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Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Has-
tanesi’nde çalışan personellere, hastalar ve çalışanlar arasında 
daha etkili bir iletişim sağlanması için Giresun Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından eğitim ve-
riliyor. Devamı Sayfa 2’de

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar'ın talimatıyla, İki 
Devlet Tek Millet Türkiye-Azer-baycan Bayrakları Bulancak 
Belediye binasına asıldı.  Devamı Sayfa 2’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
“2,3,4,8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okulları ve 
köy okullarında yüz yüze eğitim başlıyor”

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda 
bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi olarak 
başlatılan yüz yüze eğitimin kapsamının genişle-
tildiğini açıklarken, uzaktan eğitimde yaşanan bil-
gisayar/internet sıkıntılarına ilişkin çalışma baş-
lattıklarını duyurdu. "İlk etapta ihtiyacı olan öğ-
rencilerimize 500 bin tablet vereceğimiz süreci 
başlattık" diyen Erdoğan, "Ülkemizin internet alt-
yapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak 
için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yü-
rütüyor" ifadesini kullandı. Devamı Sayfa 3’te

Çamoluk İlçe Umumi Hıf-
zıssıhha Kurulu koronavirüs 
tedbirleri kapsamında Kale-
dere köyünün tamamının 
ikinci bir değerlendirmeye 
kadar karantina altına alın-
masına,köye giriş ve çıkışların 
ikinci bir emre kadar durdu-
rulmasına karar verdi.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Vali 
Enver Ünlü’yü makamında ziyaret ederek, Giresun’un ta-
rımsal alanda birinci geçim kaynağı olan fındık üretimi hak-
kında bilgi verdi. merkez ilçede yaklaşık 20 bin hektar 
alanda 15 bin civarında aktif üreticinin fındık tarımıyla uğ-
raştığını belirten Ziraat Odası Başkanı Karan, fındığının Gi-
resun ve Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülke 
ekonomisine ciddi manada gelir sağladığını ifade etti.

Devamı Sayfa 3’te

AK Parti Giresun Milletvekili Avukat Kadir Aydın, 350 
yataklı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmete 
başlamasıyla birlikte kanser hastalarının tedavisinde son 
derece önemli olan radyoterapi cihazının Giresunlu hasta-
lara hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. Milletvekili 
Aydın, “Kanser hastalarının takip ve tetkiklerinde önemli 
bir cihaz olan PET/CT (renkli tomografi) cihazı ise Gire-
sunlulara taahhüdümüzdür” dedi.

PET-CT cihazı ile teşhisi konulan başlıca kanser türle-
ri;”Beyin Tümörü,Meme Kanseri,Serviks – Rahim ağzı Kan-
seri,Kolorektal Kanser,Yemek borusu Kanseri,Baş ve boyun 
Kanseri,Akciğer Kanseri,Lenfoma Kanseri,Melanoma Kan-
seri,Pankreas Kanseri,Prostat Kanseri,Tiroid Kanseri”

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Giresun’da 19’uncü yüzyılda inşa edilen Zeytinlik Sem-
tinde yaşayan Restoratör Levent Özertan, ailesine ait 100 
yıllık tarihi evi kendi imkanlarıyla restore ederek tarihi de-
ğerleri yaşatmaya çalışıyor.  Devamı Sayfa 3’te

Yoğun bir çalışma sürdü-
ren Belediye ekipleri mahal-
lelerde yeni yol yapımı ile ih-
tiyaç duyulan bölgelerde 
bakım onarım çalışmalarını 
sürdürüyor.

Şehir genelinde çalışmala-
rına hızla devam eden ekip-
ler alt yapı çalışmalarının 
yanı sıra yol yapım ve kaldı-
rım düzenleme çalışmalarına 
da devam ediyor.

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, “Şehrimizi güzel-

GİRESUN DAHA YAŞANILIR BİR HAL ALIYOR
Başkan Şenl�koğlu, G�resun’un yer altı har�tasını 
oluşturduklarını yen� alınan mak�nelerle alt yapı
sorununa son verecekler�n� ve daha yaşanılır b�r

G�resun’a kavuşacaklarını bel�rtt�.
leştirmek şehrimizin altyapı-
sını ve üstyapısını daha kulla-
nabilir ve konforlu bir nokta-
ya getirmek için tüm mahal-
lelerimize, sokaklarımıza ve 
caddelerimize hizmet götür-
meye gayret gösteriyoruz. 
Biz bu yola çıkarken bu şeh-
rin geleceği ile ilgili vaatleri-
miz vardı.  Mavisiyle, yeşiliy-
le, adasıyla kalesiyle bu şeh-
rin daha yaşanabilir bir hale 
gelmesi çalışmalarımızı her 
alanda sürdürüyoruz.” dedi.

M�lletvek�l� Aydın’dan Kanser
Tesp�t C�hazı müjdes�

A�les�nden kalan 100 yıllık
tar�h� ev� restore ett�

DEVLET HASTANESİNDE ETKİLİ
İLETİŞİM EĞİTİMİ VERİLİYOR

KARAN’DAN VALİ ÜNLÜ’YE FINDIK BİLGİLENDİRMESİ

Çamolukta b�r köy
koronav�rüs neden�yle

karant�naya alındı

Bulancak Beled�ye B�nasına Türk�ye-
Azerbaycan Bayrakları asıldı

Giresun Ticaret Borsası’ndan yapılan 
açıklamada Eylül ayı içerisinde 229 milyon 
354 bin dolar değerinde 33 bin 471 ton fın-
dık ihracat gerçekleştirildi.

Giresun Ticaret Borsası’nın yayınladığı 

Eylül ayı �çer�s�nde 33 b�n
471 ton fındık �hraç ed�ld�

verilere göre, 1 Eylül ile 30 Eylül tarihleri 
arasında Avrupa Birliği ülkelerine 25 bin 
922 ton, Avrupa Birliği dışındaki Avrupa ül-
kelerine bin 970 ton, denizaşırı ülkelere 3 
bin 898 ton ve diğer ülkelere ise bin 678 
ton olarak 229 milyon 254 bin dolar değe-
rinde toplam 33 bin 471 ton fındık ihracatı 
gerçekleşti. İhraç edilen 33 bin 471 ton fın-
dığın, 27 bin 299 tonu 2020 yılın ürünü, 6 
bin 171 tonu ise 2018 ile 2019 yılı ürünü 
oluşturdu.

2019 yılında aynı tarihlerde 293 milyon 
334 bin dolar değerinde 45 bin 706 ton fın-
dık, 2018 yılında aynı tarihlerde ise 133 mil-
yon 347 bin dolar değerinde 24 bin 840 
ton fındık ihrac edildi.
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(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 Prof. Dr. İlhan Özdem�r Eğ�t�m 

Ve Araştırma Hastanes�’nde, G�resun Ün�-
vers�tes� Sağlık B�l�mler� Fakültes� öğret�m 
üyeler� Dr. Öğr.Üye. Nurullah Çalış ve Dr. 
Öğr.Üye. Emel Bahadır Yılmaz tarafından 
"Hasta Çalışan İlet�ş�m�" eğ�t�m� düzenlen-
d�. Hastane Eğ�t�m B�r�m� Uzm. Hemş�re 
Em�ne Apaydın koord�natörlüğünde ger-
çekleşen eğ�t�m 3 gün sürecek.

Hastane Başhek�m� Doç. Dr. At�lla Çıt-
lak , "Çalışanlarımızın hastalarımız �le 
etk�n b�r �let�ş�m kurması hem hastalarımı-
zın hem de çalışanlarımızın memnun�yet� 
�ç�n son derece öneml�d�r. Bu kapsamda bu 
eğ�t�mler çalışanlarımıza katkı sağlayacak-

1. Sayfadan Devam
DEVA Part�s�’n�n z�-

yaret�nde İl Başkanı 
Özgür Okusal’a ve teşk�-
lata hayırlı olsun d�lekler�-
n� �leten Başkan Aytek�n 
Şenl�koğlu başarılar d�le-
d�.

Göreve geld�kten 
sonra şeh�r �ç�n vaat ett�ğ� 
projeler� tek tek hayata ge-
ç�rmek �ç�n çalıştığını kay-
deden Başkan Şenl�koğlu, 
son olarak almış olduğu 
yen� mak�nalarla şehr�n alt 
yapı sorununu çözmeye ça-
lıştığını, şehr�n kanal�zas-
yon ve alt yapısının ema-
rını çekerek, yer altının ha-
r�tasını oluşturduklarını be-
l�rtt�. Sah�l bandında �se dü-
zenlemeler�n yapılarak 
önümüzdek� yaz �şletme-
ler �ç�n �hale yapılacağını 
ve vatandaşlarımızın daha 
yaşanır b�r G�resun’a ka-
vuşacaklarını bel�rtt�.

DEVA Part�s� İl başka-
nı Özgür Okusal �se ‘’ G�-
resun Beled�yes�n�n son 
b�r yılda yaptığı h�zmetle-
r�n� olumlu gördükler�n�, 
beled�yen�n yapmayı 
planladığı h�zmetler�n ve 
projeler�n DEVA Part�s� 
olarak sonuna kadar tak�p-
ç�s� olacaklarını ve gerekl� 
desteğ� verecekler�n� be-
l�rtt�.

1. Sayfadan Devam
Ermen�stan’ın yıllardır Azerbaycan’a 

zulmett�ğ�n� bel�rten Bulancak Beled�ye 

Karaden�z Bölges� �lçe 
beled�ye başkanları sosyal 
medya anal�z raporlarına 
göre, Ordu’dan �k� beled�ye 
başkanı b�r ve �k�nc� oldu. 
Raporlara göre, Samsun’dan 

Beled�ye İş Send�kası 
G�resun Şubes� �le T�re-
bolu Beled�yes� Kentsel 
Yönet�mler A.Ş. arasında 
toplu �ş sözleşmes� �mza-
landı.

Şube Başkanı Hal�l Ye-
ş�ltepe, “Send�kamız �le 
T�rebolu Beled�yes� 
Kentsel Yönet�mler A.Ş. 
arasında 121 Çalışan üye-
m�z� �lg�lend�ren, ekono-
m�k kr�z ve pandem� dö-
nem�nde bütün şartları 
zorlayarak toplu �ş söz-
leşmes� ve ek protokol �le 
emeğ�n hakkını veren 
sayın Beled�ye Başkanı-
mız Burhan Takır’a, Ş�r-
ket Genel Müdürü sayın 
Temel Cırıt’a, Şube De-
net�m Kurulu Üyes� sayın 
Al� Kıbık ve Tems�lc� ar-
kadaşlarımıza emekler�n-
den dolayı çok teşekkür 
eder�z” ded�.

Başkan Yeş�ltepe daha 
sonra Beled�ye Başkanı 
Takır ve Genel Müdür 
Cırıt’a plaket takd�m ett�.

Türk�ye Gençl�k Vakfı 
(TÜGVA) Bulancak İlçe 
Tems�lc�l�ğ�, geçt�ğ�m�z 
günlerde Bulancak’ta h�z-
mete g�ren Bulancak Genç-
l�k Merkez�ne z�yaret ger-
çekleşt�rd�.

TÜGVA Bulancak İlçe 
Tems�lc�s� Ubeydullah Gök-
tek�n ve Yönet�m Kurulu 
üyeler� tarafından Bulancak 
Gençl�k Merkez�ne yapılan 
z�yarette G�resun Gençl�k 
Merkez� Müdürü Barbaros 
Aydın ve Gençl�k l�derler� 
tarafından karşılandı. Bu-
lancak’ta özled�kler� genç-
l�k merkez�ne kavuştukları-
nı �fade eden TÜGVA Bu-
lancak İlçe Tems�lc�s� 

Karaden�z’�n �lçe beled�ye başkanları
sosyal medya anal�zler� açıklandı

5 �lçe beled�ye başkanı da 
�lk yed� �ç�nde yer aldı.

Teleskop adlı araştırma 
ş�rket�ne her ay düzenl� ola-
rak yaptırılan �lçe beled�ye 
başkanları sosyal medya ana-

l�z raporları açıklandı. Eylül 
ayı Karaden�z Bölges� �lçe 
beled�ye başkanları Tw�tter, 
Facebook ve İnstagram’ın 
baz alındığı sosyal medya 
anal�z raporlarına göre, 

Ordu’nun Fatsa Beled�ye 
Başkanı İbrah�m Ethem 
K�bar toplamda 100 b�n 385 
etk�leş�m �le b�r�nc� sırada 
yer alırken, Gülyalı Beled�-
ye Başkanı Ulaş Tepe 82 
b�n 732 etk�leş�m �le �k�nc�, 
Samsun’un Çarşamba �lçes� 
Beled�ye Başkanı Hal�t 
Doğan �se 80 b�n 253 etk�le-
ş�m �le üçüncü oldu.

Raporlara göre ayrıca, 
Samsun Tekkeköy Beled�ye 
Başkan Başkanı Hasan 
Togar 48 b�n 349 etk�leş�m 
�le dördüncü, Samsun Ata-
kum Beled�ye Başkanı 
Cem�l Devec� 48 b�n 54 et-
k�leş�m �le beş�nc�, Samsun 
Bafra Beled�ye Başkanı 
Ham�t Kılıç 38 b�n 354 etk�-
leş�m �le altıncı ve Samsun 
Can�k Beled�ye Başkanı 
İbrah�m Sandıkçı �se 37 b�n 
566 etk�leş�m �le yed�nc� sı-
rada yer aldı.

“Hasta
Çalışan
İlet�ş�m�"
eğ�t�m�
düzenlen�yor

tır. Tüm çalışanlarımızın düzgün ve etk�n 
b�r �let�ş�m kurması, onların �let�ş�m bece-
r�ler�n� daha da arttırmak �ç�n sürekl� eğ�-
t�m faal�yetler�ne devam edeceğ�z. B�zler� 
bu konuda her zaman destekleyen G�resun 
Ün�vers�tes�ne teşekkür eder�z." ded�.Şenl�koğlu “Daha

yaşanır b�r G�resun’a
kavuşacağız”

TÜGVA’dan Bulancak Gençl�k Merkez�’ne z�yaret
Ubeydullah Göktek�n 
“Başka şeh�rlerde görmeye 
alıştığımız, gençl�kle �lg�l� 
çok öneml� projeler gerçek-
leşt�ren Gençl�k Merkez�-
m�z Bulancakımıza çok ya-
kıştı. Gördüğümüz kadarıy-
la �k� katlı güzel b�r komp-
leks yapılmış. TÜGVA Bu-
lancak olarak Gençl�k Mer-
kez�m�zle b�rl�kte güzel pro-
jeler yapab�leceğ�m�ze �na-
nıyoruz. Tekrar İlçem�z 
gençl�ğ�ne hayırlı olsun” 

ded�.
G�resun Gençl�k Merke-

z� Müdürü Barbaros Aydın 
z�yaretler�nden dolayı 
TÜGVA Bulancak’a teşek-
kür ederek “B�zlerde Bu-
lancak TÜGVA �le güzel 
projeler yapacağımıza �na-
nıyoruz.  Bulancak gençl�ğ� 
yararına yapılacak her türlü 
hayırlı projede b�z de varız. 
İnşallah hep b�rl�kte Genç-
l�ğ�n bu güz�de mekanlarını 
şenlend�r�r�z” ded�.

Beled�ye İş Send�kasından toplu �ş sözleşmes�

Çevre ve 
Şeh�rc�l�k Ba-
kanı Murat 
Kurum, 
TOKİ'den ev 
sah�b� olanlara 
borçlarını ka-
patmaları ha-
l�nde yüzde 20 
�nd�r�m yapıla-
cak kampanyanın 21 Ek�m'de başlayacağını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı payla-
şımda, “TOKİ'den ev sah�b� olan ve ödemeler� devam eden 
vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları hal�nde yüzde 20 
�nd�r�m yapıyoruz. 21 Ek�m'de başlayacak kampanyamız 
19 Kasım'a kadar devam edecek. İnd�r�m kampanyasının ay-
rıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı 
olsun” �fadeler�n� kullandı.

İYİ Part� Genel Başkanı Meral Akşener 8 Ek�m Per-
şembe günü G�resun’a gel�yor.

İYİ Part� G�resun İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı 
açıklamada; ‘İYİ Part� Genel Başkanımız Sayın Meral Ak-
şener, ‘G�resun �l�nde selden zarar gören Derel� ve Doğan-
kent �lçeler�ne çalışmaları yavaşlatmamak �ç�n gelmed�ğ�n-
den geçm�ş olsun z�yaret� ve G�resun merkezde esnaf z�ya-
retler� yapacaktır. Cov�t-19 neden�yle Sadece Genel başkan 
sayın Meral Akşener ve hemşer�m�z genel başkan yardım-
cıları sayın Ünz�le Yüksel ve sayın Burak Akburak �le �l 
başkanı ve gez�lecek �lçen�n başkanı katılacaktır’ den�ld�.

Akşener’�n programı; 08.00 – Ankara’dan Hareket, 
15.15 – Doğankent İlçes� Esnaf Z�yaret�, 16.15 – Derel� 
İlçes�ne Hareket, 17.15 – Derel� İlçes� Esnaf Z�yaret�, 
18.45 – G�resun Merkeze Hareket, 19.15 – G�resun Mer-
kez Esnaf Z�yaret� ve 20.15 – Ankara’ya Hareket şekl�nde 
olacak.

Meral Akşener,
G�resun'a gel�yor

BAKAN KURUM “BORÇLARINI KAPATANLARA
YÜZDE 20 İNDİRİM YAPILACAK”

“Azerbaycan yalnız değ�ld�r ve h�çb�r
zaman yalnız kalmayacaktır”

Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanı Dr. Mehmet 
H�lm� Güler, kent�n kültü-
rel ve sanat değerler�n�n or-
taya çıkarılmasına katkı su-
nacak yen� b�r çalışmayı 
daha hayata geç�rd�.

Başkanı Recep Yakar; "Haklı mücadele-
ler�nde Azerbaycan'ın yanındayız. Yıllar-
ca Ermen� �şgal� altında bulunan Azer-
baycan toprakları, Dağlık Karabağ böl-
ges� Azerbaycan Ordusunun şanlı müca-
deles� �le tem�zlen�yor. En kısa zamanda 
�şgal�n sona ermes� ve �şgal altındak� top-
rakların kurtarılması d�leğ� �le dualarımız 
ve gönüller�m�z Azerbaycanladır. Azer-
baycan yalnız değ�ld�r ve h�çb�r zaman 
yalnız kalmayacaktır. Türk M�llet� ve 
Devlet� her da�m yanlarında olacaktır. 
B�zde Bulancak'tan dua ve selamlarımızı 
gönder�yoruz. Allah muzaffer eyles�n" 
ded�.

Ressamların şövales� başkandan

Sanat şehr� Ordu’da res-
sam, amatör ressam ve 
res�m sevenler �ç�n yen� b�r 
çalışmaya �mza atıldı. Ordu 
Büyükşeh�r Beled�ye Baş-
kanı Dr. Mehmet H�lm� 
Güler’�n tal�matıyla 10 ta-

nes� Altınordu sah�l�, 11 ta-
nes� Boztepe’de olmak top-
lam 21 adet şövale ressam-
ların kullanımına sunuldu.

Başkan Dr. Mehmet 
H�lm� Güler, şövale yerleş-
t�r�len alanlarda bundan 
sonra mutluluğun resm�n�n 
yapılacağını bel�rtt�. 
Ordu’nun farklı �lçeler�nde 
şövale projes�n�n hayata ge-
ç�r�leceğ�n� söyleyen Baş-
kan Güler, “Har�kulade b�r 
manzaraya sah�p olduğu-
muz �l�m�zde ressamlar �ç�n 
de bu �mkânı sağladık” 
ded�.
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1. Sayfadan Devam
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayy�p Erdoğan, yüz yüze 
eğ�t�m�n kapsamını gen�şlet-
me kararı aldıklarını duyur-
du. "2., 3., ve 4. sınıflarda 

1. Sayfadan Devam
Çamoluk İlçe Umum� 

Hıfzıssıhha Kurulu tarafın-
dan alınan kararla Kaledere 
köyü karant�na altına alınır-
ken, kurul karant�na altında 
bulunan hanelerde malze-
me,gıda,�laç ve para tesl�-
m�nde uyulması gereken ku-
ralları da bel�rtled�.

Buna göre alınan karar-
lara göre ;”Para, Gıda ve 
benzer� malzeme tesl�mle-
r�nde uzaktan k�ml�k kont-
rolü yapılacak ve vatandaş-
larla sosyal mesafe kuralla-
rına uyulacak. 

Para tesl�mler� zarf �çer�-
s�nde yapılacak ve tesl�m 

1. Sayfadan Devam
G�resun Val�s� Enver Ünlü’yü z�-

yaret eden Z�raat Odası Başkanı Nu-
r�tt�n Karan ve Yönet�m Kurulu 
Üyes� ve İl Genel Mecl�s� Üyes� 
Mustafa Yıldız z�yarette fındık tarı-
mında ver�m ve kal�ten�n önem�ne 
vurgu yapıldı.

G�resun merkez �lçede yaklaşık 
20 b�n hektar alanda 15 b�n c�varın-
da akt�f üret�c�n�n fındık tarımıyla 
uğraştığını bel�rten Z�raat Odası 

500 BİN TABLET DAĞITILACAK
da yüz yüze eğ�t�m� bel�rle-
nen şartlarda başlatıyoruz. 
Ortaokul 8. ve l�se 12. sınıf-
larda da yüz yüze eğ�t�me 
geç�lecek. Özel eğ�t�m okul-
ları �le köy okullarında da 

yüz yüze eğ�t�m�n önünde 
herhang� b�r engel olmadığı 
görülmüştür" d�yen Erdo-
ğan, uzaktan eğ�t�m kapsa-
mında �ht�yacı olan öğrenc�-
lere 500 b�n tablet dağıtıla-
cağını da bel�rtt�.

"Bu kuşatma projes�nde 
asıl hedefin Türk�ye olduğu 
çok açıktır”

Türk�ye'n�n 'kuşatma al-
tına alınmaya çalışıldığını' 
öne süren Erdoğan, "Kaf-
kasya'dan Balkanlar'a, Ka-
raden�z'den Akden�z'e uza-
nan bu kuşatma projes�nde 
asıl hedefin Türk�ye olduğu 
çok açıktır. Türk�ye güçlü 
b�r şek�lde ayakta kaldığı 
müddetçe bölgedek� h�çb�r 
senaryonun başarı şansı ol-
madığını b�z�m kadar bu 
oyunu tezgahlayanlar da b�-
l�yor" şekl�nde konuştu. 
'Türk�ye ekonom�s�ne saldı-
rı düzenlend�ğ�n�' tekrar söy-

leyen Erdoğan, "Ülkem�z� 
bölgesel ve küresel tüm me-
selelerde dışarıda bırakıp sa-
dece alınan kararlara tab� 
kılma pol�t�kalarını çökert-
t�k" ded�.

Salgın sonrası 'dünyanın 
üret�m merkez�' olma konu-
sunda Türk�ye'n�n 'hak ett�-
ğ�n� alacağından şüphe duy-
madığını' bel�rten Erdoğan, 
"Maruz kaldığımız saldırılar 
neden�yle bazılarının tered-
düte düştüğü 2023 hedefle-
r�m�zden asla tav�z verme-
d�k. İnşallah gençler�m�ze 
2053 v�zyonu �ç�n her alan-
da güçlü b�r Türk�ye bıraka-
cağız" açıklamasında bulun-
du.

"Azerbaycanlı kardeşle-
r�m�ze gazanız mübarek 
olsun d�yoruz”

Azerbaycan-Ermen�stan 
arasından yaşanan çatışma-
ları da değerlend�ren Erdo-

ğan, "Türk�ye olarak en ba-
şından ber�, tüm kalb�m�zle 
ve �mkanlarımızla Azerbay-
can'ın yanında olduğumuzu 
söylüyoruz. Azerbaycan'ın 
�şgal altındak� topraklarını 
kurtarmasına destek vermek 
her onurlu devlet�n vaz�fes�-

d�r" ded�. 
“Bölgem�zde haydut dev-

let sayısı oldukça fazla. 
İsra�l'den Kıbrıs Rum Kes�-
m�'ne, Sur�ye'ye ulaşan hay-
dut devletler dünyanın �st�k-
rarını bozuyor" d�ye Erdo-
ğan, 'bu devletler�n devr�n�n 

kapandığını' söyled�. Erdo-
ğan konuşmasına "B�r kez 
daha Azerbaycanlı kardeşle-
r�m�ze gazanız mübarek 
olsun d�yor, zafere kadar 
yanlarında olduklarını tek-
rarlıyoruz" sözler�yle son 
verd�.

Karant�na altına alınanların uyması
gereken hususlar bel�rlend�

sonrasında tutanakla kayıt al-
tına alınacak. 

Tesl�mler sırasında sade-
ce fotoğraf çek�lecek ve mal-
zemeler kapıya bırakıldık-
tan sonra z�le basılacak ve 
uzaktan fotoğraf çek�lecek. 
Malzeme tesl�mlerden her 
�k� tarafta mutlaka maskel� 
olacak,tesl�m yapan perso-
nel koruyucu gözlük kulla-
nacak. Vatandaşlardan ke-
s�nl�kle kart alınmayacak” 
�fadeler�ne yer ver�ld�.

Bel�rlenen hususlara uy-
mayanlar veya kararlara �t�-
raz edenler hakkında �se 
adl� ve �dar� �şlemler�n yapı-
lacağı bel�rt�ld�.

1. Sayfadan Devam
G�resun’da 19’uncu yüz-

yılda fındık t�caret� yapılan 
gem�lerle Fransa’nın Mars�l-
ya kent�nden get�r�len malze-
melerle �nşa ed�len ve 3’üncü 
derece kentsel s�t alanı �lan 
ed�len Zeyt�nl�k Evler�’nde 
Doğu Karaden�z Kalkınma 
Ajansı (DOKA) tarafından 
desteklenen ve G�resun İl 
Özel İdares� tarafından yürü-
tülen restorasyon çalışmaları 
sürüyor. Restorasyon kapsa-

15 örnek bahçe üret�c�lere �lham ver�yor
Başkanı Karan, fındığının G�resun 
ve Doğu Karaden�z Bölges� başta 
olmak üzere ülke ekonom�s�ne 
c�dd� manada gel�r sağladığını �fade 
ett�. Karan, G�resun Z�raat Odası 
olarak fındıkta ver�m ve kal�ten�n 
artırılab�lmes� �ç�n Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü �le �st�şare �çer�s�nde 
örnek bahçeler oluşturulduğunu an-
latan Karan, şuana kadar faklı köy-
lerde oluşturulan 15 örnek bahçe-
n�n, üret�c�lere örnek teşk�l ett�ğ�n� 

bel�rt�. Karan, fındık üret�c�ler�ne 
yönel�k eğ�t�m ve b�lg�lend�rme fa-
al�yetler�n�n �se oda bünyes�nde gö-
revl� tarım danışmanları tarafından 
sürdürüldüğünü kaydett�.

Val� Enver Ünlü z�yaretten duy-
duğu memnun�yet� d�le get�rerek, 
fındığın ülke, bölge ve G�resun �ç�n 
son derece öneml� b�r ürün olduğu-
nu ve özell�kle bu yılk� fındık fiyat-
larının memnun�yet ver�c� olduğu-
nu �fade ett�.

Zeyt�nl�k Semt�n�n tar�h�n� ve kültürünü yaşatmaya çalışıyor
mında yaklaşık olarak 40 ev 
restore ed�ld�.

Zeyt�nl�k Semt�’nde yaşa-
yan Restoratör Levent Özer-
tan, a�les�ne a�t yaklaşık 100 
yıllık ev�n� kend� �mkanları 
ve çabalarıyla restore ett�. 35 
yıl İsv�çre’de yaşadıktan 
sonra 2010 yılında Türk�-
ye’ye dönen Özertan, Fransa 
ve İtalya’da restorasyon üze-
r�ne eğ�t�m aldı. Özertan, G�-
resun’da a�les�nden kend�s�ne 
kalan tar�h� ev� en �nce ayrın-
tısına kadar özgün hal�ne 
uygun olarak restore ederek 
Zeyt�nl�k Semt�n�n tar�h�n� ve 
kültürünü yaşatmaya çalışı-
yor.

Hayal�n�n doğup büyüdü-
ğü semt�n tar�h�ne sah�p çık-
mak olduğunu bel�rten Özer-
tan, “Bu ev yaklaşık olarak 
100 yıldır b�zde. Dedemden 
babama, babamdan bana 
kaldı. Ben bu evde yaşayan 
üçüncü kuşağım. Ben uzun 
yıllar Avrupa’da kaldım. 
Ben�m en büyük hayal�m 
doğup büyüdüğüm yer�n esk� 
kültürüne sah�p çıkması, 
layık olduğu yere gelmes� ve 

�nsanların �ç �çe yaşamasıdır. 
Özell�kle b�z�m esk� kültürü-
müzü yaşatmak amacıyla ben 
Avrupa’dan Türk�ye’ye dön-
düm. Buradak� 2 tar�h� eser� 
ben kend� gayret�mle ve ça-
bamla restore ett�m. Fran-
sa’da Par�s’te eğ�t�m aldım, 
İtalya’da eğ�t�m aldım” ded�.

“TARİHİ ESERLERİN
KORUNMASI İÇİN

DERNEK KURDUK”
Zeyt�nl�k Semt�’n�n tar�h�-

n�n ve kültürünün korunması 
amacıyla dernek kurarak ça-
lışmalarını devam ett�ren 
Özertan, “Özell�kle bu ma-
hallen�n esk� dokusunu boz-
madan, esk� gelenek ve göre-
nek, örf ve adetler�n� yaşat-
mak amacıyla bu �şe b�r g�r�-
ş�m yaptım. 

Mahallen�n desteğ�yle be-
raber b�r dernek kurduk. 45 
üyem�z var ve �y� b�r başlan-
gıç yaptık. B�z�m en büyük 
amacımız, mahallen�n esk� 
kültürünü yaşatmak, esk� do-
kusunu korumak ve gençlere 
bu esk� tar�h� anlatmak ve on-
lara aşılamaktır” d�ye konuş-
tu.

http://info@linra.com.tr
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Korona v�rüs vakası ül-
kem�zde görüldüğü �lk gün-
den bu yana sağlık çalışan-
ları büyük b�r özver� ve 
emekle görevler�n� sürdürü-
yor. K�m�s� haftalarca evla-
dına sarılamazken k�m�s� de 
günlerce ev�ne g�demey�p 
hastane de veya devlet�n tah-
s�s ett�ğ� yurtlarda kalarak 
gününü geç�rd�.

Pandem� hastanes�n�n Co-
v�d-19 yoğun bakımında 
görev yapan doktorlar yaşa-
dıkları zorlukları anlatıp 
başta gençler olmak üzere 
vatandaşlara uyarılarda bu-
lundu. Yoğun Bakım Uzma-
nı Dr. Nurdan Ünlü, “Yaşlı-
ların boşalttığı yoğun bakım 
yataklarında gençler tedav� 
görmeye başladı. Bunu b�l-
s�nler” derken, Korona v�rü-
se yakalanıp tedav� olduktan 
sonra ger� �ş�n�n başına 
dönen Anestez� ve Rean�-
masyon Uzmanı Dr. Hat�ce 
Kaya Özdoğan �se, “B�r�nc� 
dalganın �k�nc� p�k� g�b� b�r 
döneme g�rd�k. Bu dönemde 
genç hasta sayısı azımsana-
mayacak kadar artmış du-
rumda” �fadeler�n� kullandı.

"YOĞUN BAKIM 
HASTA SAYISI ARTTI”

Yoğun Bakım Uzmanı 
Dr. Nurdan Ünlü, hasta sayı-
sında artış olduğunu bel�rte-
rek, “İlk döneme oranla hem 
sayı hem de ağırlık olarak 
c�dd� b�r artış var. Önceden 
ac�l serv�slerde hastalarımızı 
çok fazla bekletmeden 
yoğun bakımlara alab�l�yor-

Yüz yüze eğ�t�m�n detaylarını açıklayan M�ll� Eğ�t�m 
Bakanı Z�ya Selçuk, "İsteyen vel�ler�m�z çocuklarını okul-
lara gönderecek. İstemeyenlere yönel�k esnekl�k tanınacak. 
Öğrenc�m�z devamsız sayılmayacak" �fadeler�n� kullandı. 
Selçuk, öğrenc�ler�n �k� gün okula g�deceğ�n� ve sınıf mev-
cutlarının düşürüleceğ�n� kaydett�.

12 Ek�m Pazartes� günü tüm �lkokullar, köy okulları, 8 
ve 12. sınıflar �le özel gereks�n�ml� öğrenc�ler yüz yüze eğ�-
t�me başlayacak. Selçuk, okulların açılmasına �l�şk�n şu de-
tayları paylaştı:"12 Ek�m pazartes� �t�bar�yle yüz yüze eğ�t�-
me başlayacak olan kademelerdek� öğrenc�ler�m�z �ç�n tıpkı 
�lkokul b�r�nc� sınıf öğrenc�ler�m�zde olduğu g�b� yüz yüze 
eğ�t�m�n ve uzaktan eğ�t�m�n b�rl�kte yürütüleceğ� b�r plan-
lama yaptık.Yüz yüze eğ�t�me başlayacak öğrenc�ler�m�z 
haftanın �k� gününde okullarında olacaklar.Sınıf mevcutları 
daha önce olduğu g�b� B�l�m Kurulu'nun tavs�ye kararları 
doğrultusunda gruplara ayrılarak azaltılacak.Çocuklarımı-
zın okulda kalış süres� de esk�s�ne nazaran kısaltılacak.Bu 
konudak� tüm tekn�k ayrıntılar bu hafta �ç�n s�zlerle paylaş-
ma �mkanımız olacak.İsteyen vel�ler�m�z çocuklarını okul-
lara gönderecek. İstemeyenlere yönel�k esnekl�k tanınacak. 
Öğrenc�m�z devamsız sayılmayacak. Ancak bu noktanın al-
tını b�rkaç kez ç�zd�m. Vel�s� tarafından okula gönder�lme-
yen öğrenc�n�n uzaktan eğ�t�m�ne devam etmes� gerek�yor. 
Çünkü öğrenc�ler her koşulda devam ett�ğ� sınıfın müfreda-
tından sorumlu olacak. Kaygı duyan vel� ve öğrenc�ler�m�-
z�n b�r�nc� sınıflarda olduğu g�b� sürec�n �y� yönet�ld�kler�n� 
gördükler�nde rahatlayacaklarına em�m�n. Başlangıçta çok 
düşük olan b�r�nc� sınıflardak� oranlar sonradan yükseld�, 
yüzde seksenlere yaklaştı.Köy okullarımızda da yüz yüze 
eğ�t�me başlıyoruz. Geçt�ğ�m�z hafta yayınladığımız yönet-
mel�k değ�ş�kl�ğ�ne göre öğrenc� sayısına bakılmaksınız 
köylerdek� okullar vel�ler�m�z�n terc�hler�ne bağlı kalarak 
açık kalacak. Bu süreçte �l hıfzıssıhha kurullarının koşulla-
rını uygun görmed�ğ� okullar �se yüz yüze eğ�t�me devam 
edemeyecek.

Uzaktan eğ�t�m�n ana mecrası olan TRT EBA'da tüm ya-
yınlarımız günde 3 kez tekrar ed�l�yor. B�lg�sayar ve �nternet 
er�ş�m� konusunda desteğe �ht�yacı olan öğrenc�ler�m�z �ç�n 
Türk�ye genel�nde 12 b�n 111 EBA destek merkez� oluştur-
duk.Öğrenc�lere 500 b�n tablet ulaştırılacak. Öncel�kl� �ht�-
yaç sah�b� öğrenc�ler�m�ze hızla dağıtılması �ç�n hazırlanan 
stratej�ye uygun hareket ed�lecek. A�leler�n�n gel�r düzey�, 
kardeş sayısı, özel eğ�t�m gereks�n�m� g�b� bazı kr�terler be-
l�rled�k. C�hazların dağıtım sürec� �l m�ll� eğ�t�m müdürlük-
ler� tarafından koord�ne ed�lecek ve okul yönet�mler� tara-
fından öğrenc�lere ulaştırılacak.Cumartes� günü eğ�t�m ola-
b�l�r. bu okulların �ht�yaçlarıyla �lg�l� b�r konu. B�z bu tür 
konularda ülke genel�nde karar almayız. Okulların �ht�yaç-
larına göre esnekl�k sağlanab�l�r"

Ordu’nun Altınordu Be-
led�yes� tarafından şehr�n alt 
ve üst yapısında yapılan ya-
tırımlar sürüyor. Yapılan 20 
m�lyon l�ralık alt yapı ve yol 
�hales� �le k�m� zaman yaşa-
nan su taşkınları ve olum-
suzlukların önüne geç�lmes� 
hedeflen�yor.

Altınordu Beled�yes�, �l-
çen�n altyapı kaynaklı kro-
n�k sorunlarını kökünden 
çözmek amacı �le başlattığı 
çalışmaları taçlandıracak ya-
tırım programını başlattı. Al-
tınordu Beled�ye Başkanı 
Aşkın Tören’�n tal�matlarıy-
la hayata geçen uygulama 
�le tüm �haleler� canlı yayın-
da kamuoyu önünde rekabet 
ortamında şeffaf b�r şek�lde 
yapan Altınordu Beled�yes�, 
20 m�lyon l�ralık altyapı, üst-
yapı ve yol yapımını �çeren 
yatırım programının �hale sü-
rec�n� tamamladı. İhale kap-
samında baskı beton kaldı-
rım, asfalt yol yapımı ve 
yağmur suyu hatlarını s�l 

COVİD-19 YOĞUN BAKIMINDA GÖREV
YAPAN DOKTORLAR, GENÇLERİ UYARDI

duk ama şuanda buna yet�-
şemey�p ekstra yoğun ba-
kımlar, serv�sler açmak zo-
runda kaldık. İş�n en üzücü 
tarafı da gençler�n sayısının 
c�dd� oranda artması. Yüzde 
25'lere varan yoğun bakım 
gerekt�ren genç hasta sayısı 
var. 30'lu yaşlarda, 40'lı yaş-
larda h�ç �k�nc� b�r hastalığı 
olmayan hastalarımız mev-

cut yoğun bakımlarda” d�ye 
konuştu.

"Ş�md� gençler tedav� gö-
rüyor”

Sağlık çalışanlarının da 
artık yorulduğunu söyleyen 
ve vatandaşların normalleş-
me sürec�ne adaptasyonda sı-
kıntı yaşadığını anlatan 
Ünlü, “B�zlerde o kadar çok 
yıpranmaya başladık k� b�r-

çok hek�m ve hemş�re arka-
daşlarımız poz�t�f oldular. 
B�r kısmı hastanede b�r 
kısmı da evde tedav� görüp 
sonra ger� �şe döndü. Vatan-
daşlar olarak normalleşme 
sürec�n�n adaptasyonunda sı-
kıntılar yaşadık, şuan bunun 
sonuçlarını çek�yoruz. Bu 
b�z�m öngördüğümüz, bek-
led�ğ�m�z b�r şeyd� ama halk 
bu konuda b�raz daha duyar-
lı olursa eğer bunu ancak o 
şek�lde atlatab�l�r�z. Onun dı-
şında hayatımız bu şek�lde 
devam edecek g�b� gözükü-
yor. Gençlerden tek �sted�ğ�-
m�z, bunun yaşlılıkla �lg�l� 
b�r hastalık olmadığının far-
kına varmaları. Yaşlıların bo-
şalttığı yoğun bakım yatak-
larında kend�ler�n�n tedav� 
görmeye başladığı b�l�nc�yle 
sosyal mesafe kurallarına, 
kalabalığa g�r�şlere d�kkat et-
meler� lazım. Buna herhang� 
b�r engel gelmes�ne gerek 
yok. Kend�ler�n�n b�l�nçl� ol-
maları gerek�yor. B�z hep�-
m�z uyuyoruz kurallara ço-

cuklarımıza sarılamıyoruz, 
anne babalarımızı z�yaret 
edem�yoruz” �fadeler�n� kul-
landı.
"İNANILMAZ ZOR BİR 

SÜREÇTİ”
Korona v�rüse yakalanıp 

tedav� olduktan sonra ger� 
�ş�n�n başına dönen Anestez� 
ve Rean�masyon Uzmanı 
Dr. Hat�ce Kaya Özdoğan 
�se yaşadığı zorlukları anlat-
tı. Özdoğan, “Evde sosyal 
desteğ�m�z olmadığı �ç�n ço-
cuklarımızla b�rl�kte kaldık. 
Çocuklarımızı korumak �ç�n 
çok korktuk. B�r dönem ço-
cuklarından ayrı kalan ek�p 
var ama b�z�m g�b� sosyal 
desteğ� olmayıp, bu sürec� 
çocuklarıyla b�rl�kte geç�r-
meye çalışan b�r ebeveyn 
grubu da var. Bu b�ze ayrı 
b�r zorluk yaşattı. Kız karde-
ş�m ve eş�m doktor. 2 çocu-
ğum vardı. Eş�m de poz�t�f 
olduğu �ç�n kız kardeş�m 
özel �laç alarak yanımıza 
gel�p b�ze baktı. Çocukları-
mı koruyup aynı ev�n �çer�-

s�nde yaşadık. İnanılmaz zor 
b�r süreçt�” şekl�nde konuş-
tu.
"HAYATINI KAYBEDEN 

GENÇLER VAR”
Gençler�n yoğun bakım-

da k� sayısının her geçen 
gün arttığını anlatan Dr. Öz-
doğan, daha sonra şunları 
kaydett�:

“Tam rahatladık derken 
b�r�nc� dalganın �k�nc� p�k� 
g�b� b�r döneme g�rd�k. Bu 
dönemde genç hasta sayısı 
azımsanamayacak kadar art-
mış durumda. 

Önlemler�m�z� h�çb�r zo-
runluluk düşünmeden, ken-
d�m�z �ç�n, sağlık çalışanla-
rını tüketmemek �ç�n tüm 
gençler�m�z�n bu konuda d�k-
katl� olmasını önemle �st�yo-
ruz. B�r kısmı c�dd� hasta 
olab�l�yorlar. Hastalarımız 
arttıkça sağlık sektörünün 
kullanımı ve doluluk oranı 
artacak. Bu yataklara her-
hang� b�r�s� geleb�l�r. Bu b�r 
yaşlı hastalığı değ�l. Korona 
v�rüs artık b�r genç hastalığı 

durumuna da gelm�ş durum-
da. Yet�şk�nlerdek� g�b� c�dd� 
seyred�p hayatını kaybeden 
gençler var.”
“HERKES VATANDAŞ-

LIK GÖREVİNE
UYMALI”

Sokağa çıkma yasakları-
nın olduğu dönemde trafik 
kazası da geç�rd�ğ�n� söyle-
yen Dr. Hat�ce Kaya Özdo-
ğan, “Pandem� dönem�nde 
çok c�dd� trafik kazası geç�r-
d�m. Ben yeş�l ışıkta geçer-
ken kırmızı ışıkta sokağa 
çıkma yasağını �hlal eden 
b�r sürücü aracıyla bana 
çarptı. Hep�m�z farklı farklı 
korona v�rüsün olası sağlık 
ve sosyal sıkıntılarını yaşı-
yoruz. 

Çok yorulduk ancak bu 
b�z�m görev�m�z, hep�m�z 
çok �stekl� ve zor şartlarda 
çalışıyoruz. B�z�m tek �ste-
d�ğ�m�z herkes�n vatandaşlık 
görev�ne uyması, tedb�rlere 
önem göstermes�. B�z sağlık 
çalışanlarının tek beklent�s� 
bu” ded�.

20 m�lyonluk yatırımlar su taşkınlarının önüne geç�lmes� hedeflen�yor
baştan yen�leyecek altyapı 
ve üstyapı �şler� program da-
h�l�nde önümüzdek� günler-
de başlayacak.

“1 KURUŞ
BORÇLANMADAN,

YATIRIMLARIMIZA DA 
DEVAM EDEREK, HER 

YIL AÇIK VEREN
BÜTÇEMİZİ ARTIYA 

GEÇİRDİK”
Gerçekleşt�r�lecek altya-

pı ve üstyapı yatırımlarına 
�l�şk�n değerlend�rmelerde 
bulunan Altınordu Beled�ye 
Başkanı Aşkın Tören, yılla-
rın kron�kleşen sorunlarını 
kalıcı olarak çözmek üzere 
çalıştıklarını �fade ederek, 
�haleler�n de canlı yayınla 
şeffaf b�ç�mde yapıldığını 
kaydett�. Her anlamda va-
tandaşlara yakışır b�r şeh�r 
hedefiyle çalıştıklarını kay-
deden Başkan Tören, “Gö-
reve geld�ğ�m�z �lk günden 
�t�baren asla popül�st dav-
ranmayacağız günü değ�l ge-
leceğ� kurtaracak yatırımlar 

yapacağız ve m�llet�m�z�n 
b�ze emanet ett�ğ� kamu kay-
naklarını yerl� yer�nde kul-
lanacağız dem�şt�k, bu duru-
şumuzdan h�ç tav�z verme-
d�k. Uyguladığımız sıkı 
mal� d�s�pl�n ve tasarruf po-
l�t�kalarıyla önce Beled�ye-
m�z�n bozulmuş ve kend�n� 
döndüremez duruma gelm�ş 
mal� tablosunu düzeltt�k. Be-
led�yem�z�n p�yasaya karşı 
sorumluluklarının tamamını 
yer�ne get�rerek tek 1 kuruş 
borçlanmadan yatırımları-
mıza da devam ederek her 
yıl açık veren bütçem�z� ar-
tıya geç�rd�k. Tasarruf pol�-
t�kalarımızdan sonra güçle-
nen ekonom� bütçem�z� şeh-
r�m�ze yatırıma hemşer�ler�-
m�ze h�zmete dönüştürüyo-
ruz” ded�.

20 MİLYON LİRALIK 
ALTYAPI VE YOL

YATIRIMI HAYATA 
GEÇİYOR

Vatandaşlarımızın ve 
kent�m�z�n öncel�kl� konula-

rından olan altyapı meseles� 
�le �lg�l� çalışmalarımıza 
büyük b�r hız verd�k. Yaptı-
ğımız 20 m�lyon l�ralık dev 
altyapı ve yol �hales� �le �l-
çem�zde zaman zaman yaşa-
dığımız su taşkınlarının ve 
olumsuzlukların önüne geç-
mey� hedefl�yoruz” d�yen 
Başkan Tören, “Söz konusu 
yatırımın �hales� de en şef-
faf şek�lde, canlı yayın eşl�-
ğ�nde kamuoyunun ve tüm 
hemşer�ler�m�z�n huzurunda 
gerçekleşt�. 

Altınordu Beled�yes� ola-
rak tüm �mkanlarımız ve per-
sonel�m�z �le Altınordulu va-
tandaşımızın da desteğ� �le 
�lçem�z�n standartları yük-
sek, konforlu, modern ve 
model b�r şeh�r hayatına ka-
vuşması �ç�n gecem�z� gün-
düzümüze katıp çalışmaya 
devam edeceğ�z” sözler�n� 
kullandı.

Başkan Tören değerlen-
d�rmes�nde, yapılacak 
öneml� yatırımlar �le �lçe 

�ç�n güzel b�r gelecek hazır-
ladıklarını vurgulayarak, ge-
leceğ�n m�rasçısı çocuklara 

yaşanab�l�r b�r kent bırak-
mayı hedefled�kler�n� kay-
dett�.

ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEK
İSTEMEYEN VELİLERE ESNEKLİK TANINACAK
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Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcile-
rimizden 1926 Bulancakspor’da büyük 
bir sessizlik hakim.  

Geçen sezon ateş hattına yakın bir 
bölgede iken koronavirüs nedeniyle lig-
lerin sona erdirilmesiyle korkulu rüya 

TBF Akademi’de, aday 
veya mevcut il hakemliği ve 
masa görevliliği başvurularını 
kaçıranlar için son tarih 9 
Ekim 2020 olarak belirlendi.

Ön başvuruda bulunacak 
kişilerin, başvuru sırasında 
kendilerine ait ve kullanmak-
ta olduğu bir mail adresi yaz-
maları ve “Bulunduğu İl” bil-
gisini hatasız doldurmaları 
önemle rica olunur. Sınav so-
nuçları bu bilgide belirtilen 
ilin temsilcisine gönderilecek. 
9 Ekim’e kadar başvuru 
yapan ve daha önceki final sı-
navından başarısız olan veya 
final sınavına katılamayan ki-
şiler için ise yeni sınav tarihi 
17 Ekim olarak açıklandı. 
Sınav 13.00 – 19.00 saatleri 
arasında gerçekleşecek.

Giresun Belediyesi 
Spor Kulübünün bireysel 
gelişim antrenmanları 10 
Ekim’de başlayacak. Deb-
boy mevkindeki Giresun 
Üniversitesi’ne ait spor sa-
lonunda yapılacak antren-
manlara,2007,2008-,2009, 
2010, 2011 ve 2012 do-
ğumlu kız ve erkekler ka-
tılabilecek. Gelişim ant-
renmanlarına katılmak is-
teyenlerin 05319251312 
numaralı telefonu araya-
rak iletişime geçebilecek-
leri kaydedildi.

Giresunspor’un uzun yıllar formasını giyen Berkan Yıl-
dırım transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Gü-
müşhanespor’a imza attı.

Tecrübeli oyuncu ile sözleşme yenilenmemişti. Berkan 
Yıldırım, transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala 
kendini Gümüşhanesporlu yapan bir yıllık sözleşmeye imza 
attı.

Giresunspor’un geride kalan dört haftalık süreçte attığı ve 
yediği gol sayısı aynı oldu. Boluspor ve Bursaspor ağlarına iki-
şer, Balıkesirspor ve Menemenspor filelerine ise birer gol bı-
rakan Yeşil-beyazlılar, Balıkesirspor’dan 3 gol yemiş, Bursas-
por, Menemenspor ve Boluspor müsabakalarında ise kalesin-
de birer gol görmüştü.

Giresunspor’un bu 
sezon iç sahada oynadığı 
iki maçta da sonucu uzat-
ma dakikalarında gelen 
goller belirledi.

İlk iç saha maçında 
Menemenspor ile karşıla-
şan Çotanaklar uzatma 
bölümüne 1-0 önde gir-
miş ancak +5’de kalesinde gördüğü golle iki puan yitirerek 
büzün üzüntü yaşamıştı. Giresunspor, ikinci iç saha maçında 
ise uzatma dakikasında attığı golle galibiyet sevinci yaşadı. 
Boluspor karşısında son dakikalara 1-1’lik eşitlikle giren Yeşil-
beyazlılar artı 4’de Anthony’nin kaydettiği golle kazandı.

1926 Bulancakspor’da sess�zl�k
görmeyen Kırmızı-beyazlı ekipte, yeni 
dönemde nasıl bir yol haritası çizileceği 
konusunda belirsizlik dürüyor.Emrullah 
Guguk başkanlığındaki yönetim kurulu-
nun, yeni dönemde kulübün başında 
olup, olmayacağı konusunda henüz bir 

açıklama yapılmış değil. Temsilcimizde 
her sezon öncesi yaşanan bu gelişmele-
re taraftarları da endişelendiriyor.  Kır-
mızı-beyazlı ekibe gönül verenler bir an 
evvel yeni sezonunun oyuncu ve teknik 
kadrosunun belirlenmesini istiyor.

TBF’de Hakem Eğ�t�m�

Alperen son anda vazgeçt�
Giresunspor’un genç 

orta saha oyuncusu Alperen 
Aydın son anda Gümüşha-
nespor’a kiraya gitmekten 
vazgeçti. İki kulüp oyuncu-
nun kiralık olarak anlaşması 
konusunda anlaşmaya 
vardı. Geniş kadroya sahip 
olan Çotanaklar’da teknik 
ekip ve yönetim bu oyuncu-
nun tecrübe kazanması için 
kiralık gitmesine sıcak bakı-
yordu. Alperen de bu dü-
şüncedeydi ancak son anda 
Gümüşhanespor’un kendisi-
ne önerdiği rakamı az bula-
rak kalmayı tercih etti.

Attığımız da, yed�ğ�m�z de aynı

Berkan son anda Gümüşhane’ye g�tt�

Gel�ş�m
antrenmanları

10 Ek�m’de
başlayacak

Kader� son dak�ka goller� bel�rl�yor
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Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, geniş bir 
oyuncu kadrosuna sahip ol-
manın mutluluğunu yaşadığı-
nı söyleyerek; “Çok çalışan 
formanın sahibi olur’ dedi.

Genç teknik adam; “Baş-
kanımız kısıtlı imkânlara rağ-
men geniş, kaliteli oyuncular-
dan kurulu bir kadro oluştur-
du. Her teknik adam böylesi-
ne alternatifli bir kadro ile ça-
lışmak ister. 17 oyuncu 
transfer ettik. Geçen sezonki 
kadromuzdan Onurcan, Mu-
hammed Himmet, Mehmet 
Taş ve İshak ile Milinkoviç ile 
devam etme kararı aldık. Bu 
oyuncuların yanı sıra Arda, 
Erolcan, Fatih, Semih, 
Ahmet, kaleci Göktan, Şükrü 
ve Alperen gibi genç oyuncu-

TFF 1. Lig’de 7 puanla 8. Sırada yer 
alan Giresunspor, sezonun ilk yarısında 
14 maça daha çıkacak. Bu maçların 
6’sını deplasmanda oynayacak Çotanak-
lar, 7’sinde ise rakipleriyle iç sahada kar-
şılaşacak.

Giresunspor’un ilk yarı boyunca 
kalan maçları şu şekilde: Ankaraspor 
(D), Adanaspor, Altay (D), Ümraniyes-
por, Bandırmaspor (D), Samsunspor, 
İstanbulspor (D), Eskişehirspor, Keçi-
örengücü (D), Adana Demirspor, Altı-
nordu, Akhisarspor (D) ve Tuzlaspor.

Giresunsporlu Caner Hüseyin Bağ, yeni yeni ritim buldu-
ğunu ifade ederek, gerçek performansını kısa sürede sahaya 
yansıtacağını belirtti.

Kampa geç katıldığını ve kamp görmeden lige başladığı-
nın altını çizerek, kendisinden beklentileri de çok iyi bildiğini 
kaydeden Caner Hüseyin, “Daha iyi olacağım. Ben buraya ba-
şarılı olmaya ve takımıma katkı sağlamaya geldim. Yavaş 
yavaş kondisyon kazanıyorum. İnşallah milli maç arasından 
sonra daha iyi olacağım.” diye konuştu.

Yeşil-beyazlılarda geride kalan haftalarda adından en 
çok söz ettiren oyuncu olan Nalepa, Giresunspor’da çok 
mutlu olduğunu dile getirdi.

İlk kez ülkesinin dışında futbol oynadığını kaydeden Po-
lonyalı; “Giresunspor’a gelmeden araştırmalar yapmıştım. 
Buraya gelerek en doğru tercihi yaptığımı düşünüyorum. 
Giresunspor’da çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ile de 
çok iyi anlaşıyorum. Galibiyetler güzel bir havanın oluşma-
sını sağladı. Tabi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
koronavirüsten ötürü maçlar seyircisiz oynanıyor. Umarım 
en kısa sürede taraftarların desteğini arkamıza alarak mü-
sabakalar oynarız” şeklinde konuştu. Giresunspor, 2020-2021 sezonu birinci trans-

fer döneminde kadrosuna 17 oyuncu dâhil etti.
Giresunspor’un kadrosuna kattığı sporcular 

şunlar: Kaleci Tolgahan Acar (Denizlispor), sağ 
bekler Hayrullah Bilazer (Boluspor) ve Kerem Ka-
lafat(Beşiktaş’tan kiralık), stoperler Diarra (Bur-
saspor), Sadi Karaduman (Hatayspor), Sergen 
(Nazillispor), sol bek Hüsamettin (Keçiörengücü), 
orta saha Nalepa (Arka Gdynia), Anthony(Kayse-
rispor’dan kiralık) Helder (Altay), Madinda (Keçi-
örengücü), kanat Traore (Sivasspor), Caner Hüse-
yin (Hatayspor), Sergio (KF Skenderbeu), forvet 
Yasin Ozan(Altınordu), İbrahıma Balde (Real Ovi-
edo), Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor)

Giresunspor, 2020-
2021’de beş oyuncusunu 
kiraya verdi. Yeşil-
beyazlılarda ilk olarak 
Oğuzhan Öztürk Ameds-
por’a kiralanmıştı. Cevat 
Can 3. Lig ekiplerinden 
Fatsa Belediyespor, kale-
ci Erkan Payasspor, Er-
tuğrul ve Atakan Doğa-
nay ise Erbaaspor’a 
sezon sonuna kadar kira-
lık olarak verildi.

Giresunspor’un kiralık olarak 
Amedspor’a gönderdiği Oğuzhan 
Öztürk son maçında yıldızlaştı. 

İlk iki maçında sahadan mağlu-
biyetlerle ayrılan Diyarbakır ekibini 
Şanlıurfaspor maçında üç puana 
Oğuzhan uçurdu. 

Genç futbolcu, 2-1 kazandıkları 
maçta iki gole imza attı.

Üst üste üç aylık maaşını alamadı-
ğı için sözleşmesini 29 Temmuz’da 
fesih eden Raul Rusescu, transfer dö-
neminde her hangi bir kulübe imza at-
madı.

Rumen forvet, Giresunspor ile yap-
tığı sözleşme gereği futbol oynama-
yacağı 2020-2021 sezonunda 250 bin 
Euro parayı Çotanaklar’dan alacak.

G�resunspor’un hocası Hakan Keleş: “Başkanımız kısıtlı �mkânlara rağmen gen�ş, kal�tel� oyunculardan 
kurulu b�r kadro oluşturdu. Her tekn�k adam böyles�ne alternat�fl� b�r kadro �le çalışmak �ster”

“Çok çalışan formayı alır”
lara sahibiz” şeklinde konuş-
tu.

REKABET BAŞARIYI 
GETİRİR

Bundan sonraki süreçte 
oyuncular arasında formaya 
sahip olabilmek için büyük 
bir rekabetin olacağını kay-
deden Hakan Hoca; “Reka-
bet her zaman başarıyı geti-
rir. Benim için maça 11'de 
başlayan ile kenarda oturan, 
ya da kadroya giremeyen fut-
bolcu arasında bir fark yok. 
Futbolcunun isminin ne oldu-
ğu da önemsiz. Sadece per-
formansa bakarım. Çok çalı-
şan, karşılığını mutlaka alır. 
15 yaşındaki genç kardeşimiz 
idmanlarda çok iyi çalışıyorsa 
o hafta sonu çıkar ve sahada 
mücadelesini verir” diye ko-

nuştu. Keleş, ligin beşinci haf-
tasında deplasmanda Anka-
raspor ile oynayacakları maçı 

da kazanarak 3’te üç yapma-
yı arzuladıklarını da sözlerine 
ekledi.

Caner r�tm�n�
yen� buluyor

Nalepa: “G�resunspor’da
çok mutluyum” 6’sı dışarıda 7’s� �çer�de

17 transfer yaptı Oğuzhan yıldızlaştı

K�rada beş oyuncusu var
Oynamadan kazanacak
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