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Bulancak Mes-
leki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi korona-
virüs sürecinde sağ-
lıkçılar için ürettiği 
siperliklerin ardın-
dan el dezenfek-
tan standı ürete-
rek kamu kurum 
ve kuruluşlarının 
hizmetine sunuyor. 
Devamı
Sayfa 2’de

Ordu’da üretim tesis-
leri olan ve 40 ilde bayisi 
bulunan Adıyamanlı kar-
deşler, kentin fındığını çiğ 
köfte ile buluşturarak, 
farklı bir lezzet oluşturdu. 
Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi’nin en önemli lezzet-
lerinden biri olan çiğ köf-
tenin içerisine fındık da ek-
leyerek farklı bir lezzet 
sunan kardeşler, insanların 
bu tadı sevdiklerini ifade 
etti. Devamı Sayfa 2’de

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü balıklarda boy, 
tür ve zaman yasakları yönünden denetimlerini sürdürü-
yor, yönetmelik dışında hareket edenlere ise idari para ce-
zaları uygulanıyor. Hedef ise denizlerde su ürünleri kay-
naklarının korunması ve “sürdürülebilir balıkçılık” hedefine 
ulaşabilmek. Devamı Sayfa 2’de

Yazısı 4. sayfada

Gülay AYAR / Uzman Vaiz

BİR VİRÜSÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu 
Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı. Yüz yüze eğitimin baş-
lamasının ardından şu ana kadar hazırlık ve 1. sınıflar ile il-
gili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşa-
madık diyen Bakan Koca ,tedbirlere uyarak hep birlikte bu 
virüsten kurtulacağız ifadelerini kullandı.

Devamı Sayfa 4’te

Giresun'da 22 Ağustos ta-
rihinde etkili olan sağanak 
yağış sonucu Dereli, Yağlıde-
re, Doğankent, Güce ve Espi-
ye ilçeleri başta olmak üzere 
meydana gelen sel felaketin-
de milyonlarca liralık maddi 
hasar meydana gelirken, yol-

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talima-
tıyla Giresun Belediyesi Şehir Plancısı Hilal Karadeniz tarafın-
dan hazırlanan Teknopark İmar Planları,Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından onaylandı. Bakanlık tarafından alınan 
onayın ardından süreci devam eden mimari projenin de ta-
mamlanıp Bakanlığa sunulması ile idare binası ve kuluçka 
merkezi inşaatının ihalesi kısa sürede yapılacak.

Giresun Üniversitesi’nde yapılan toplantıyla kuruluş ortak-
ları olan Giresun Belediyesi, Giresun Üniversitesi, İl Özel İda-
resi, TSO, Ticaret Borsası, KİB, Bulancak TSO, 2. OSB yetkili-
lerine Teknopark’ın hayata geçtiği 2020 Mart ayından bugü-
ne kadar geçen süreçte yapılanlarla ilgili brifing verildi.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun tali-
matıyla şehir genelinde asfalt çalışmaları sürüyor.Modern 
ve daha kullanışlı bir yol ağı için mevsim şartlarına göre ça-
lışmalarını sürdüren Giresun Belediyesi Fen işleri Müdürlü-
ğü ekipleri altyapı çalışmaları tamamlanan yerlerde asfalt 
serimi ve bozuk durumda olan yollarda ise asfalt çalışma-
ları aralıksız sürüyor.  Devamı Sayfa 3’te

GİRESUN TEKNOPARK’A KAVUŞUYOR

VALİ ÜNLÜ ;”KIŞ GELMEDEN AFETİN İZLERİNİ
BÜYÜK ORANDA SİLMİŞ OLACAĞIZ”

Derel�’de yaşanan ve 5’� asker 11 k�ş�n�n 
ölümü �le sonuçlanan sel felaket�nde sel su-
larına kapılıp kaybolan 4 k�ş�y� arama çalış-
maları 40’ıncı gününde devam ed�yor. Kış ayı 
gelmeden afet�n �zler�n� ve bölgedek� eks�k-
l�kler�n g�der�leceğ�n� bel�rten Val� Ünlü “Ka-
yıplarımızı büyük b�r az�mle arama çalışma-
larımız son aşamaya kadar devam edecek”

lar ve köprüler yıkıldı, iş yer-
leri ve tarım arazileri zarar 
gördü. 

Maddi hasarın yanı sıra 
selde 11 kişi hayatını kaybe-
derken, 4 kişi de sel sularına 
kapılarak kayboldu.

Devamı Sayfa 3’te

ÖĞRETMENLERDEN
DEZENFEKTAN
STANTLARIYLA
ÜRETİME DESTEK

Giresun Valisi Enver Ünlü, Koronavi-
rüs denetimleri kapsamında kentin çeşit-
li noktalarında maske, mesafe ve temiz-
lik denetimleri gerçekleştirdi. Vali Ünlü 
Kale mahallesinden başlayarak kentin çe-
şitli noktalarında Koronavirüs denetimle-
ri gerçekleştirerek iş yerlerini denetledi.

Devamı Sayfa 3’te

“TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ
SALGIN DEVAM EDİYOR”ÇİĞ KÖFTEYE

‘FINDIK’ DOPİNGİ
HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK

Bakan Koca: 'Yüz yüze eğ�t�mde
c�dd� b�r sorun yaşamadık’

ASFALT SERİM
ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
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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
Bulancak’ta bulunan Bu-

lancak Meslek� ve Tekn�k 
Anadolu L�ses� (BATEM) 
öğretmenler� el dezenfektan 

1. Sayfadan Devam
Aslen Adıyamanlı olan 

Yunus ve Enver Dem�ral 
�s�ml� kardeşler, 2008 yılın-
da Ordu’ya yerleşerek, ç�ğ 
köfte üzer�ne �lk bay�ler�n� 
açtı. B�r süre sonra büyüye-
rek bay�l�k veren kardeşler, 
Türk�ye’de 40 farklı �lde 
500 şubeye kadar ulaştı. Gü-
neydoğu Anadolu Bölge-
s�’n�n en öneml� lezzetler�n-
den b�r� olan ç�ğ köften�n 
�çer�s�ne fındık da ekleyerek 
farklı b�r lezzet sunan kar-
deşler, �nsanların bu tadı sev-
d�kler�n� �fade ett�.

F�rmanın Yönet�m Kuru-
lu Başkanı Yunus Dem�ral, 
ç�ğ köften�n �çer�ne konulan 
öğütülmüş fındığın müşter�-
ler tarafından da beğen�ld�-
ğ�n� �fade ett�. Dem�ral, 
“Ç�ğ köftey� fındıkla buluş-
turduk. İlk başlarda b�raz te-
reddütlümüz vardı ancak ç�ğ 
köfte �le fındık b�rleş�nce 
müşter�ler�m�z tarafından da 
ben�msend�. Ç�ğ köfte 4 b�n 
yıllık geçm�ş� olan b�r y�ye-
cekt�r. Hz. İbrah�m döne-
m�nde ortaya çıkan b�r 
yemek olup, bu zamana 

Keşap Beled�ye Başkanı Mehmet Emür, koronav�-
rüs salgına karşı �lçe halkına maske, sosyal mesafe ve 
h�jyen uyarısı yaptı. Keşap’ta her hafta �lçede kurulan 
Çarşamba pazarında esnaf ve vatandaşlara maske da-
ğıtılarak, h�jyen denet�m� yapıldı. Başkan Emür, co-
v�d-19 salgını r�sk�n�n devam ett�ğ�ne d�kkat çekerek, 
“çevrem�z�, sağlığımızı ve sevd�kler�m�z� korumak 
�ç�n halkımızdan sosyal mesafe, maske ve h�jyen ku-
rallarına uymalarını r�ca ed�yoruz” ded�.

Bulancak’ta den�ze atlayarak �nt�har etmek �steyen 
şahsı den�ze g�ren bekç� ve pol�sler sudan çıkartarak kur-
tardılar.

Ed�n�len b�lg�lere göre, Bulancak’ta henüz bel�rlene-
meyen b�r nedenle bunalıma g�ren b�r k�ş� önce b�lekle-
r�n� kes�p ardından den�ze atlayarak �nt�har etmek �sted�. 
Bulancak deres�n�n den�zle buluştuğu noktadan suya at-
layan şahsı dere kenarında bulunan Bulancak İlçe Emn�-
yet Müdürlüğü’nde görevl� bekç�ler ve pol�sler fark ett�. 
Olaya anında müdahale eden bekç� ve pol�sler�n den�ze 
atlayarak sudan çıkardığı şahıs olay yer�nde yapılan �lk 
müdahalen�n ardından Bulancak Devlet Hastanes�’ne 
kaldırıldı.

Bulancak’ta den�ze atlayarak �nt�har etmek �steyen şahsı 
den�ze g�ren bekç� ve pol�sler sudan çıkartarak kurtardılar.

Ed�n�len b�lg�lere göre, Bulancak’ta henüz bel�rleneme-
yen b�r nedenle bunalıma g�ren b�r k�ş� önce b�lekler�n� 
kes�p ardından den�ze atlayarak �nt�har etmek �sted�. Bulan-
cak deres�n�n den�zle buluştuğu noktadan suya atlayan 
şahsı dere kenarında bulunan Bulancak İlçe Emn�yet Mü-
dürlüğü’nde görevl� bekç�ler ve pol�sler fark ett�. Olaya 
anında müdahale eden bekç� ve pol�sler�n den�ze atlayarak 
sudan çıkardığı şahıs olay yer�nde yapılan �lk müdahalen�n 
ardından Bulancak Devlet Hastanes�’ne kaldırıldı.

1. Sayfadan Devam
Balıkçılık ve Su Ürünler� Şubes� ve İlçe Müdür-

lükler� su ürünler� kontrol görevl�ler� tarafından G�re-
sun’da Eylül ayı �çer�s�nde karayollarında balık taşı-
yan nak�l araçlarında, balıkçı barınaklarında ve balık 
satış yerler�nde; balıklarda boy, tür ve zaman yasakla-
rı yönünden denet�mler yapıldı.

G�resun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapı-
lan açıklamada ;”Denet�mler sırasında 1380 sayılı Su 
Ürünler� Kanunu ve 5/1 no’lu Tebl�ğde bel�rt�len hü-
kümler doğrultusunda uygunsuz hareket eden k�ş�lere 
�dar� para cezası uygulanmıştır.

Den�zler�m�zde su ürünler� kaynaklarının korun-
ması ve “sürdürüleb�l�r balıkçılık” hedefine er�ş�leb�l-
mes� �ç�n balıkçılarımızın kurallara uygun olarak av-
cılık yapmaları önem taşımaktadır. Bu kapsamda İl ve 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlükler�m�z tarafından su 
ürünler� denet�m çalışmalarına gece ve gündüz aralık-
sız olarak devam ed�lecekt�r” �fadeler�ne yer ver�ld�.

Eynes�l’de yapımı devam eden 10 ya-
taklı İlçe Devlet Hastanes� �nşaatının yüzde 
80’n�n tamamlandığı bel�rt�ld�.

İlk part� s�par�şler�n� tamamladılar

stantları üret�m� yapıyorlar. 
Koronav�rüsle mücadelede 
b�z de varız d�yen �darec� ve 
öğretmenler �lk s�par�şler�n� 
Şeh�t Mehmet Bayar Ana-

dolu L�ses�’nden aldılar. 
Üret�len 35 adet dezenfek-
tan standının üret�m�n� ta-
mamlayan öğretmenler �lk 
tesl�matlarını yaptılar. 

BATEM Döner Sermaye 
İşletmes� adına s�par�şler 
alan ve okula katkıda bulu-
nan öğretmenler �lk olarak 
duvara monte ed�len stant 
üret�m� gerçekleşt�r�yorlar.

İlerleyen süreçte ayaklı 
stantlar da üret�leceğ�n� be-
l�rten Okul Müdürü Turgut 
Hacınoğmanoğlu ;”İlk ürün-
ler�m�z� tesl�m etmekten 
mutluyuz, Bahçel�evler 
Şeh�t Mehmet Bayar Ana-
dolu L�ses�ne teşekkür ede-
r�m.Üreten Türk�ye'de ve 
cov�d 19 �le mücadelede b�z 
de varız d�yen �darec� ve öğ-
retmen arkadaşlarımıza, öğ-
renc�ler�m�ze tebr�k ve te-
şekkürler.Üreten okul 

olmak, ülke ekonom�s�ne 
katkı sağlamak onur ver�c�. 
Bulancak Meslek� ve Tek-
n�k Anadolu L�ses� olarak 
tüm kadromuzla,öğrenc�le-
r�m�zle ve okulumuz �mkan-
larıyla üret�m çalışmaları-
mız devam edecek.

Döner sermaye �şletme-
ler� �ç�n gerekl� yasak dü-
zenlemeler� yaparak üret�-
m�n önünü açan M�llî Eğ�-
t�m Bakanlığımıza, Kayma-
kamlığımıza, yapılan çalış-
malara destek olan İl ve İlçe 
M�llî Eğ�t�m Müdürlükler�-
m�ze, okullarımıza, kamu 
kurum ve kuruluşlarımıza 
şükranlarımı sunarım.” �fa-
deler�n� kullandı.

KEŞAP’TA COVİD-19 UYARISI!

Su ürünler� denet�mler�
devam ed�yor

"Fındıklı ç�ğ köftey� �nsanlar ben�msed�”

kadar Türk mutfağının da 
baş tacıdır. B�z bu fik�rle 
hem katma değer� hem de 
farklı b�r lezzet arayışı �çer�-
s�ne g�r�p, nasıl daha güzel 
yapab�l�r�z? F�kr�n� düşün-
dük. Karaden�z’de olmamı-
zın verd�ğ� düşünce �le bu-
radak� meşhur olan fındığı 
ç�ğ köfte �le buluşturduk. 
Müşter�lerden ve bay�ler�-
m�z �le yapılan görüşmede 
olumlu dönüşler�n ger� gel-
d�ğ�n� anladık” ded�.

"Ç�kolatada kullanılan 
fındığı ç�ğ köftede de kul-
lanmak �sted�k”

Ana malzemes� bulgur 

olan ç�ğ köfte �le genell�kle 
ç�kolata üret�m�nde kullanı-
lan �ç fındığın farklı b�r lez-
zet oluşturduğunu �fade 
eden Dem�ral, “Fındığı ma-
k�nede öğütüp un hal�ne ge-
t�r�yoruz. Sonrasında �se çık-
maya yakın olan köften�n 
üzer�ne serp�yoruz. B�r nev� 
sos anlamına gelm�ş oluyor 
ve baharat g�b� güzel b�r tat 
ver�yor. Genell�kle Ordu’da 
herkes ç�kolatanın ham mad-
des�n�n fındık olduğunu b�-
l�rler. Ç�kolatanın �ç�ne ko-
nulan fındık neden ç�ğ köf-
tede olmasın? D�yerek bunu 
dened�k” d�ye konuştu.

İnt�har etmek �steyen adamı
bekç� ve pol�sler sudan çıkardı

İnt�har etmek �steyen adamı
bekç� ve pol�sler sudan çıkardı

Eynes�l Devlet Hastanes� tamamlanıyor
G�resun İl Sağlık Müdürlüğü’nden 

yapılan açıklamada;”İlçe Devlet Hasta-
nes�, A�le Sağlığı Merkez� (6 AHB), Top-
lum Sağlığı Merkez�, 112 Ac�l Sağlık 
H�zmetler� İstasyonu olarak planlanan �n-
şaat 1.174 m2 arsa alanı üzer�ne 3.596 
m2 kapalı alan olarak yapımı devam et-
mekted�r. Hastane b�nasında; bodrum, 
zem�n ve �k� kat olup, hasta yatak odala-
rı, pol�kl�n�k odaları, ac�l serv�s, röntgen, 
laboratuvar, morg ve tekn�k serv�s bu-
lunmaktadır” den�ld�.

Hayırsever �ş adamından 68 tablet

G�resun L�ses�’nde gerçekleşen tesl�m 
tören�nde tabletler� okula bağışlayan 
Ayhan Temür’e Beled�ye Başkanı Aytek�n 
Şenl�koğlu ve İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Er-
tuğrul Tosunoğlu teşekkür plaket� takd�m 
ett�ler. 

G�resunlu öğrenc�ler�n uzaktan eğ�t�m-
de dersler�ne ulaşab�lmeler� �ç�n �ht�yaçları 
olan tablet b�lg�sayarlar düzenlenen tören�n 
ardından G�resun L�ses�’ne tesl�m ed�ld�.

Koronav�rüs salgını neden�yle kademel� 
başlayan 2020-2021 eğ�t�m-öğret�m yılında 
uzaktan eğ�t�mle derslere katılmak zorunda 
olan ancak kısıtlı �mkanlar dolayısıyla tab-
let ve b�lg�sayara er�ş�m� olmayan öğrenc�-
lere destek gelmeye devam ed�yor. 

G�resunlu �ş �nsanı Ayhan Temür Eğ�t�m 
B�l�ş�m Ağı (EBA) üzer�nden eğ�t�m alan 
öğrenc�lere destek amacıyla 68 adet tablet 
b�lg�sayar bağışında bulundu.
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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
T�rebolu-Doğankent karayolunun 12. k�lometres�nde-

k� menfez�n çökmes� sonucu Harş�t Çayı’na kullandığı �ş 
mak�nes� �le düşen �ş mak�nes� operatörü Al� Akbulut'u, 
Çaldağ Beldes�nde �ç�nde bulundukları araç �le sel suları-
na kapılan Em�ne ve Davut Akgün'ü ve Yağlıdere �lçes�n-
de sele kapılan Umut Cantürk’ü arama çalışmaları 
40’ıncı gününde de devam ed�yor.

Arama çalışmalarında ek�pler�n büyük b�r özver� �le 
çalıştığını bel�rten G�resun Val�s� Enver Ünlü, son aşa-
maya kadar çalışmaların süreceğ�n� söyled�. Val� Ünlü 
"“Kayıp 4 vatandaşımızı arama çalışmaları hem Çal-
dağ’da hem Yağlıdere ve T�rebolu’da devam ed�yor. Son 
aşamaya kadar devam edeceğ�z. Arkadaşlarımız bütün �h-
t�maller� değerlend�r�yor. Örneğ�n, Çaldağ’da 44 tane 
şüphel� nokta bel�rled�ler. Tekrar tekrar arıyorlar. Arama 
kurtarma b�r�mler�m�z büyük b�r az�mle çalışmaya 
devam ed�yorlar" ded�.

"İlçeler�m�zde bakım ve onarım faal�yetler� devam 
ed�yor" d�yen Val� Ünlü "Kış mevs�m� gelmeden eks�kle-
r�m�z� tamamlamaya gayret ed�yoruz. Harş�t çayındak� 
jandarmalarımızın şeh�t olduğu bölgedek� köprü yapım 
çalışmaları hızlı b�r şek�lde başladı. Yıl b�tmeden köprü-
yü faal�yete alacağız. Kış gelmeden afet�n �zler�n� büyük 
oranda s�lm�ş olacağız” �fadeler�n� kullandı.

Öte yandan sel felaket�nde T�rebolu-Doğankent kara-
yolunun 12. k�lometres�ndek� menfez�n çökmes� sonucu 
Harş�t Çayı’na �ç�nde bulundukları aracın düşmes� sonu-
cu Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma 
Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş 
Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Var�yenl� ve 
Jandarma Uzman Çavuş Sam� Yılmaz şeh�t olurken, 
Kemal Akar, Betül Akgün, İsma�l Güdük, Yasem�n Öz-
dem�r, Al� Aydın ve Ak�f Abd�oğlu hayatlarını kaybet-
m�şt�.

1. Sayfadan Devam
G�resun 2. OSB �çer�s�n-

de yer alan g�r�ş�mc�ler açı-
sından bölgen�n yen�l�kç�l�k 
ve ARGE üzer�ne öneml� 
b�r merkez� hal�ne gelmes� 
planlanan G�resun Teknoloj� 
Gel�şt�rme Bölges� Yönet�c� 
A.Ş. ‘n�n (Teknopark) �dare 
b�nası ve kuluçka merkez� 
�nşaatının yapımı �ç�n uzun 
çalışmalar sonucu hazırla-

1. Sayfadan Devam
Tehl�ken�n henüz geç-

med�ğ�n� söyleyen Val� 
Ünlü, “Sağlık Bakanlığımı-
zın ve B�l�m Kurulumuzun 
bel�rled�ğ� kurallara harfi-
yen r�ayet edeceğ�z. Tehl�ke 
henüz geçmed�. Salgın 
devam ed�yor. 

C�dd� manada kontrol al-
tına alınma söz konusu. Ra-
kamları �l �l paylaşmıyoruz. 
Rakamları paylaştığımızda 
gereks�z end�şeye ve reha-
vete yol açab�l�yor. Müca-
delem�z devam ed�yor. 

Kış mevs�m� gel�yor. Bu 
sebeple d�ğer gr�p vakala-
rıyla b�rleşt�ğ�nde tekrar b�r 
salgın yaşamamak adına ted-
b�rlere sıkı sıkıya bağlı ka-
lacağız. Mümkün olduğunca 
kalabalık ortamlardan uzak 
duracağız. 

Özell�kle genç ve yaşlı 
vatandaşlarımızın �ht�yaçları 
olmadıkça sokağa çıkma-
malarını tavs�ye ed�yoruz. 
Çalışmak zorunda olan va-
tandaşlarımızı r�ske atma-
malarını �st�yoruz. Çok 

1. Sayfadan Devam
Şeh�r genel�nde mevs�m şartlarına göre 

farklı b�r mahalle ve sokaklarda ek�p ha-
l�nde devam eden çalışmalar kapsamında 
Kavaklar Mahalles� Yeş�ltepe Caddes� ve 
N�zam�ye Mahalles� Yolasığmaz Sokak’ta 
asfalt döküm çalışması gerçekleşt�r�ld�.

Fen �şler� ek�pler� altyapı çalışması 
henüz tamamlanmayan yerler� �se asfalt 
programına alıyor.“Şehr�m�z�n yol ağı ka-
l�tes�n� arttırıyoruz” d�yen G�resun Beled�-

“İLÇELERİMİZDE BAKIM VE ONARIM
FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR” VALİ ÜNLÜ KURALLARA UYAN

VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ
şükür sokağa çıkma yasağı-
nı gerekt�recek b�r durum 
yok. O günlere tekrar dön-
memek adına kurallara bağlı 
kalmalıyız” ded�.

Okulların kontrollü b�r 
şek�lde açılmaya devam et-
t�ğ�n� söyleyen Val� Ünlü, 
“M�ll� Eğ�t�m Bakanımız b�r-
kaç gün önce �l�m�zdeyd�. 
B�z okullarımızı kontrollü 
b�r şek�lde açmaya devam 
ed�yoruz. 

Bu hafta 2 güne çıkar-
dık. Çocuklarımızın okullar-
la buluşmasını arzu ed�yo-
ruz. Bu da normalleşmey� 
b�raz daha sağlayacaktır 
d�ye düşünüyorum. 

Onun �ç�n çocuklarımı-
zın okullarına kavuşmaları 
�ç�n bende b�r vel� olarak Ba-
kanlığımın aldığı tedb�rlere 
vatandaşlarımızın harfiyen 
uymalarını �st�rham ed�yo-
rum. 

Maske, mesafe ve tem�z-
l�k kurallarına r�ayet etmel�-
y�z. B�raz daha sabredece-
ğ�z, d�kkat edeceğ�z” d�ye 
konuştu.

Şenl�koğlu ;“Şehr�m�z�n yol
ağı kal�tes�n� arttırıyoruz”

ye Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu, “Şehr�m�-
z� güzelleşt�rmek şehr�m�z�n altyapısını ve 
üstyapısını daha kullanab�l�r ve konforlu 
b�r noktaya get�rmek �ç�n tüm mahalleler�-
m�ze, sokaklarımıza ve caddeler�m�ze h�z-
met götürmeye gayret göster�yoruz. B�z 
bu yola çıkarken bu şehr�n geleceğ� �le �l-
g�l� vaatler�m�z vardı. Mav�s�yle, yeş�l�yle, 
adasıyla kales�yle bu şehr�n daha yaşana-
b�l�r b�r hale gelmes� çalışmalarımızı her 
alanda sürdürüyoruz.” ded�.

GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

nan ve Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığına sunulan �mar 
planları, Bakanlık tarafın-
dan �ncelen�p onaylandı. 
Böylel�kle sürec� devam 
eden m�mar� projen�n de ta-
mamlanıp Bakanlığa sunul-
ması �le �dare b�nası ve ku-
luçka merkez� �nşaatının �ha-
les� kısa sürede yapılmış ola-
cak.

G�resun Ün�vers�tes�’nde 

yapılan toplantıda kuruluş 
ortaklarına (G�resun Beled�-
yes�, G�resun Ün�vers�tes�, 
İl Özel İdares�, TSO, T�caret 
Borsası, KİB, Bulancak 
TSO, 2. OSB) Teknopark’ın 
hayata geçt�ğ� 2020 Mart 
ayından bugüne kadar geçen 
süreçte yapılanlar en �nce de-
tayına kadar anlatıldı.

TEKNOPARK’IN 
HEDEFİ

Teknoloj� alanında aka-
dem�syenlere, g�r�ş�mc�lere, 
ş�rketlere ve çalışanlarına 
uluslararası düzeyde rekabet 
edeb�l�r yaratıcılık, yen�l�k-
ç�l�k (�novasyon) ve g�r�ş�m-
c�l�k kültürünün gel�şmes�n� 
sağlayacak ün�vers�te sanay� 
�ş b�rl�ğ� mekan�zmaları ve 
kurumlarını barındıran pro-

fesyonel b�r ortam sunmak. 
G�r�ş�mc�l�ğ� teşv�k ederek 
yen� ş�rketler�n kurulmasını 
ve mevcut ş�rketler�n yen�l�-
ğe dayalı olarak büyümes�n� 
sağlamaktır. G�resun Tekno-
park genel olarak b�l�msel 
b�lg� temel�nde ün�vers�te sa-
nay� �ş b�rl�ğ�n�n artırılarak 
çözüm bekleyen sorunların 
bel�rlenmes�, bu sorunlara 
b�l�msel çözümler�n üret�l-
mes�, böylece üret�m kal�te-
s�n�n ve kapas�tes�n�n artırıl-
ması, �ler� teknoloj� ürünler-
de dışa bağımlılığın azaltıl-
ması, katma değer� yüksek 
ürünler�n üret�lerek �hracat 
rakamlarının yukarı çek�l-
mes�n� ve g�r�ş�mc�l�ğ�n des-
teklenmes�n� ve gel�şmes�n� 
hedeflemekted�r.

http://info@linra.com.tr
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Sahibi olduğumuz her şeyin bir emanetten ibaret 
olduğunun idrakini daha iyi kavradığımız şu günlerde, 
dünyanın neredeyse tümünü kuşatan bir korku içerisin-
de, küçücük bir virüsün sebep olduğu hastalıkla büyük 
bir im�han içindeyiz. Dünyanın bir taraflarında dep-
rem, heyelan, sel, kasırga, savaşlar oluyorken, diğer ta-
rafları felaketlerin ne kadar farkında? Bu musibetlere 
maruz kalanlar mı, yoksa sessiz kalanlar mı daha büyük 
im�handa?

"Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mal-
lar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabreden-
leri müjdele"(Bakara,2/155) aye� gelir hemen aklımıza. 
Hakka, hakikate giden yol meşakkatlidir. Sabredebilen-
ler ancak selamete ererler. Başka bir ayette: "Başınıza 
her ne musibet gelirse kendi yap�klarınız yüzündendir. 
O yine de çoğunu affeder." (Şura,42/30) buyruluyor. Öy-
leyse bize düşen ayetleri düşünmek ve muhasebe et-
mek�r.

Korona virüs denilen bir salgın hastalık, ta Çin den 
çıkmış�. Çin çok uzaktaydı. Bize bir şey olmaz diye dü-
şündük çoğumuz. Ama gördük ki dünya bir köy kadar 
küçüktü ar�k. Virüs önce kapımıza dayandı,sonra evle-
rimize, haya�mıza girdi. Hijyen, solüsyon, kolonya, izo-
lasyon, karan�na, pandemi kelimelerini sıkça duyar 
olduk. Hayat eve sığar cümlesi parolamız oldu. Kendi-
mizle ve hayatla hesaplaşır olduk. Ve nihaye�nde duy-
duğumuz haberlerle aciz ve ölümlü olduğumuzu bir kez 
daha anlamış olduk. Şehirlerimiz �pkı korku filmlerin-
deki gibi ıssızlaş�. İnsan insandan korkar oldu, kimsele-
re kapılarımızı açamadık. Açlık, kaygı ve endişe sardı ba-
zılarımızı, bazılarımızı da aşırı ��zlik hastalığı.

Eski bir Çin atasözünde geç�ği üzere eski dönem-
lerde acayip zamanlarda yaşayasın diye beddua eder-
lermiş birbirlerine. Böyle dönemlerden geçiyoruz. Ko-
layca nefes alıp verdiğimiz için nefesi kendimizden zan-
net�k. İki kıymetli hazine olan sağlığımızı ve boş vak�-
mizi ziyan ediyoruz. Korona virüs haya� yavaşlat� ha�a 
durdurdu. Hızlıca nerelere akıp gidiyorduk? Bedenimi-
zin, azalarımızın, duyularımızın hakkını verebiliyor muy-
duk? Elimizi bir canlıya yardım için uza�yor, kulağımızla 
hayırlı sözlere bir kapı aralıyor muyduk? Belki de ol-
mazsa olmaz dediğimiz pek çok şey varmış haya�mızda 
kendimize fazladan yüklediğimiz halbuki.,olmazsa olan.

Korona virüs bizlere pek çok şeyi yeniden ha�rlat-
�. Ailecek zaman geçirmeyi, karşılıklı sohbet etmeyi, za-
manın ve sağlığımızın kıyme�ni bilmeyi, millet ve dev-
let olarak zor günde birlik olmayı, akraba ziyaretlerinin 
ne kadar önemli olduğunu ve en önemlisi de özgürlü-
ğümüz kısıtlandığında haya�n ne kadar zorlaş�ğını. 
Ancak bizler maske takmak, sosyal mesafeye dikkat 
etmek, hijyen kurallarına uymakla özgürlüğümüzü yeni-
den kazanma noktasına gelebiliriz. Bu bilinçle hareket 
etmeli, maske takmasam da hastalık bulaşmaz deyip 
gevşeklik gösterdiğimizde bunun kul hakkına girmek ol-
duğunu unutmadan hareket etmeliyiz. Bir insanı ateş 
ederek öldürmekle, ona hastalık bulaş�rarak ölümüne 
sebep olmak arasında hiçbir fark yoktur.

Şunu da unutmamalıyız: Şüphesiz her güçlükle be-
raber bir kolaylık vardır aye�yle yüreklerimizi rahatla�r 
Rabbimiz. Biz kurallara uyar, toplumda var olan diğer in-
sanlara saygılı olur, el ele verirsek bu hastalığın da üste-
sinden geliriz evvel Allah. Sabır, şükür ile şerlerden ha-
yırlar çıkarma duası ve temennisiyle…

BU DA GEÇER YA HU…

Gülay AYAR / Uzman Vaiz

BİR VİRÜSÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

1. Sayfadan Devam
B�r öncek� B�l�m Kurulu 

toplantısı sonrası açıklanan 
“akıllı b�lekl�k” uygulama-
sının herkese değ�l sıkıntı 
görülen, şüphe duyulan ve 
sorun yaşanab�lecek k�ş�ler 
�ç�n kullanılmasını hedefle-
d�kler�n� bel�rten Sağlık Ba-
kanı Koca, “Akıllı b�lekl�k 
uygulamasını zorunlu olma-
dıkça kullanmaktan yana de-
ğ�l�z. Ama akıllı b�lekl�kte 
GPS üzer�nden çalışan, Go-
ogle Maps �le �k�s�n�n çakış-
tırıldığı ve kes�ld�ğ�nde 
veya bell� b�r mesafeden 
sonra uyarı veren b�r s�s-
temden bahsed�yoruz. 

Bununla �lg�l� yazılım ya-
pıldı ve b�r noktaya gel�n-
m�ş oldu. Ayrıca gerekt�ğ�n-
de evde sab�t b�r yere takıla-
b�len mesafey� b�z�m ayarla-
yab�l�r olduğumuz, a�leden 
varsa b�rden fazla k�ş�n�n de 
tak�p ed�leb�l�r olduğu, yan� 
30-40-50 metre g�b� nasıl 
b�r aralık vermen�z gerek�-
yorsa onun tanımlandığı ve 
o mesafe aşıldığında y�ne 
uyarı s�stem� �le devreye 
g�ren b�r s�stem üzer�nde ça-
lışıldı ve şu an yapıldı. 

Ben doğrusu şu uygula-
madan yanayım, bu akıllı b�-
lekl�ğ� daha çok evde �zole 
olmak �stemeyen veya evde 
b�r şek�lde �zole olmasından 
end�şe ett�ğ�m�z, �zole olma-
yan k�ş�lere uygulanması ge-
rekt�ğ�n�, sab�t olan uygula-
manın �se akıllı telefonu ol-
mayan k�ş�ler �ç�n gerekt�-
ğ�nde devreye g�rerek kulla-
nılmasını düşünüyoruz” �fa-
deler�n� kullandı.

“HAZIRLIK VE
1. SINIFLAR İÇİN OLAN 
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE 

CİDDİ BİR SORUN
YAŞAMADIK”

Eğ�t�m konusunun B�l�m 
Kurulu'nun gündem�nde yer 
aldığını ve üzer�ne konuş-
tuklarını bel�rten Bakan 
Koca, “Şu ana kadar hazır-
lık ve 1. sınıflar �le �lg�l� yüz 
yüze olan eğ�t�mde c�dd� her-
hang� b�r sorun yaşamadık. 
Pazartes� günü Kab�ne Ku-
rulu Toplantısında da B�l�m 
Kurulunun öner�s� gündeme 
alınmış olundu. 

Önümüzdek� haftalar, 

“AKILLI BİLEKLİK UYGULAMASINI ZORUNLU
OLMADIKÇA KULLANMAKTAN YANA DEĞİLİZ”

daha önce de b�l�yorsunuz 
B�l�m Kurulumuzun düşün-
ces� hazırlık, 1. ve 2. sınıflar 
şekl�ndeyd�. Muhtemelen 2. 
sınıflar, 8. ve 12. sınıflar 
�ç�n bununla �lg�l� B�l�m Ku-
rulunun b�r öner�s� var bunu 
netleşt�r�p sunmuş olacağız. 
Gelecek hafta bu konu �le �l-
g�l� daha net b�r karar alma 
sürec�ne gel�n�rse zaten 
açıklanmış olunur” açıkla-
masında bulundu.

“Önümüzdek� hafta Tür-
k�ye genel�nde salgındak� 
durumu görmek adına çalış-
ma başlamış olacak”

Son dönemde gençlerde 
yaşanan vaka artış seyr�n�n 
sorulması üzer�ne Bakan 
Koca, “Türk�ye genel�nde 
153 b�n k�ş� �le yaptığımız 
b�r çalışma olmuştu. Hem 
ant�kor bağışıklığı hem de 
poz�t�fl�ğ� v�rüs tesp�t teme, 
PCR yöntem� �le b�r çalışma 
yapılmıştı. 

O dönemde de rakamları 
açıklamıştık. Yan� yüzde 
0.28 taşıyıcılık yüzde 0.82 
g�b� de koruyuculuk bağı-
şıklık söz konusu �d�. Ara-
dan 2 aydan fazla zaman 
geçm�ş oldu. B�z bu çalış-
mayı yen�den tekrarlama ka-
rarı aldık. 

Önümüzdek� hafta zan-
ned�yorum başlamış olur. 
Aradak� farkı da özell�kle ta-
şıyıcılık ne durumda, özel-
l�kle de salgının arttığı şu dö-
nemde, artı bağışıklık duru-
munda da aradak� farkı gör-
mek �st�yoruz. 

Önümüzdek� hafta da 
buna başlamış olacağız” şek-
l�nde konuştu.

“İL HIFZISSIHHA KU-
RULLARI HES KODU-
NUN YAYGINLAŞMASI 
İÇİN KARAR ALABİ-

LİR”
B�l�m Kurulunun daha 

öncek� toplantılarında da 
HES kodunun yaygın b�r şe-
k�lde kullanılmasını önerd�-
ğ�n� ve bu kapsamda ula-
şımda da HES kodunun yay-
gın kullanılmasının önem�n� 
b�ld�kler�n� bel�rten Bakan 
Koca, özell�kle şeh�r �ç� ula-
şımda kart s�stem�ne �şlene-
rek poz�t�f ya da r�skl� olan 
k�ş�ler�n araçlara b�nmes�n�n 
önlenmes�n� amaçladıklarını 
söyled�. Ayrıca Bakan Koca, 
�l bazlı veya bölgesel olarak 
salgının yoğunluğuna göre 
İl Hıfzıssıhha Kurullarının, 
HES kodunu daha da yay-
gınlaştırab�lmek üzere karar 
alab�leceğ�n� �fade ett�.

D�n görevl�ler�ne yüzde 
100 oranında ek ödeme ya-
pılacağı �dd�alarına cevap 
veren Bakan Koca, bu öde-
men�n vefat edenler�, özel-
l�kle de Cov�d-19 özel�nde 
yıkayan gassallar �ç�n yapı-
lan b�r ödeme olduğunu ve 
bu oranın 200 - 250 l�raya 
karşılık geld�ğ�n� kaydett�.

Öte yandan asemptoma-
t�k vakaların vaka, semptom 
gösterenler�n �se evde veya 
hastanede tedav� görmes� 
fark etmeks�z�n hasta olarak 
kabul ed�ld�ğ�n� bel�rten 
Bakan Koca, “B�z�m verd�-
ğ�m�z günlük hasta sayısı, 
zaten 29 Temmuz'dan �t�ba-
ren de günlük hasta sayısı 
olarak verd�k” �fadeler�n� 
kullandı.

“AŞI İÇİN ÖNÜMÜZDE 
2-3 AYLIK SÜRE KAL-
DIĞINA GÖRE TÜNE-
LİN UCUNDAKİ IŞIK 

GÖRÜNDÜ”
Aşı �ç�n 2-3 aylık süre 

kaldığının b�lg�s�n� veren 
Koca, “Tünel�n ucundak� 
ışık göründü. Bazıları bu tü-
nelden emek vermeden sırf 
konuşarak başarılı çıkmak �s-
t�yor ve hazır alacakaranlık-
tayken yarın unutulacak 
bazı �dd�alar �ler� sürüyor. 
Bu yolun emekç�ler�n hakkı 
vardır. Bu tedb�rlere uyan 
ve devlet�ne net güven du-
yanlarında hakkıdır. Herşey 
den önce kel�meler� yerl� ye-
r�nde kullanmak gerek�r. Sal-
gınlar b�rl�kte hayatımıza 
g�ren bazı kel�meler oldu. 
Aşı konusunda katled�len 
yol bu kel�melerde bazı de-
ğ�ş�kl�klere yol açtı. Artık 
dalgalardan t�klerden değ�l 
tedav�den bağışıklıktan bah-
sed�yoruz. Testten, vakadan 
ağır hastadan bahsed�yoruz” 
d�ye konuştu.

“HER VAKA HASTA 
DEĞİL, ÇÜNKÜ TESTİ 

POZİTİF ÇIKTIĞI 
HALDE HİÇBİR SEMP-
TOM GÖSTERMEYEN-

LER VAR”
Test� poz�t�f çıktığı halde 

h�çb�r semptom gösterme-
yenler�n olduğunu bel�rten 
Koca, “Her vaka hasta 
değ�l, çünkü test� poz�t�f çık-
tığı halde h�çb�r semptom 
göstermeyenler var ve 
büyük çoğunluğu bunlar 
oluşturuyor. İz sürücüler 
olan filyasyon ek�b�m�z 
ağırlıklı olarak bunları tesp�t 
ed�yor. Bu k�ş�lere asonma-
t�k poz�t�fler d�yoruz. Bun-
ların sağlık açısından önem� 
bulaştırıcı yan� taşıcı olma-
larıdır. Eğer tesp�t �le �zole 
ed�lmezlerde salgının büyü-
mes�ne yol açarlar. Gerekl� 
destekle �zole ed�ld�ğ�nde 
bu k�ş�ler�n test� ortalama 1 
hafta sonra zaten negat�f çık-
maktadır. Söz konusu şartlar 
yer�ne get�r�ld�ğ� �ç�n bu 
gruptak�ler salgın �ç�n artık 
1. öncel�kle yer� yoktur. Her 
gün açıklanana ve üzer�nde 
durduğumuz yen� hasta sa-
yısı asıl d�kkat konusu ol-
malıdır. O halde durumun 
özet� şudur: test sonucu po-
z�t�f çıkanların her b�r� b�r 
vakadır. Bunların büyük 
kısmı bel�rt� göstermeyen ta-
şıyıcılardır. Kalan kısmı �se 
hastalık bulgusu olup tedav� 
altına alınan hastalardır. B�r 
kısmını evde öneml� b�r kıs-
mını da hastanede tak�p ve 
tedav� ed�yoruz. Hastanede 
tedav� altına aldıklarımızı 
ayrıca yatan hasta olarak ra-
porluyoruz” d�ye konuştu.

D�yanet-Sen G�resun Şube Başkanı Sam� Ş�mşek, Ca-
m�ler ve D�n Görevl�ler� Haftası münasebet�yle Cam�ler�n 
İl�m ve İrfan yuvası olduğunu bel�rterek, yazılı b�r açıkla-
ma yaptı.

Ş�mşek açıklamasında;“Cam�ler�m�z, yüzyıllar boyun-
ca Müslümanların aynı gayeyle buluştuğu, makam mevk�, 
zeng�n fak�r herhang� b�r sınıf farkı gözetmeks�z�n kardeş-
l�k duygularının pek�şt�ğ�, toplumsal hoşgörü, sevg� ve say-
gınınz�rveye ulaştığı mabetlerd�r.

1-7 Ek�m tar�hler�“Cam�ler ve D�n Görevl�ler� Haftası” 
olarak kutlanmakta olup, her yıl hafta dolayısıyla ayrı b�r 
tema �şlenmekted�r. Bu yılın teması da “Cam� ve İl�m” ola-
rak D�yanet İşler� Başkanlığımız tarafından bel�rlenm�şt�r.

Yapılan �badetler�n yanında m�nber, kürsü ve m�hrapla-
rında ver�len vaaz ve nas�hatlerle cam�ler�m�z �l�m ve �rfan 
yuvalarıdır. M�ll� ve Manev� değerler�m�ze bağlılığın 
huzur ve hazzını yaşatan Cam�ler�m�z,sosyal açıdan da b�r-
leşt�r�c� fonks�yonu �le kaynaşmaya, paylaşmaya büyük 
katkı sağlamaktadır.

D�n Görevl�ler�m�z Ülkem�z�n en ücra köşes�nden, şeh-
r�n en merkez�ne kadar Cam�ler�m�zde halkı her yönüyle 
aydınlatırken, toplumun sosyal sorunlarıyla da yakından �l-
g�lenerek, öneml� ve onurlu b�r görev� �fa etmekted�rler.

İçten ve dıştan ülkem�ze �hanet planları yapan b�rtakım 
m�hrakların zaman zaman d�n görevl�ler�m�z üzer�nde 
aleyhte kara propaganda yapmalarının hedefinde ülke bü-
tünlüğümüz vardır. 15 Temmuz Ha�n Darbe Geces�nde 
canı pahasına okudukları salalarla halkımızı meydanlara 
dökenD�n görevl�ler�m�z�n üstün feraset� dün olduğu g�b� 
bugün de yarın da İst�klal ve İst�kbal�m�ze �hanet planları 
yapanlara asla bu fırsatı tanımayacaktır.

Pandem� sürec�nde de büyük b�r sorumluluğu üstlenen 
D�yanet çalışanlarımız “Hakka h�zmet, halka h�zmet” an-
layışıyla vatandaşlarımızın gece gündüz demeden h�zmet-
karı olmuşlardır. İy� günde de kötü günde de toplumumu-
zun sev�nç ve üzüntüler�n� her da�m paylaşan vefakâr, ce-
fakâr D�n Görevl�ler�m�z� �çtenl�kle tebr�k eder, Alem� 
İslam’ın Cam�ler ve D�n Görevl�ler� Haftası’nı kutlarım.” 
�fadeler�ne yer verd�.

CAMİLER İLİM VE
İRFAN YUVALARIDIR
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Türk�ye Futbol Federasyonu'nun onursal başkanı, hayat h�kâyes�n� 
anlattığı "Olmaz Olmaz Deme, Olmaz Olmaz" k�tabıyla yen�den gün-
demde. Bu ves�leyle, G�resun'da başlayıp Robert Kolej'de demlenen, 
oradan önce TFF Başkanlığı'na, ardından da UEFA ve FIFA'ya uza-
nan b�r başarı öyküsünün k�l�t noktalarını Tam Saha’ya anlattı.

TFF Onursal Başkanı Erz�k; “Dolu dolu b�r çocukluk geç�rd�m. 
Den�z aşkımız vardı. Ev�m�z�n 50 metre sonrası den�z kenarıydı. O 
den�z kenarının adı yalıydı. İstanbul'da den�z�n kenarındak� evlere 
yalı d�yorlar. Oysak� G�resun'da ve Karaden�z'�n büyük bölümünde 
yalı demek, den�z demekt�. Dolayısıyla hayatımız den�zle geç�yordu. 
Akşamüstler� güneş battıktan sonra karaya çıkıp hemen ev�m�z�n tam 
karşısında y�ne den�ze 50 metre mesafedek� Rum k�l�ses�n�n avlusun-
da top oynardık. Bütün eğlencem�z buydu. Akşamları okuldan gel-
d�ğ�m�z �ç�n y�ne top oynuyorduk arkadaşlarla. O zaman 
tab�î okullar ç�fte tedr�satlı değ�ld�. Sabah g�d�yor, 
akşam dönüyorduk. Okul �k� adım ötede; Necat� 
Bey İlkokulu. İstanbul'a b�z� get�ren ağabey�m�n 
adı da Ahmet Necat�… O dönem�n M�llî Eğ�-
t�m Bakanı Mustafa Necat� �d� b�l�yorsunuz. 
Necat� �sm� o dönemden kalmadır.

Babam İst�klâl Madalyalı emekl� subaydı. 
Önce Çanakkale Savaşı… Ondan sonra Ana-
dolu'ya geç�ş. İtt�hat ve Terakk�… M�sak-ı 
M�ll�… Yan� tam b�r asker… Tam b�r 
subay…Dolu dolu b�r çocukluk geç�rd�m. Den�z 
aşkımız vardı. Ev�m�z�n 50 metre sonrası den�z 
kenarıydı. O den�z kenarının adı yalıydı. İstan-
bul'da den�z�n kenarındak� evlere yalı d�yorlar. 
Oysak� G�resun'da ve Karaden�z'�n büyük bölü-
münde yalı demek, den�z demekt�. Dolayısıyla ha-
yatımız den�zle geç�yordu. Akşamüstler� güneş 
battıktan sonra karaya çıkıp hemen ev�m�z�n tam 
karşısında y�ne den�ze 50 metre mesafedek� Rum 
k�l�ses�n�n avlusunda top oynardık. Bütün eğ-
lencem�z buydu. Akşamları okuldan geld�ğ�m�z 
�ç�n y�ne top oynuyorduk arkadaşlarla. O 
zaman tab�î okullar ç�fte tedr�satlı değ�ld�. 
Sabah g�d�yor, akşam dönüyorduk. Okul �k� 
adım ötede; Necat� Bey İlkokulu. İstanbul'a 
b�z� get�ren ağabey�m�n adı da Ahmet Neca-
t�… O dönem�n M�llî Eğ�t�m Bakanı Mus-

tafa Necat� �d� b�l�yorsunuz. Necat� �sm� o dönemden kalmadır. B�z�m 
ev�m�z�n arkasında �k� tane bahçe vardı. B�r de önde g�rerken avlu 
g�b� b�r yer… Orada b�r asma vardı. Ve annem�n gözü g�b� baktığı or-
tanca ç�çekler�… Böyle b�r güzell�k var. B�r de nereden gelm�şse b�r 
palm�ye ağacı. Güney değ�l burası. Sonuçta G�resun… Şu anda resto-
re ed�ld� o ev. Sağ olsun b�r arkadaşımız orayı yen�den d�zayn etm�ş. 
Kabul günler� var kadınların. Annem, ablam haftanın b�rer günü kabul 
gününe g�d�yorlar. Ben de kurnazım aklımca… Dışarda k�l�sen�n bah-
çes�ne g�d�p gelmektense çocukları topladım; b�r de topu olan b�r al-
bayın oğlu vardı; onu çağırdım. Hep beraber geld�k. B�z�m taşlıkta 
başladık futbol oynamaya. Kıran kırana tab�î. Annem�n, ablamla b�r-
l�kte kabul gününden erken geleceğ� tuttu. Kapıyı b�r açtı. Söylenme-
ye başladı. Bütün ortancalar yerlerde. Hayatımda �lk ve son defa 
babam, ağabeyler�m, ablam dâh�l �lk kez annemden b�r tokat yed�m. 
Ama o kadar hak ed�lm�ş b�r tokattı k�… Ç�çekler� çok sever�z eş�mle. 

Ortancalarımın bozulduğunu gördüğüm an b�r üzüntü basıyor ben�. D�-
rekt o olay aklıma gel�yor. 19 Mayıs'ta da Ortaokul 3'tey�m. Önümde 
b�r kasa. Kasadan atlayıp ateş çember�n�n �ç�nden geç�p öyle yere dü-
şeceğ�m. J�mnast�kç� değ�l�z ama öyle b�r j�mnast�k hocası ders ver�-
yordu k� G�resun'da, ben hâlâ onu yapab�l�yordum. Poponun üzer�ne 
oturuyorsun ve dönmeye başlıyorsun. Ben onu yapmaya başladım, 
Baba Gündüz gördü. Hemen ben� ayırıp �sm�m� yazdı. Aklımda neler 
kalmış. Ama anlıyorsun; sen�nle hemen b�r �let�ş�m kuruluyor. Uzat-
mayayım. Sonra Met�n Oktay, Coşkun Özarı, Kam�l Altan'a g�d�yor-
sun. Onlar da 10'ar dak�ka top oynatıyor sana. Baba Gündüz onlara ve-
r�yor. Temel� kend� seç�yor. Yan� muhteşem b�r şey. Sana güven ver�-
yor. Sen temel b�lm�yorsan hang� spor olursa olsun yapamazsın. Yan� 
şans değ�l bu. Okulu kazanmanın n�met�. Her şey ona bağlı. Bütün ha-
yatım ona bağlı. Ben önce Fenerbahçe'de yönet�c�l�k görev� yaptım. 

Al� Şen geld� ve bana, "Sen Tıp Kongreler� yapıyorsun. B�r 
kongre var" ded�. Söz ett�ğ� kongre UEFA Kongres�'yd�. 

1977-1978 dönem�… "Tamam" ded�k; yaptık. Bunun 
sonucu 1982 yılı geld�ğ�nde de oradan b�r davet 

mektubu geld�. Yılmaz Tokatlı başkan, b�z de yö-
net�c�y�z. 

Ben�m CV'm� �st�yorlar. G�tt� özgeçm�ş�m. 
G�d�ş o g�d�ş, ondan sonrası geld�. Çünkü en 

son atanan; �lk seç�len başkan ben oldum. H�-
kâye uzun ama bu…1982-1990 yılları ara-
sında UEFA Gençler Kom�tes� Üyel�ğ� yap-
tıktan sonra, 1990 yılında Malta'da yapılan 
seç�mlerde UEFA İcra Kurulu üyel�ğ�ne se-
ç�ld�m. 1996 yılından ber� aynı zamanda 
FIFA İcra Kurulu Üyes� olarak görev yap-
maktayım. Ben�m geçm�ş�mdek� ögeler� 
anlattım. Öyle b�r� varsa buyursun g�ts�n. 
Yok k� öyle b�r�… Bu �ş�n sırrı kes�nl�kle 
�let�ş�m… İlet�ş�m olmadan h�çb�r şey ya-
pamazsın. Ama ders çalışmadan da derse 
g�rmeyeceks�n. Ders�m� çalışmadım. 
Açık açık söyled�m. Çalışamadım 
ded�m. B�rdenb�re b�r seç�m olmuş. Baş-

kanlık bekleyen k�ş� Günter Schne�der ge-
lecekken onu Almanlar bırakmadı. Al-
manya b�rleşt� ve onu göndermed�ler. Ben 
otomat�kman başkan oldum.” ded�.
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Giresunspor’un yönetici-
lerinden Sinan Akgün, üst sı-
ralara tırmanacaklarını söyle-
yerek; “Güzel günler bizi bek-
liyor” dedi.

Takımın Bursaspor dep-
lasmanında elde ettiği galibi-
yetle moral bulduğunu dile 
getiren Yönetici Akgün; “Bir 
önceki hafta çok şanssız bir 
şekilde santrası bile olmayan 
bir gol yiyerek iki puan kay-
betmiştik. Takımımız 
Bursa’da iyi bir oyun ortaya 
koydu ve galip gelmeyi ba-
şardı. Giresunspor kazanmayı 

Giresunspor’da zorlu Boluspor 
maçı öncesinde prim dopingi. Ye-
şil-beyazlılarda Başkan Hakan Ka-
raahmet’in Bursaspor maçı önce-
sinde soyunma odasında açıkladığı 
primi Boluspor müsabakası önce-
sinde ödeyerek moralleri en üst se-
viyeye çıkardığı kaydedildi.

Giresunspor’da takıma 
sonradan katılan oyuncuların 
da hazır hale gelmesiyle tek-
nik adam Hakan Keleş’in eli 
bollaştı.

Traore, Sivasspor’da iyi 
bir hazırlık dönemi geçirir-
ken, Anthony ise Kayseris-
por’da ilk iki maçta görev 
yapmıştı. Madinda ise her 
geçen gün daha da iyi duru-
ma geliyor. Yeşil-beyazlılarda 
teknik adam Hakan Keleş 
bundan sonraki süreçte maç 
kadrosunu oluştururken kim-
leri dışarıda bırakacağı konu-
sunda zorlanacağa benziyor.

Giresunspor’un deplasmanda Bursaspor ile oynadı-
ğı müsabakada süre alamayan Muhammed Himmet 
her an oynayacakmış gibi kendini hazır tutuyor.

Genç futbolcu; “Biz bir aileyiz ve geniş bir kadroya 
sahibiz. Hocamızın tercihlerine son derece saygı duyu-
yorum. Bizim işimiz çok çalışmak ve şans bulduğumuz-
da bu görevi başarıyla yerine getirmek” dedi.

Giresunspor’da 
Basın Sözcüsü Ferhat 
Karademir, Bursaspor 
deplasmanında aldık-
ları galibiyeti seriye 
dönüştürmek istedik-
lerini kaydetti.

Basın Sözcüsü Ka-
rademir; “Bir galibi-
yetle hiçbir şey ka-
zanmadığımızı biliyo-
ruz. Bunu seriye dö-
nüştürmemiz gerekli. 
İnşallah bunu da ba-
şaracağız ve üst sıra-
lara doğru tırmanışa 
geçeceğiz” şeklinde 
konuştu.

Giresunspor, Boluspor maçı öncesindeki son 
çalışmasına bugün çıkacak. Evinde Boluspor ile 
kozlarını pyalşaşacak olan Yeşil-beyazlılarda artık 
geri sayım başladı. Yeşil-beyazlılar, yapacağı ter 
idmanının ardından tesislerde kampa girerek mü-
sabaka saatini beklemeye alacak.

Yeş�l-beyazlılarda hedef Boluspor maçında da üç puanı haneye yazdırarak, m�ll� araya 
yed� puanla g�rmek. Yönet�c� Akgün: “Taraftarlarımızın mutlu olacağı b�r yarış sonu olacak”

G�resunspor üst sıralara tırmanacak
alışkanlık haline getirecek ve 
üst sıralardaki yerini mutlaka 
alacaktır. Aradan önceki son 
maçımız olan Boluspor müsa-
bakasında da sevinen taraf 
olmak istiyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

HER MAÇ ZOR
Ligin ilk haftalarının her 

takım için zor geçtiğini kay-
deden Yönetici Akgün; “Üç 
maçın sonunda beş puan yi-
tirdik ama ligin daha başın-
dayız ve bu kayıpların telafisi 
mümkün. 

Menemenspor maçındaki 

kaybettiğimiz iki puan şans-
sızlıktı. 

Balıkesirspor deplasma-
nında ise yenildik ama o gün 
gençlerimizin neler yapabile-
ceğini gördük. İlerleyen haf-
talarda genç oyuncularımıza 
da hocamız forma verecektir. 

Geniş, alternatifli bir kad-
roya sahibiz. Yaptığımız tüm 
transferler ilk 11’de oynaya-
cak kapasitede. Bu takım ar-
zuladığı yere mutlaka ge-
lecek. Taraftarlarımızın mutlu 
olacağı bir yarış sonu olacak” 
ifadelerini kullandı.

Bursaspor maçı pr�m� ödend�

Yepyeni bir oyuncu kadrosu oluşturan Giresunspor’da sürpriz 
olup olmayacağı merak ediliyor.

Futbolda transfer dönemi Pazartesi akşamı sona erecek. Gire-
sunspor’un transferin son günlerinde kadrosuna başka takviye 
yapıp yapmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Sürpr�z olur mu? El� bollaştı

H�mmet hazır kıta

Giresunspor’un Beşiktaş’tan ki-
raladığı sağ bek Kerem Kalafat’a 
U19 milli takımımızdan davet 
geldi.

U19 Milli Takımımızın 12-13 
Ekim 2020 tarihlerinde Antalya'da 
Bulgaristan ile oynayacağı hazırlık 
müsabakalarının aday kadrosu 
açıklandı. Kadroda Giresunsporlu 
Kerem de var. Aday kadroya davet 
edilen oyuncular, 5 Ekim 2020 Pa-
zartesi günü saat 12.00'de Antalya 
Titanic Deluxe Belek Otel'de topla-
nacak.

Kerem’e
m�ll� davet

Ser�ye dönüşecek Çotanak son çalışmasında
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