEMİ
Algler uzun yıllardır soda ve potas üre�mi, sabun, cam, teks�l 

endüstrisinde kullanılmaktadır. Günümüzde de Algin, Agar, Diatom 
toprağı endüstrilerinde de kullanılmaktadır.

NOT: Bu kadar geniş kullanım alanı olan alglerden ülkemizde 
şimdiye kadar ciddi araş�rmalar yapılıp yeni bir endüstrinin geliş�-
rilmesi için çaba gösterildiğini söylemek mümkün değildir. Hâlbuki 
alglerin kullanım alanları dikkate alındığında ne kadar geniş bir is-
�hdam alanı oluşturabileceği görülebilir. Kaldı ki en ucuz is�hdam 
alanı oluşturan sektörlerin başında yosun (alg) endüstrisi gelmek-
tedir. Üç tara� denizlerle çevrili ülkemizde halen yosun endüstrisi-
ne yönelik AR-GE çalışmalarının yapılmamış olması büyük bir ek-
siklik�r. Hâlbuki bu sektöre devlet destek vererek yosun üre�mi ve 
endüstrisinin oluşumuna öncülük ederse çok önemli bir üre�m, is-
�hdam ve ekonomik girdi alanı oluşacak�r. Genel olarak Karadeniz 
fakat özelde Giresun sahillerinde doğal olarak ye�şen çok farklı alg-
ler bulunmakta ve bir an önce ekonomiye katkı sağlayacak girişim-
cileri beklemektedir.

Sağlık Bakanlığı B�l�m 
Kurulu Üyes� ve Çukurova 
Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� 
Balcalı Hastanes� Enfeks�-
yon Hastalıkları Ana B�l�m 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Yeş�m Taşova, artan vaka sa-
yısına bağlı olarak yüz yüze 
eğ�t�m�n ana sınıfı ve b�r�nc� 
sınıflar har�c�nde başlaya-
mayacağını �fade ederek, 
"Halk Sağlığı uzmanlarının 
verm�ş olduğu kararlarla 
�ster �stemez kaçınılmaz ola-
rak yüz yüze eğ�t�mle �lg�l� 
b�r takım kısıtlamalar gele-
ceğ�n� düşünüyorum" ded�.

Koronav�rüsle mücadele 
kapsamında geçen Mart 
ayından �t�baren eğ�t�m-
öğret�m onl�ne yapılmaya 
başlandı. Ancak sadece ana 
sınıfı ve b�r�nc� sınıf öğren-
c�ler� 21 Eylül'de yüz yüze 
eğ�t�me başladı ve şuan haf-
tada 2 gün okula g�d�yor. 
Korona v�rüste ülkem�zde 
ölüm ve vaka sayısının son 
günlerde artmasıysa okulla-
rın tekrardan ‘onl�ne' eğ�t�-

Trabzon Büyükşeh�r Be-
led�ye Başkanı Murat Zorlu-
oğlu, şeh�r genel�nde su kay-
naklarında c�dd� b�r azalma 
meydana geld�ğ� bel�rterek 
"Geçen yılın aynı ayına göre 
Ağustos-Eylül ayları yağış or-
talaması yaklaşık olarak 
yüzde 40 azalış gösterd�" 

'Yüz yüze eğ�t�m �ç�n kısıtlamalar geleb�l�r’
me döneb�leceğ�n�n s�nyal�-
n� ver�yor. Sağlık Bakanlığı 
B�l�m Kurulu Üyes� ve Çu-
kurova Ün�vers�tes� Tıp Fa-
kültes� Balcalı Hastanes� En-
feks�yon Hastalıkları Ana 
B�l�m Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Yeş�m Taşova, konuyla 
�lg�l� İHA muhab�r�ne açık-
lamalarda bulundu.

“KİŞİLERİN
KURALLARI

UYGULAYABİLME
KAPASİTESİ ÇOK 

ÖNEMLİ”
Taşova, okulların nere-

deyse bütün her yerde onl�-
ne eğ�t�mle devam ett�ğ�n� 
bel�rterek, “Okullar bütün 
dünyanın da gündem�nde 
olan b�r konu. B�rçok ülke-
de eğ�t�m �lk yarı yılda ‘on-
l�ne' olarak bel�rlend�. Her-
kes b�r önünü görmek �st�-
yor. Özell�kle bazı bölüm-
lerde yüz yüze eğ�t�m nasıl 
yapılır g�b� öner�ler var. Sal-
gın hızına bağlı olarak bu 
önlemler alınarak eğ�t�mler 
başlayacaktır. Salgın hızına 

göre bu durum bel�rlenecek. 
K�ş�ler�n kuralları uygulaya-
b�lme kapas�tes� çok önem-
l�. B�l�yorsunuz k�ş� ne 
kadar küçükse kuralların 
�hlal ed�lmes� o kadar fazla 
oluyor. Gençler ve çocuk-
larda hastalık n�tek�m b�raz 
daha hafif seyred�yor ama o 
çocuklar eve g�d�p a�le b�-
reyler�ne bulaştırdığı �ç�n 
bütün önlemler bundan do-
layı alınıyor” d�ye konuştu.
“SALGININ EĞİLİM VE 

HIZI İNCELENİYOR”
Son dönemlerde Türk�-

ye'de artan vaka sayısına 
bağlı olarak yüz yüze eğ�t�-
m�n ana sınıfı ve b�r�nc� sı-
nıflar har�c�nde başlayama-
yacağını söyleyen Prof. Dr. 
Yeş�m Taşova, “Bu rakam-
larla b�raz zor. O zaman otu-
rulup tekrar konuşulacak. 
Sağlık Bakanlığı'nda Top-
lum Sağlığı Bölümü var. O 
bölüm özell�kle bütün her 
yerdek� eğ�l�m ve hızları �n-
cel�yor. Halk Sağlığı uz-
manlarının verm�ş olduğu 

kararlarla �ster �stemez kaçı-
nılmaz olarak yüz yüze eğ�-
t�mle �lg�l� b�r takım kısıtla-
malar geleceğ�n� düşünüyo-
rum” �fadeler�n� kullandı.

“ÜNİVERSİTELİLER 
HİJYEN KURALINA 

DAHA İYİ
UYACAKLAR”

Sosyal medyada okulla-
rın açılması yönünde çağrı 
yapan ün�vers�te öğrenc�le-
r�ne de değ�nen Yeş�m Taşo-
va, şunları kaydett�:“Ün�-
vers�te öğrenc�ler� �ç�n bazı 
bölümlerde özell�kle yüz 
yüze eğ�t�m öneml�. Örne-

ğ�n Tıp Fakültes� �ç�n bunu 
çok konuşuyoruz. Tıp Fa-
kültes�ndek� olay usta çırak 
�l�şk�s� üzer�nded�r. Hemş�-
rel�k de aynı şek�lde. Bu tür 
durumlarda b�z sosyal me-
safe, h�jyen g�b� kurallara 
d�kkat ederek usta çırak eğ�-
t�mler�ne başladık. Ben�m 
fikr�m �se ün�vers�te öğren-
c�ler�ne uygun koşullar sağ-
lanır �se maske ve el h�jyen� 
kuralına daha �y� uyacakla-
rını düşünüyorum. Onlarda 
okullarda gerekl� düzenle-
meler�n� yapab�l�rler. Tab�k� 
çok daha artış olmadığı süre 

�çer�s�nde. Artış olursa 
bütün toplum etk�lenecekt�r 
zaten.”

“TOPLU AÇILIŞ VE
ETKİNLİKLER DEVAM 

EDİYOR”
Toplu açılışların, etk�n-

l�kler�n hala devam ett�ğ�n� 
ve bu nedenle v�rüsün kont-
rol altına alınmasının zor-
laştığını anlatan Taşova, 
“Hasta olan k�ş�ler�n sayı-
sında artış olması aslında v�-
rüsün yayıldığını göster�yor. 
Yayılmanın da en büyük 
özell�ğ� sosyal mesafen�n ko-
runmamasından kaynaklanı-

yor. Baktığınız da bugün 
hala otobüse, m�n�büse, met-
roya b�nerken �nsanlar tıkış 
tıkış. Toplu yapılan kutla-
malar, açılışlar devam ed�-
yor. Her ne kuralı alırsanız 
alın geç�şler artıyor. Bu ya-
yılım kurallara uyulmadığı 
takt�rde devam edecekt�r. 
Burada tek sorumluluk va-
tandaşa düşmüyor. Hem sağ-
lık otor�teler�ne hem de dev-
let�n alması gereken önlem-
ler var. Bu 3'ünün herhang� 
b�r�nde aksaklık olursa sal-
gınla mücadele başarılı ola-
mayacak” ded�.

TRABZON'DA KURAKLIK TEHLİKESİ
ded�. Başkan Zorluoğlu, pan-
dem� sürec�nde h�jyen�n yanı 
sıra su tasarrufuna da d�kkat 
ed�lmes� çağrısında bulundu.

Türk�ye'n�n en çok yağış 
alan bölges� olan Karade-
n�z’de seller yaşansa da son 
5 aydır yağış m�ktarları 

büyük oranda azaldı. Baraj-
larda su sev�yeler�n�n düştü-
ğü, dere yataklarının kuru-
maya başladığı bölgede, b�-
l�nçs�z ve kaçak kullanımın 
yanında tarımsal sulama ya-
pılmasının da etk�s�yle su-
suzluk tehl�kes� kapıda. 
Trabzon Büyükşeh�r Beled�-
ye Başkanı Murat Zorluoğlu, 
son aylarda yağışların b�r 
hayl� azalması, hava sıcaklı-
ğının mevs�m normaller�n�n 
üzer�nde seyretmes� ve pan-
dem� sürec� neden�yle gün-
lük su tüket�m�nde artış ol-
duğuna d�kkat çekerek, 
suyun tasarruflu kullanılma-
sını �sted�.

Dünyayı etk�s� altına alan 
Cov�d-19 salgını neden�yle 
suya �ht�yacın daha da arttı-
ğının altını ç�zen Başkan 
Murat Zorluoğlu, “B�r yan-
dan v�rüsle savaşırken d�ğer 
taraftan da c�dd� b�r kuraklık 
�le mücadele ed�yoruz. Trab-
zon genel�ndek� su kaynakla-
rımızda c�dd� b�r azalma ya-
şanıyor. Şehr�m�zde hem ya-
ğışlı gün sayısında hem de 
aylık yağış ortalamasında 
yüzde 20 sev�yeler�nde düşüş 
görüldü. Geçen yılın aynı 
ayına göre Ağustos-Eylül ay-
ları yağış ortalaması yaklaşık 
olarak yüzde 40 azalış gös-
terd�” ded�.

"Su tüket�m� yüzde 20 
arttı”

Bu yıl Karaden�z başta 
olmak üzere b�rçok bölgede 
eylül, ek�m, kasım ve aralık 
aylarında çok c�dd� b�r yağış 
eks�kl�ğ� beklend�ğ�n� bel�r-
ten Başkan Zorluoğlu, “B�r 
yıldak� toplam yağışın yüzde 
40’nı bu aylarda almamız ge-

rek�rken yağan yağışın yüzde 
15-20 c�varında olması bek-
len�yor. Trabzon’da 1 
Eylül’de tes�sler�m�zde 
205.868 m elde ed�lm�şken 
28 Eylül’de �se 188.873 m su 
sağlandı. B�r ay �çer�s�nde 
dah� c�dd� anlamda b�r eks�l-
me yaşanıyor. Pandem� dola-
yısıyla vatandaşlarımızın su 
kullanımı 6 aylık süreçte or-
talama yüzde 20 sev�yeler�n-
de artması, yaz ayının gel-
mes�yle c�dd� nüfus yoğunlu-
ğunun yaşanması ve b�l�nçs�z 
tarımsal sulamanın etk�s�yle 
sürekl� su tem�n�nde bazı sı-
kıntılar yaşanmaktadır” d�ye 
konuştu.

"Su tasarrufuna d�kkat 
ed�lmel�”

Büyükşeh�r Beled�yes� 
olarak �çme suyu ve altyapı 
çalışmalarına durmaksızın 
devam ett�kler�ne değ�nen 
Başkan Murat Zorluoğlu, 
şöyle devam ett�: “Kaynak-
larda c�dd� sıkıntılar yaşan-
masına rağmen TİSKİ Genel 
Müdürlüğümüz maharet�yle 
b�r yandan Ortah�sar’ın �çme 
suyu şebekes�n� değ�şt�r�yo-
ruz, d�ğer taraftan kırsal 
alanlar �ç�n yen� kaynakların 
tesp�t� ve su sorununun 
çözüm adına projeler yapıyo-
ruz. 

Musluklarımızdan suyun 
kes�nt�s�z akması �ç�n hayata 
geç�rd�ğ�m�z yen� �çme suyu 
tem�n çalışmaları yanında 
Trabzonlu hemşehr�ler�m�z�n 
mevcut su rezerv�m�z� tasar-
ruflu kullanmaları önem�n� 
korumaktadır. Halkımızın bu 
konuya büyük özen göster-
meler�n� önemle r�ca ed�yo-
rum" şekl�nde konuştu.
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İl Özel İdaresi’nden Gire-
sun amatör spor kulüplerine 
yapılan 1 milyonluk desteğin 
müfettiş tarafından faiziyle 
geri istenmesi konusunda, 
28 Çotanaklar Derneği’nden 
çok önemli bir açıklama 
geldi.

28 Çotanaklar Derne-
ği’nden konuyla ilgili yapılan 
açıklamanın detaylarında şu 
ifadelere yer verildi: “Gire-
sunspor bizim kırmız çizgi-
mizdir. Kim Giresunumuz ve 
Giresunsporumuz’a destek 
sağlayıp katkıda bulunuyorsa 
bizim başımızın tacıdır. Kim 
ki Giresun’umuzun ya da Gi-
resunsporumuz’un önüne 
engel çıkartıyorsa geçmişte 
olduğu gibi bugün de karşı-

Tirebolu’da Halk Eğitim Mer-
kezi Müdürlüğü ile Tireboluspor 
Kulübünün işbirliğiyle organize 
edilen Karate Kursu’na yoğun 
ilgi olduğu bildirildi.

Tireboluspor Karate antre-
nörü ve ulusal hakem Ercan 
Kara’nın yönetiminde düzenle-
nen Karate Kursu’nun, Ekim 
ayında başlayacağı bildirilirken; 
bu kursa ilginin yoğun olması 
nedeniyle açılış erkene alındı ve 
kayıtlarını yaptıran sporcular ça-
lışmalara başladı. Giresun Böl-
gesinde karatenin öncü isimle-
rinden olan antrenör ve aynı za-
manda Beden Eğitimi Öğretme-
ni Ercan Kara, ilçede açtıkları 
kursa yoğun ilgi gösterilmesin-
den duyduğu mutluluğu ifade 
ederek, bu kursta geleceğin yıl-
dız sporcularının yetiştirileceği-
ni söyledi. Bilindiği üzere kurs-
lar ücretsiz olup, haftada 3 gün 
belli saatlerde çalışma yapıla-
cak. İlçenin Körliman Mahalle-
si’ndeki Spor Salonunda gerçek-
leştirilen Karate Kursu’na kayıt-
ların devam ettiği ve her yaştan 
insanın söz konusu kurs çalış-
malarına katılabileceği hatırla-
tıldı.

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Fut-
bol Takımımızın, 11 Ekim Cumartesi günü deplasman 
oynayacağı Rusya ve 14 Ekim Salı günü evinde oyna-
yacağı Sırbistan maçları nedeniyle hafta sonu Süper 
Lig ve TFF 1. Ligde oynanacak maçlar sonrası liglere 1 
hafta ara verilecek. Bu kapsamda 3 Ekim Cumartesi 
günü iç sahada Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak olan 
Giresunspor liglere verilecek ara dolayısıyla yaklaşık 2 
hafta dinlenme ve hazırlanma şansına sahip olacak.

Ankaraspor transfer yasağının kalkmasıyla 
yaptığı 9 transferi açıkladı. Mavi-beyazlılar 
geçen sezon Altay forması giyen kaleci Emre Ko-
yuncu 1+2 yıllığına; Yeni Malatyaspor’dan Gök-
han Akkan 1 yıllığına kiralık olarak; Brezilya 1. 
Lig ekiplerinden Sport Club Internacional’da 
forma giyen stoper �ales Natanael Lira De 
Matos; Gana Karela United FC takımında forma 
giyen golcü oyuncu Umar Basit Abdul Rahman; 
Kırklarelispor’dan orta saha oyuncusu Emre Can 
Atila; 1922 Konya takımından orta saha oyun-
cusu Mehmet Tuğrul Başkan; MKE Ankaragü-
cü’nde defans oyuncusu Mahmut Akan, Galata-
saray’dan genç kaleci Berk Balaban 1 yıllığına ki-
ralık olarak; Kırklarelispor’dan forvet Hacı Ömer 
Doğru’yu kadrosuna kattı.

28 Çotanaklar Derneğ� : “İl Özel İdares�’nden G�resun amatör spor kulüpler�ne 
yapılan 1 m�lyonluk yardımın fa�z�yle ger� �stenmes�n� kes�nl�kle doğru bulmuyoruz”

“G�resunspor kırmızı ç�zg�m�zd�r”
sındayız. İl Özel İdaresi’nden 
Giresun amatör spor kulüple-
rine yapılan 1 milyonluk yar-
dımın faiziyle geri istenmesi-
ni kesinlikle doğru bulmuyo-

ruz ve art niyetli bir yaklaşım 
olarak değerlendiriyoruz. Ya-
şanan olayda tarafımızın 
büyük Giresunspor camiası 
ve Giresun sporu olduğunun 

altını kalın çizgilerle bir kez 
daha çiziyoruz. Bu konuda Gi-
resunspor’un haklarını savu-
nan herkesin kayıtsız şartsız 
yanında ve destekçisi oldu-

ğumuzu bütün kamuoyunun 
bilmesini istiyoruz. Bizim için 
mevzu Giresun ve Giresuns-
por ise gerisi teferruattır di-
yoruz.”

T�rebolu’da karateye yoğun �lg�

Maçtan sonra ara var

Ankara yasağı kaldırdı
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Haber: ALİ AKTEN
Giresunspor’un Basın Söz-

cüsü Ferhat Karademir, saha-
larında oynayacakları Bolus-
por müsabakasında 3 puanın 
sahibi olmak istediklerini dile 
getirdi.

Bursaspor maçında çok 
önemli bir üç puan aldıklarını 
ifade eden Basın Sözcüsü Ka-
rademir; “Henüz hazırlık sü-
recini tamamlayamayan bir 
ekibiz. Bu süreci en az kayıp-
la atlatmayı hedefliyoruz. 
Dört puandayız ve Boluspor 
maçını kazandığımızda maç 
başı iki puan ortalamamızı 
tutturamamış olsak bile sa-
dece bir puan sapma olacak. 
Onu da mutlaka telafi ederiz 
diye düşünüyorum. Deplas-

Cumartesi günü evinde Boluspor ile kar-
şılaşacak olan Giresunspor’da mesaiye tam 
gaz devam ediliyor.

Yeşil-beyazlı ekip, dün taktik ağırlıklı bir 
program uyguladı. Zorlu Boluspor maçı ön-

Giresunspor’un iki genç oyuncusu TFF 3. Lig 
ekiplerinden Erbaaspor’a kiralanıyor. Ligdeki ilk 
iki maçında istediği sonuçları elde edemeyen Er-
baaspor, transfere hız verdi ve Giresunspor’un 
gençlerine göz dikti. Orta sahada görev yapan 
Atakan Doğanay ve kanat oyuncusu Ertuğrul 
Şenlikoğlu’nu transfer etmek isteyen 3. Lig ekibi 
bu oyuncuları bir an evvel kadrosuna dahil edip, 
hafta sonu iç sahada Şile Yıldızspor takımıyla ya-
pacakları maçta oynatmayı planlıyor.

Cumartesi günü Ata-
türk Stadı’nda oynanacak 
Giresunspor-Boluspor ma-
çını İzmir Bölgesi hakem-
lerinden Hakan Ceylan yö-
netecek.

Ceylan’a yine aynı böl-
geden Sezgin Çınar ile 
Emir Eray Eyisoy yardımcı-
lık yapacak. Müsabakada 
dördüncü hakem olarak 
Kocaeli Bölgesi’nden Tunç 
Özdemir görev alacak.

Ertuğrul ve Atakan’ı tecrübe kazanması için Erbaas-
por’a verecek olan Giresunspor, genç orta saha oyuncusu 
Alperen’i de kiraya gönderebilir.

Orta sahadaki oyuncu fazlalığı nedeniyle genç futbol-
cunun takımda kendine yer bulması çok zor gibi görünü-
yor. Helder, Madinda, Nalepa, Mehmet Taş, Anthony ve 
Erol gibi ön liberolara sahip olan Çotanaklar’ın kulüp bul-
ması halinde Alperen’in kiralık gitmesine izin vereceği sa-
nılıyor.

Giresunspor hücum hattında da zengin-
liğe sahip. Balde ve Eren gibi tecrübeli 
oyunculara sahip olan Çotanaklar’da bu iki 
oyuncuya alternatif olarak ise Yasin var. 
Geçen sezon Altınordu’da oynayan tecrübe-
li oyuncu, idmanlarda iyi çalışarak hocasın-
dan görev bekliyor.

Giresunspor yöneticilerinden Sinan 
Akgün, Boluspor maçında sahadan galibiyetle 
ayrılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Akgün; “Kazanmak zorunda olduğumuz 
bir maç bizi bekliyor. Takımımızda moraller 
yerinde. İyi bir oyun ortaya koyarak istediği-
miz sonucu alarak sahadan ayrılacağımıza ina-
nıyoruz” dedi.

Geçen sezon Giresuns-
por formasını giyen Bekir 
ve Muhammed Bayır, Cu-
martesi günü Çotanaklar’a 
rakip olacak.

Geçen sene Giresuns-
por’un en hırçın oyuncusu 
olan ve lig bitmeden 
takım ile bağları kopartı-
lan Bekir’in Cumartesi 
günkü maçta eski takımı-
nın futbolcularını tahrik et-
mesinden endişe duyulu-
yor. Bu konuda Giresuns-
porlular’ın sakin kalarak sa-
dece oyuna odaklanmaları 

Çotanaklar’da Bolu sınavı önces�nde hesaplar gal�b�yet üzer�ne yapılıyor. Basın Sözcüsü Karadem�r:
“Deplasman gal�b�yet� hasret�ne son verd�k. İnşallah evdek� özlem�m�z� de sona erd�receğ�z”

G�resunspor ser� peş�nde
man galibiyeti hasretine son 
verdik. İnşallah evdeki özle-
mimizi de sona erdireceğiz” 
dedi.

ARTIK SÖZ
SAHADAKİLERDE

Yönetim olarak çok iyi bir 
kadro oluşturduklarını belir-
ten Basın Sözcüsü Karade-

mir; “Bizim yönetimimizden 
kimse böyle bir kadro oluş-
turmamızı beklemiyordu. Bir 
yandan transfer yasağını kal-
dırmak için mesai yaptık, bir 
yandan da kaliteli bir kadro 
kurmak için. Bu işler kolay 
işler değil ama çok çalıştık ve 
Giresunspor’un şartları doğ-

rultusunda en iyi kadroyu 
oluşturmayı başardık. Bun-
dan sonrası sahadaki oyuncu-
lara ve kenardaki teknik 
ekibe kalıyor. İnşallah Bursas-
por maçındaki üç puanı Bo-
luspor’u da yenerek seriye dö-
nüştüreceğiz” şeklinde ko-
nuştu.

Çotanak takt�k çalıştı

cesinde oyuncular arasında tam bir forma sa-
vaşı yaşanıyor. Futbolcuların oldukça hırslı ve 
istekli olmaları teknik ekibi sevindirirken, ha-
zırlıkların bugün yapılacak şut ve taktik idmanı 
ile devam edeceği kaydedildi.

“3 puan
�st�yoruz”

Alperen de k�raya g�deb�l�r

Yas�n sırasını
bekl�yor

Bek�r’e d�kkat
Düdük Hakan Ceylan’da

İk� genç Erbaa’ya
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