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Giresun Gümrük Müdürlüğü tarafından Eylül ayında ya-
pılan ithalat ve ihracat rakamları paylaşıldı. Buna göre 
Eylül ayı içerisinde 70 milyon liralık ihracat gerçekleşirken 
ihracat rakamı ise 218 milyon lira oldu. İhraç edilen ürün-
ler arasında ise fındık ve mamullerinin yanı sıra organik 
mısır ve sanayi malzemeleri bulunuyor. 

Devamı Sayfa 2’de

Çinli Biyoteknoloji fir-
ması ile Sağlık Bakanlığı ta-
rafından imzalanan proto-
kol ile geliştirilen Sars 
Cov-2 korona virüse karşı 
yapılacak olan Covi-2 aktif 
aşısının çalışmasında, Faz 
3 evresinde geçilmesi ile 
geliştirilen aşı Türkiye’de 
13 bin kişiye uygulanacak.

Devamı Sayfa 2’de

Türkiye’nin en çok bal üretilen ili 
Ordu’da Avrupa Birliği ile 2009 yılında 
sözleşmesi imzalanan, temeli 2012 yı-
lında atılan ve 2017 yılı itibariyle ta-
mamlanan 10 milyon euroluk bal tesisi 
vergi ve SGK borçları sebebiyle üretim 
yapamıyor.  Devamı Sayfa 2’de

Bulancak’ta 27 
Haziran 2020 tari-
hinde kaybolduk-
tan 3 gün sonra 
evinden 7 km 
uzaklıkta bir dere-
de bulunan 7 ya-
şındaki İkra Nur'un 
ölümü ile ilgili sır 
perdesi geçen yak-
laşık 4,5 aylık sü-
reye rağmen arala-
namadı.

Devamı
Sayfa 2’de

Devlet üniversiteleri ara-
sında henüz yeni sayılmasına 
rağmen, Akademik Perfor-
mansa Göre Üniversite Sıra-
laması’nda (URAP) her geçen 
yıl yükselen Giresun Üniver-
sitesi’ne öğrenci tercihlerinde 
de artış yaşanıyor. 

2019-2020 Akademik 
yılda 5 bin 776 öğrenci 
mezun veren Giresun Üniver-
sitesi'ni, 2020-2021 Akade-
mik yılda ise 7 bin 40 öğren-
ci kayıt yaptırdı.

Devamı Sayfa 3’te

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin Doğu 
Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)’nın yürüttüğü faaliyetle-
rin bölge illerinde yeterince etkin olamadığını belirterek Gire-
sun ve Ordu’nun DOKA’dan ayrılarak farklı bir ajans kurulma-
sı gerektiğini belirtti.  Devamı Sayfa 3’te

Giresun Valisi Enver Ünlü 
koronavirüsle mücadele de-
netimlerine devam ediyor. 
“SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ 
İÇİN” mottosu ile hayatın 
tüm alanlarını kapsayan de-
netimlerde temizlik, maske 
ve mesafe kurallarının öne-
mine dikkat çekiliyor.

Vali Enver Ünlü, İçişleri 
Bakanlığı, İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün “Covid-19 
Tedbirleri 8 Ekim 2020 De-
netimi” konulu Genelgesi ge-
reğince 81 İl ve ilçe merkez-
lerinde gerçekleştirilecek 

Giresun Prof. Dr. İlhan 
Özdemir Eğitim Ve Araştır-
ma Hastanesi Başhekimi 
Doç.Dr. Atilla Çıtlak, KTÜ Tıp 
Fakültesi Farabi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Celal Te-
kinbaş’ı makamında ziyaret 
etti. Yeni görevi nedeniyle 
Başhekim Tekinbaş’ı tebrik 
eden Atilla Çıtlak yeni hasta-
nenin taşınması konusunda 
görüş alış verişinde bulundu.

VALİ ÜNLÜ, VİRÜS DENETİMİNDE
olan genel denetimler kap-
samında il merkezinde ger-
çekleştirdiği denetimlerde; 
koronavirüs salgınıyla müca-
dele kapsamında içerisinde 
bulunduğumuz kontrollü sos-
yal hayat döneminde temel 
prensipler olan temizlik, 
maske ve mesafe kuralları-
nın yanı sıra tüm iş kolları 
ve yaşam alanları için belirle-
nen tedbirlere ve kurallara 
uyulmasının salgınla müca-
delenin başarısı açısından 
büyük önem taşıdığına dik-
kat çekti.

Eylül ayında G�resun’dan 218 m�lyon
l�ralık �hracat gerçekleşt�r�ld�

İkra Nur’un ölümü �le �lg�l� sır perdes� aralanamadı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ HEM BAŞARIDA
HEM DE TERCİHTE YÜKSELİYOR13 b�n gönüllüye

cov�d-19 aşısı
uygulanacak

Başhek�m At�lla
Çıtlak’tan hayırlı 

olsun z�yaret�

Şah�n; “G�resun ve Ordu
DOKA’dan ayrılmalıdır”

10 m�lyon euroluk tes�s, borç
yüzünden üret�m yapamıyor

Cumhuriyet Halk Partisi 
Giresun Milletvekili ve TBMM 
Başkanlık Divanı Üyesi Necati 
Tığlı, Yağlıdere’yi Alucra’ya 
Bağlayan Kurtbeli yolu ve 27 
kilometrelik Alucra – Çamoluk 
yolunu bir kez daha gündeme 
getirdi.  Devamı Sayfa 4’te

Kurtbel�,Alucra ve Çamoluk
yolları b�r kez daha
mecl�s gündem�nde

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Erkan Kan-
demir Giresun Belediyesi’ni ziyaret etti. Zi-
yarette Giresun’da yapılacak olan kongre-
ler ve Giresun teşkilatlanmasıyla ilgili isti-
şarelerde bulunulurken Başkan Aytekin 
Şenlikoğlu ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi.

Gerçekleşen ziyarette Giresun İl Baş-
kanı Kenan Tatlı ve meclis üyeleri de yer 
alırken Genel Başkan Yardımcısı Erkan 
Kandemir’e Teşkilat Başkan Yardımcısı Mu-
hammed Avcı, Bölge koordinatörleri Polat 
Türkmen, Yahya Çelik, AK Parti Ordu İl 
Başkanı Halit Tomakin eşlik etti.

Ak Part� Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandem�r Beled�ye’y� z�yaret ett�
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GİRESUN GÜNCEL:
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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 Gümrük Müdür-

lüğü ver�ler�ne göre ,1 Ey-
lül- 30 Eylül arasını kapsa-
yan ver�lere göre 70 m�lyon 
721 b�n 601 l�ralık �thalat 
gerçekleş�rken, �thal ed�len 
ürünler arasında Fındık ve 
Mamuller� (Ger� Gelen 
Eşya), Dökme Taş Kömür, 
Buğday, Soya Fasulyes�, 
Opt�k Sınıflandırma Ayıkla-
ma Mak�nes�, H�droelektr�k 
Enerj� Üret�m� Jeneratörü ve 
Teçh�zatları yer aldı. 

İhraç ed�len İç Fındık, 
Fındık Mamuller�, Tekst�l, 
Organ�k Kırık Mısır, Çalış-
ma Tezgahı, Kıyma Çekme 
Mak�nes�, Sanay� T�p� Mut-
fak Malzemes�, Asansör, Ku-
ruyem�ş Kavurma Hattı, Ku-
rab�ye, Kuruyem�ş Püres�, 
Muhtel�f Bakkal�ye, Ay Çe-
k�rdeğ� İşleme Hattı karşılı-
ğında �se 218 m�lyon 382 
b�n 720 l�ralık �hracat �şlem� 
gerçekleşt�.

1. Sayfadan Devam
Aşı �le �lg�l� b�lg�ler 

veren Kayser� Şeh�r Hasta-
nes� Enfeks�yon Hastalıkları 
Kl�n�ğ� Cov�-2 akt�f aşı So-
rumlu Araştırmacı Doktor 
Ayş�n Kılınç Toker, “Türk�-
ye olarak �lk defa bu kadar 
büyük Faz 3 çalışmasında 
ön ayak oluyoruz” ded�.

Başarılı olamayan aşıla-
rın Faz 3 aşamasına geleme-
d�ğ�n� ve aşıda güven�l�rl�k 
konusunda herhang� b�r 
sorun yaşanmadığını söyle-
yen Ayş�n Kılınç Toker, “As-
lında faz çalışmaları olarak 
Faz 1, 2, 3, 4 olarak tanım-
lanır. Faz 0 da laboratuvar 
boyutunda gerek�rse deney 
hayvanları üzer�nde çalışma 
yapılır. Faz 1 ve 2 �se etk� 
ve dozlama �ç�n sağlıklı 
ama sınırlı gönüllü sayısı �le 
çalışır. İnsan üzer�nde de-
neyler yapılır. Eğer bu aşa-
malarda herhang� b�r prob-
lem yaşanmaz �se gen�ş gö-
nüllü çerçeves�ne sah�p Faz 
3 çalışmalarına geç�l�r. Aşı-
nın �çer�ğ� şu an �ç�n �nakt�-
ve ed�lm�ş sars cov-2 v�rü-
sü. Yan� herhang� b�r hasta-
lık oluşturacak etk�s� bıra-
kılmamış laboratuvar orta-
mında �n akt�ve ed�lm�ş ko-
numda o yüzden de hastalık 
bel�rt�ler� açısından güven�r-
l�ğ� yüksek düzeyde. Zaten 
Faz 1 ve Faz 2 çalışmaların-
da hayatı tehd�t eden öneml� 
b�r yan etk�ye saptamadık. 
Ayrıca denekler� ve gönül-
lüler� vazgeçt�recek b�r 
durum olmadı. Faz 2 çalış-
maları da denekler�n poz�t�f 
yanıtlarıyla sonuçlandı, Faz 
1 ve Faz 2 çalışmaları. On-
ları geçemed�ğ� takd�rde h�ç-
b�r aşı ve �laç Faz 3 aşama-
sına gelem�yor. Bu o yüzden 
güvenl�l�k ve yan etk� profil� 

Duroğlu'nda su kanalına 
düşen �nek, �tfa�ye ve 
AKUT ek�pler� tarafından 
kurtarılarak sah�b�ne tesl�m 
ed�ld�.

Duroğlu beldes� Pınarçu-
kuru köyünde akşam saatle-
r�nde �neğ� su kanalına 
düşen köylü durumu �tfa�ye-
ye b�ld�rd�. 

G�resun İtfa�yes�’ne 
bağlı ek�pler �le AKUT 
ek�pler�n�n çalışmaları so-
nucu su kanalına düşen 
�nek, bulunduğu yerden kur-
tarılarak sah�b�ne tesl�m 
ed�ld�.

Cam�ler ve D�n Görevl�-
ler� Haftası münasebet� �le 
Bulancak Müftülüğü h�zmet 
b�nasında müftülük bünye-
s�nde yıllarca h�zmet verm�ş 
ve 2018 yılından sonra 
emekl� olmuş on personele 
İlçe Müftüsü Cevat Er�şt� ta-
rafından plaket ver�ld�.

İlçe Müftüsü Er�şt� D�n 
gönüllüler�ne d�n görevl�l�ğ�-
n�n emekl�l�k �le b�rl�kte b�t-
med�ğ�n� b�r ömür boyu 
devam ett�ğ�n� �fade ederek 
kend�ler�ne sağlık ve huzur 
dolu b�r hayat geç�rmeler� te-
menn�s�nde bulundu.

“Dünyada 50 b�n, Türk�ye'de
  13 b�n k�ş�de uygulanacak”

açısından öneml�” ded�.
“DÜNYADA 50 BİN, TÜR-
KİYE'DE 13 BİN KİŞİDE 

UYGULANACAK”
Aşının Türk�ye'de 13 b�n 

k�ş�de uygulanacağını ve 
Türk�ye'n�n �lk defa bu 
kadar büyük Faz 3 çalışma-
sında ön ayak olduğunu söy-
leyen Toker, “Öncel�kle as-
lında bu Ç�n b�yoteknoloj� 
firmasından üret�len b�r aşı. 
Aşının üret�m� Ç�ne a�t. 
Ç�n'le Sağlık Bakanlığı tara-
fından tüm dünya genel�nde 
protokolünün hazırlandığı 
b�r çalışma. Şöyle k� dünya 
üzer�nde 50 b�n gönüllüde 
Faz 3 çalışması yapılması 
planlanıyor. Bunun 13 b�n 
kadarlık b�r bölümü Türk�-
ye'de yapılacak. Ç�n ve Bre-
z�lya g�b� b�rçok ülkede uy-
gulama başladı. Şu ana 
kadar 10 b�n sağlıklı gönül-
lü aşı uygulaması yapıldı ve 
herhang� b�r hayatı tehd�t 
edecek yan etk�ye ya da ta-
nımlanamayacak b�r hastalı-
ğa rastlanmadı. Çok hafif be-
l�rt�lerle atlatıldı. B�z Türk�-
ye olarak bu kadar gen�ş 
Faz 3 çalışmasını �lk defa 
ön ayak oluyoruz. Türk�-
ye'de daha sınırlı sayıda gö-
nüllülerle yapılmıştı bu ça-
lışmalar. 13 b�n gönüllü sa-
yısı gerçekten çok yüksek. 
Ded�ğ�m g�b� Ç�n, Brez�lya, 
Suud� Arab�stan ve Bangla-
deş g�b� UNICEF'�n Afr�-
ka'da ön ayak olduğu b�rçok 
ülkede bu aşı zaten uygula-
nacak. Bu Ç�n firması aslın-
da Sağlık Bakanlığının çok 
uzun zamandır beraber ça-
lıştığı b�r firma. Öyle k� ço-
cukluk dönem� aşılarından 
Hepat�t A Hepat�t B aşısı, kı-
zamık, kabakulak, suç�çeğ� 
aşıları, çocuk felc� aşısı 
zaten bu firma tarafından 

üret�len aşıları Sağlık Ba-
kanlığı tarafından tem�n ed�-
l�yor ve çocuklarımıza yıl-
lardır bu aşılar uygulanıyor” 
�fadeler�n� kullandı.
“TEDAVİ YÖNTEMİNİ 
NETLEŞTİREMEDİĞİ-
MİZ BİR HASTALIK”

Ayş�n Kılınç Toker, v�rü-
sün yüzde 100 etk�n tedav�-
s�n�n henüz bulunmadığını 
söyleyerek, sözler�ne şu şe-
k�lde devam ett�:

“Yaşadığımız dönem çok 
farklı b�r dönem. Maalesef 
tam olarak tedav�s� ve kl�n�k 
durumunu netleşt�remed�ğ�-
m�z b�r hastalıkla karşı kar-
şıyayız. Bazı �nsanlarda çok 
hafif seyrederken, bazı �n-
sanlarda çok ağır, yoğun 
bakım şartları gerekt�ren du-
rumlarla karşılaşıyoruz. 
Yüzde 100 b�r etk�n tedav�s� 
maalesef şuan saptanab�lm�ş 
değ�l. O yüzden ben�m 
kend� görüşüm. Hastalığa 
yakalanmadan, bu hastalık 
nasıl geçecek düşünces�ne 
kapılmadan, öncel�kle aşı 
olup kend�m�z� hastalıktan 
korumak.“

Aşının 2 grup üzer�nde 
uygulanacağını ve bel�rl� kr�-
terler çerçeves�nde gönüllü-
ler�n seç�leceğ�n� söyleyen 
Ayş�n Kılınç Toker, “Proto-
kol 2 gruptan oluşuyor. K1 
ve K2 olarak sınıflandırdığı-
mız, Türk�ye de yapılması 
gereken 13 b�n k�ş�l�k grup-
tan �lk b�n 300 k�ş�y� sağlık 
çalışanlarından yapmak �st�-
yoruz. Bunun öncel�k nede-
n� şu, sağlık çalışanlarının 
yüksek r�skl� temasları. Sağ-
lık çalışanı derken �se hasta-
nede çalışan doktor, hemş�-
re, �dar� personel, tekn�syen, 
yemekhane çalışanı, tem�z-
l�k personel� dah�l cov�d has-
talarıyla sık teması olan k�-
ş�lere öncel�k vereceğ�z. 
Bunun neden� de hastanede 
kontrolün daha kolay olma-
sı, bu k�ş�ler�n daha yüksek 
temas �çer�s�nde olması her-
hang� b�r yan etk� gel�şecek 
olduğu takd�rde daha erken 
yanıt vereb�leceğ�m�z, daha 
erken kontrol altına alab�le-
ceğ�m�z b�r durum olmasın-
dan dolayı. Türk�ye genel�n-
de �lk b�n 300 k�ş�l�k çalış-

madan sonra halka 12 b�n k�-
ş�l�k de normal r�sk düze-
y�ndek� �nsanlara aşı çalış-
ması yapılacak. Şuan �ç�n ça-
lışmamız da sağlıklı gönül-
lülerden oluşan b�r gönüllü 
l�stes� oluşturuyoruz. Bu k�-
ş�lerden öncel�kle daha önce 
PCR test� �le korona v�rüs 
hastalığını geç�rmem�ş ol-
mamalarını, kan testler� �le 
geç�rmem�ş olmalarını tey�t 
ed�yoruz. Sonrasında araş-
tırmacılar tarafından k�ş�ler 
aşıya uygunluk açısından de-
ğerlend�r�l�yor. 18 �le 59 yaş 
arasında b�r profil seçmeye 
çalışıyoruz. Kron�k hastalığı 
olmayan, uzun sürel� �laç, 
kemoterap�, radyoterap� te-

dav�s� almamış k�ş�ler� seç-
meye çalışıyoruz. Yan� as-
lında sağlıklı gönüllüler� seç-
meye çalışıyoruz. Bu şek�l-
de oluştuktan sonra b�z aşıyı 
0. gün ve 14. gün olacak şe-
k�lde �k� doz hal�nde uygu-
layacağız. Koldan kas �çer�-
s�ne uygulayacağız ve 30 da-
k�kalık b�r gözlem ortamı-
mızda sağlandıktan sonra k�-
ş�ler� 1 yıl boyunca 15'er 
bell� b�r süre sonra 30'ar 
günlük aralıklarla tak�p ede-
ceğ�z. Bu süre zarfında 7 
gün 24 saat ulaşab�lecekler� 
b�r telefon numarası olacak. 
Bu telefon numarasına her 
türlü sağlık problemler�ne, 
yan� örneğ�n k�ş� aşı oldu 

sonrasında trafik kazası ge-
ç�rd�. O durumda b�le b�z�m 
tak�b�m�zde olacak. Denek-
ler� tamamen gözlem altında 
tutacağımız b�r protokol çer-
çeves�nde çalışacağız. Onun 
dışında da oluşacak b�r yan 
etk�de faz1, faz2 çalışmala-
rında ded�ğ�mde çok sınırlı 
sayıda yan etk�ler meydana 
geld�. Bunlar ned�r? İşte en-
jeks�yon yer�nde ufak b�r kı-

zarıklık, ağrı, ateşlenme 
h�ss� ama s�stem�k ateş ya-
nıtı olarak şuan dünya gene-
l�nde yapılan tüm aşı çalış-
maları �çer�s�nde en düşük 
ateş yan etk�s� bu aşı �le sağ-
landı. Onun dışında k�ş�n� 
hastaneye yatmasını gerek-
t�recek kadar ağır b�r yan et-
k�yle karşılaşılmadı. Hayatı 
tehd�t eden b�r yan etk� söz 
konusu değ�l” ded�.

70 m�lyon �thalat 218 m�lyon �hracat

Su kanalına
düşen �nek
kurtarıldı

1. sayfadan devam
Türk�ye’n�n en çok bal 

üret�len �l� Ordu’da Avrupa 
B�rl�ğ� �le 2009 yılında söz-
leşmes� �mzalanan, temel� 
2012 yılında atılan ve 2017 
yılı �t�bar�yle tamamlanan 10 
m�lyon euroluk bal tes�s� 
verg� ve SGK borçları sebe-
b�yle üret�m yapamıyor.

10 m�lyon euroluk mal�-
yet�n yüzde 85'� Avrupa B�r-
l�ğ� h�bes�, yüzde 15'� �se 
B�l�m Sanay� ve Teknoloj� Ba-
kanlığı tarafından karşılanan 
BALMER, kamu borçları se-
beb�yle üret�m yapamaz hale 
geld�. Ş�rket, kapas�tes�n� 
yarı yarıya düşürdü. Paydaş-
ları arasında Ordu T�caret ve 
Sanay� Odası, Ordu Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları B�rl�ğ�, 
Ordu, S�nop, Samsun, G�re-
sun, Trabzon ve R�ze Arı Ye-

Kamu borcu yüzünden üret�m yapamıyor

t�şt�r�c�ler� B�rl�kler�n�n yer al-
dığı tes�ste akred�te laboratu-
var, bal paketleme, polen te-
m�zleme ve paketleme, pro-
pol�s �şleme, arı sütü ün�tes�, 
ham mum, temel petek ün�te-
s�, AR-GE'den oluşan bal pa-
ketleme b�r�mler� bulunan 
BALMER’�n güçlü b�r kuru-
ma devred�lmes� tartışılıyor.

Ordu T�caret ve Sanay� 
Odası (OTSO) Başkanı Ser-
vet Şah�n, Sanay� ve Tekno-
loj� Bakanı Mustafa Varank 
ve Türk�ye Odalar ve Borsa-
lar B�rl�ğ� Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu’nun katıldığı, 
365 oda-borsa başkanı �le 61 
sektör mecl�s� başkanına yö-
nel�k v�deo konferans toplan-
tısında BALMER’�n �ç�nde 
bulunduğu durumu özetled�.

“BALMER,
DEVREDİLMELİDİR”

Şah�n, “BALMER A.Ş. 
ne yazık k� şu anda verg� ve 
SGK borçlarını ödeyemeyen, 
kuruluş amaçlarını gerçekleş-
t�remeyen b�r enst�tü duru-
mundadır. 

Ş�rket�n kamuya olan 
borçlarından dolayı odamız 
da olumsuz etk�lenm�şt�r. 
Yen� projeler üretemed�ğ�m�z 
g�b� devam etmekte olan pro-
jeler�m�z�n yüzde 75’l�k ba-
kanlık payını da alamadık. 
Ş�rket�n durumunun bu şek�l-
de olması 10 m�lyon euronun 
ger� ödenme yükümlülüğünü 
doğuracağı kaçınılmaz so-
nuçtur. BALMER A.Ş.’n�n 
atıl kalmaması, kuruluş 
amaçlarını gerçekleşt�reb�l-
mes� ve faal�yetler�ne devam 
edeb�lmes� �ç�n Tarım Bakan-
lığına, Büyükşeh�r Beled�ye-
s�ne veya uygun görülecek 
b�r otor�teye devr�n�n sağlan-
ması gerek�r” ded�.

BAKAN VARANK:
“DEVRİNİ

DÜŞÜNEBİLİRİZ”
OTSO Başkanı Servet 

Şah�n’�n sorularına yanıt 
veren Sanay� ve Teknoloj� Ba-
kanı Mustafa Varank konuş-
masında şu görüşlere verd�:

“Yaptığımız projeler�n b�r 
kısmında sürdüreb�l�rl�k 
problem� yaşanmaktadır. Bu 
�se proje yapılırken �şletme 
sermayes�n�n d�kkate alınma-
masından kaynaklanmakta-
dır. B�z bakanlık olarak bu sı-
kıntıları ortadan kaldırarak, 
bunları ayağa kaldırmaya ça-
lışıyoruz. Şu anda kalkınma 
ajansları, bakanlığımıza bağlı 
AB ve Dış İl�şk�ler Genel Mü-
dürlüğü bunlarla �lg�l� b�r 
plan dâh�l�nde ne yapılab�l�-
r�z bunun çalışmasını yapa-
cağız. 

Projen�n sürdüreb�l�r ol-
mamasının önem� burada or-
taya çıkıyor. Örneğ�n proje 
kapsamında Samsun’da b�r 
metal laboratuvarı kurulmuş, 
10 m�lyon euroyu almışız Av-
rupa B�rl�ğ�’nden ancak ma-
k�naların paket� b�le açılma-
mış, nasıl �şletecek k�mse �ş-
letmey� b�lm�yor. 

Orada bu projey� TSE’ye 
devrett�k, şu anda yavaş 
yavaş çalışmaya başladı. B�z 
rekabetç� sektörler programı-
nın heps�n� değerlend�rece-
ğ�z. Eğer BALMER’�n böyle 
b�r yere dev�r hususu varsa, 
bunu da gündeme alırız.”

Emekl� d�n gönüllüler�ne plaketler� ver�ld�
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Saadet Part�s� G�resun İl Başkanı Abdülkad�r Bektaş 
merkez �lçe başkanı Sa�m Öksüz ve yönet�m kurulu üyeler� 
gazetem�z Güncel’e hayırlı olsun z�yaret�nde bulunarak, 
hafta sonu yapacakları 7’nc� Olağan Kongreler�ne davet et-
t�ler.

İl Başkanı Abdülkad�r Bektaş’ın tek l�steyle g�receğ� 
Kongre 11 Ek�m Pazar günü saat 11.00’de Sky Beach 
Düğün Salonu’nda gerçekleşecek.

1. Sayfadan Devam
İc�ll� köyünde yaşayan 

anne Nazlı T�rs�, 7 yaşındak� 
kızını fa�l� meçhule kurban 
verd�ğ�n� ve acısının her 
geçen gün daha da arttığını 
söyled�. Kızının kaybolması-
nın üzer�nden yaklaşık 4,5 
ay geçmes�ne rağmen henüz 
b�r �pucuna ulaşılamadığını 
anlatan acılı anne Nazlı 
T�rs�, “Kızımın kaybolması-

1. Sayfadan Devam
G�resun Ün�vers�te-

s�’nden yapılan açıklamada, 
“ÖSYM tarafından gerçek-
leşt�r�len 2020 YKS �le 
2020-2021 akadem�k yılında 
G�resun Ün�vers�tes�’n�n 97 
önl�sans programına 4 b�n 
447, 42 l�sans programına �se 
2 b�n 306 öğrenc� olmak 
üzere toplam öğrenc� sayısı 6 
b�n 753 olarak kes�nleşt�. Bu 
sayının üzer�ne, d�ğer ün�-
vers�telerden yatay geç�şle 
gelen öğrenc�ler �le yabancı 
uyruklu olarak yen� kayıt 
yaptıran öğrenc�ler eklend�-
ğ�nde 2020-2021 öğret�m yı-
lında 7 b�n 45 yen� kayıt ya-
pılmıştır. Ün�vers�tem�z�n ön-
l�sans programlarında dolu-
luk oranı yüzde 97, l�sans 
programında �se yüzde 94,3 
olarak gerçekleşm�şt�r” de-
n�ld�.

KENDİSİYLE
KURULAN 95 ÜNİVER-

SİTEDEN 60’INI
GERİDE BIRAKTI
G�resun Ün�vers�tes�’n�n 

her geçen yıl başarı perfor-
mansının yükseld�ğ�ne de d�k-
kat çek�len açıklamada, “G�-
resun Ün�vers�tes� 2019 yılı 
devlet ün�vers�teler� uluslara-
rası �ndeksl� genel yayın sı-
ralamasında öğret�m üyes� ba-
şına düşen yayın ortalaması 
�le 33. sırada yer almaktadır. 
Ün�vers�tem�z son yayınla-
nan URAP 2020-2021 Türk�-
ye sıralamasına göre Türk�ye 
genel�nde eğ�t�m öğret�me 
devam eden 166 ün�vers�te 
�çer�s�nde geçen yıla göre üç 

1. Sayfadan Devam
G�resun ve Ordu’nun DOKA’dan ayrılarak farklı 

b�r kalkınma ajansı kurulması gerekt�ğ�n� bel�rten 
Ordu T�caret ve Sanay� Odası (OTSO) Başkanı Servet 
Şah�n, “Doğu Karaden�z Kalkınma Ajansı Doğu Kara-
den�z Bölges�nde bulunan altı �lde faal�yet göstermek-
ted�r. Ülkem�zde faal�yet gösteren 26 Kalkınma Ajansı 
�ç�nde 6 �lde faal�yet gösteren tek ajanstır. Bölgen�n 
coğrafi büyüklüğü ve farklı özell�kte �ller� kapsaması 
neden�yle DOKA’nın yürüttüğü faal�yetler bölge �lle-
r�nde yeter�nce etk�n olamamaktadır. Bu nedenle coğ-
rafi, ekonom�k ve sosyal açıdan b�rb�r�ne çok benze-
yen Ordu ve G�resun �ller�n�n DOKA’dan ayrılması ve 
sadece Ordu ve G�resun’a h�zmet veren farklı b�r Kal-
kınma Ajansı kurulması geçm�ş dönemlerde de günde-
me gelen �k� �l�n ortak taleb� olarak ortaya çıkmakta-
dır” d�ye konuştu.

Ölmeseyd� 2. sınıfa g�decekt�

nın üzer�nden 4 aydan fazla 
zaman geçt� ancak henüz sır 
perdes� aralanmadı. Şuana 
kadar b�ze ulaşan b�lg�lerde 
b�r �pucuna ulaşılamadığı 
söylen�yor. B�ld�ğ�m�z tek 
şey İstanbul Adl� Tıp Kuru-
mu’dan gelecek sonuçların 
beklend�ğ�. B�z�m tek �steğ�-
m�z kızımın ölümüyle �lg�l� 
sır perdes�n�n açılması. 
Varsa kat�l�n�n veya kat�ller�-

n�n bulunması ve cezasını 
çekmes�. Bu b�z�m �ç�m�z� 
b�raz rahatlatacaktır. Ancak 
sırrın aydınlatılamadığı her 
geçen gün acımız artmakta-
dır” ded�.

Hayatını kaybetmese kı-
zının bu yıl b�r�nc� sınıfa baş-
layan kardeş�yle b�rl�kte 
okula g�deceğ�n� de anlatan 
anne Nazlı T�rs�, “Kızımın 
hayaller� vardı, umutlarını 
çaldılar. Kızım ölmeseyd� bu 
yıl 2. sınıfa başlayacaktı. 
Okul çantasını, defterler�n� 
b�le aldım ama o okul kıya-
fetler� yer�ne kefen g�yd�. 
Kızım çok sevd�ğ� anaokulu 
öğretmen� g�b� öğretmen 
olmak �st�yordu. İlkokul 1. sı-
nıfa g�tmes�ne rağmen ana-
okulu öğretmen�n� çok sev-
d�ğ�n� ve özled�ğ�n� söylü-
yordu. Bu sene de 1. sınıfa 
başlayan kardeş�yle okula g�-
decekt�. Kızım İkra Nur her 
an gelecekm�ş g�b� h�ç ölme-
m�ş g�b� gel�yor bana. Kızı-
mın her şey�n� hazırladım 
ama kızım b�r türlü gelm�-
yor” d�ye gözyaşı döktü.

SIRRIN
AYDINLATILMASI

ACIMIZI
HAFİFLETECEK

Torununun mezarı başın-

da gözyaşı döken babaannes� 
N�hal T�rs� �se “Torunumu 7 
aylıktan 7 yaşına kadar ben 
baktım, büyüttüm. Ben�m ya-
nımda okula başladı, okula 
devam ett�. Geçen yılk� 
bütün ders k�taplarını, def-
terler�n� saklıyorum. Bu sene 
de arkadaşları g�b� okula g�-
decekt�. Ş�md� nasıl olduğu-
nu, neden olduğunu b�lmed�-
ğ�m�z şek�lde acısını yaşıyo-
ruz. Düşmanımız k�m b�lm�-
yoruz. B�ze b�r düşmanlığı 
olan keşke yapacağını bana 
yapsaydı, ben�m çocukları-
ma yapsaydı da 7 yaşındak� 
çocuktan ne �sted� b�lem�yo-
ruz. B�r an önce olayın ay-
dınlatılmasını �st�yoruz. 
B�z�m acımızı b�t�rmese de 
hafifletecekt�r. B�r daha söy-
lüyorum k� ben�m torunum 
tek başına oralara doğru g�t-
mez, g�demez mutlaka b�r�-
ler� bu �ş� yaptı” �fadeler�n� 
kullandı.

ADLİ TIP RAPORU
HAZIRLANIYOR

İkra Nur T�rs�’n�n ölü-
müyle �lg�l� c�nayet şüphes� 
üzer�ne Bulancak Cumhur�-
yet Savcılığı tarafından baş-
latılan çok yönlü soruşturma 
�se sürdürülüyor. İlk tesp�tle-
re göre travmat�k bulguya 

rastlanılmayan İkra Nur’un 
ölüm neden� otops�de yapı-
lan çoklu organ �ncelemes� 
sonucu ortaya çıkacak. Be-
den�nde c�nayet� destekleyen 
herhang� b�r bulgu tesp�t ed�-
lemeyen İkra Nur’un �ç or-
ganlarından alınan parçalara 
çoklu organ �ncelemes� yapı-
lacak. 

Trabzon Adl� Tıp Kuru-

mu’ndak� �ncelemen�n ardın-
dan parçalar İstanbul Adl� 
Tıp Kurumu’na gönder�l�r-
ken, buradan sonuçların gel-
mes� beklen�yor.

Bulancak’a bağlı İc�ll� kö-
yünde, 27 Haz�ran 2020 ak-
şamı ev�n�n yakınındak� bah-
çede otlayan �nekler� bakma-
ya g�den ve kaybolduktan 3 
gün sonra derede cansız be-

den�ne ulaşılan 7 yaşındak� 
İkra Nur T�rs�'n�n ölümüyle 
�lg�l� çok yönlü soruşturma 
buradan gelecek sonuçlara 
göre şek�llenecek.

Öte yandan köyde, arala-
rında a�le b�reyler�n�n de yer 
aldığı b�rçok k�ş�n�n tanık sı-
fatıyla �fades�ne başvurulur-
ken, DNA örnekler� de alın-
mıştı.

17 yen� programa, 680 kontenjan bel�rlend�

basamak yükselm�ş ve 
95’�nc� sırada yer almıştır. 
Ayrıca Ün�vers�tem�z 110 
devlet ün�vers�tes� �çer�s�nde 
80’�nc� sırada yer almaktadır. 
G�resun Ün�vers�tes� 2000 yı-
lından sonra kurulan ün�ver-
s�teler �çer�s�nde 95 ün�vers�-
te �çer�s�nde 35’�nc� sırada 
yer almaktadır. Bu sıralama 
bel�rlen�rken ün�vers�teler�n 
makale sayısı, öğret�m üyes� 
başına düşen makale sayısı, 
makaleler�n aldığı atıf sayısı, 
b�l�msel doküman sayısı, öğ-
ret�m elemanı başına düşen 
öğrenc� sayısı ve doktora öğ-
renc�s� oranları baz alınmak-
tadır. Ün�vers�tem�z bu kıs-
tasların tamamına yakınında 
b�r öncek� yıla göre c�dd� b�r 
artış gösterm�şt�r. Ayrıca ün�-
vers�tem�z YÖK’ün düzenle-
d�ğ� 'Ün�vers�teler�m�zde Kü-
resel Salgın Sürec�nde Uzak-
tan Öğret�m Uygulamaları' 
anket� sonuçlarına göre ön l�-
sans programlarında, uzaktan 
öğret�m programına alınan 
ders sayısı �le yapılan canlı 
ders sayıları bakımından Tür-

k�ye'de devlet ün�vers�teler� 
arasında �lk onda yer almak-
tadır” b�lg�s� ver�ld�.

17 YENİ PROGRAMA, 
680 KONTENJAN BELİR-

LENDİ
G�resun Ün�vers�tes�’n�n 

2020-2021 Akadem�k yılında 
17 yen� programa 680 yen� 
kontenjan açıldığı da bel�rt�-
len açıklamada, “Ün�vers�te-
m�zde 2020-2021 Akadem�k 
yılında 17 yen� program öğ-
renc� kabulüne başlamıştır. 
Bu programlarda toplamda 
680 öğrenc� kontenjanı bu-
lunmaktadır.

Kayıt dönem� devam ett�-
ğ� �ç�n kes�n b�r sayı ver�le-
memekle b�rl�kte bu konten-
janların büyük çoğunluğu 
dolmuştur. Bununla b�rl�kte 
2020-2021 Akadem�k yılında 
boş kalan toplam kontenjan 
sayımız 711 olarak gerçek-
leşm�şt�r. Ancak, ek yerleşt�r-
me kayıt �şlemler� 09 Ek�m 
2020 Cuma gününe kadar 
devam ett�ğ�nden, bu sayının 
b�raz daha azalacağı düşü-
nülmekted�r” ded�.

G�resun ve Ordu’nun
ortak taleb�

Saadet Part�s�’nden
Gazetem�ze z�yaret

http://info@linra.com.tr
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İç�şler� Bakanlığı �le 
Radyo Telev�zyon Gazetele-
r� Derneğ�'nce 'En İy� Nar-
kot�kPol�s�; Anne' kampan-
yası hayata geç�r�lerek, 
uyuşturucuyla mücadelede 
annelere yönel�k farkındalık 
ve b�l�nçlend�rme çalışması 
yürütülmeye başlanıyor.

İç�şler� Bakanı Süley-

1. Sayfadan Devam
Şubat ayında Ulaştırma 

ve Alt Yapı Bakanı Cah�t 
Turhan’a sorular yönelten 
Tığlı’ya cevap N�san ayında 
yen� Bakan Ad�l Kara�sma-
�loğlu tarafından ver�lm�şt�. 
Bakan Kara�sma�loğlu, 
“2009 yılında Karayolları 
ağına alınan Kurtbel� Yolu 
ve tüneller�n�n proje çalış-
malarının devam ett�ğ�n�” 
�fade ederken, Necat� Tığlı 
neden gec�k�l�yor? Ne 
zaman �nşaata başlayacaksı-
nız? D�ye sordu.

Geçt�ğ�m�z ay Alucra Ça-
moluk İlçeler�n� z�yaret ede-
rek bölgen�n mağdur�yet�ne 
�l�şk�n tartışılan b�rçok soru-
nu yer�nde �nceleme fırsatı 
bulan CHP’l� Tığlı, yaptığı 
görüşmeler çerçeves�nde ko-
nuyu tak�p etmeye devam 
edeceğ�n� söylem�şt�.

TBMM Başkanlık D�va-
nı Üyes� Tığlı, Mecl�se sun-
duğu soru önerges�nde var 
olan hal�yle Karayolları 
Genel Müdürlüğü’ne devre-
d�len yolun ve yol güzerga-
hında yer alacak tüneller�n 
henüz projes�n�n b�le ortaya 
konulmadığını üstel�k son 
sel taşkınında b�r kısmının 
ağır şek�lde tahr�bata uğra-
dığını söyled�.

Tığlı ;”Yapımına 2005 yı-
lında başlanan, 2008 yılına 
gel�nd�ğ�nde stab�l�ze yol 
olarak tamamlanarak altya-
pısının hazır hale get�r�ld�ğ� 
�fade ed�len 70 k�lometrel�k 
Yağlıdere-Alucra (Kurtbel�) 
yolu Kelk�t Vad�s�'ndek� �l 
ve �lçeler� Karaden�z Sah�l�-
ne bağlayacak ulaşım soru-
nuna çözüm olacak b�r pro-
jed�r. Karayolları yol ağına 
ancak 31.12.2009 tar�h�nde 
alınab�len Kurtbel� Yolu, ula-
şım açısından sağlayacağı 
fayda dışında, Kelk�t Vad�-
s�'n�n ekonom�k kalkınması 
�ç�n de hayat� b�r öneme 
sah�p olduğunu �fade eden 
CHP’l� Tığlı, “Kurtbel� yo-
lunun açılması Anadolu’ya 
trans�t geç�ş olarak en �y� al-
ternat�f, en ekonom�k güzer-
gâh olacağı öngörülmekte-
d�r. G�resun İl Özel İdares� 
h�zmet ağı kapsamında ge-
n�şlet�ld�ğ� hal�yle karayol-
larına ağına devred�len 
Kurtbel� Yolu’nun Yağlıdere 
Merkez� �le Sınır Köyü ara-
sındak� kısmı dere boyunca 
uzandığı �ç�n yaşanan son 

KURTBELİ YOLUNUN SON AFETTE BİR KISMI TAHRİBATA UĞRADI
sel afet� net�ces�nde büyük 
tahr�bata uğramıştır” d�ye 
sözler�ne devam ederken 
Yağlıdere - Alucra İl 
Yolu’na (Kurtbel� Yolu) �l�ş-
k�n olarak Bakan Ad�l Kara-
�sma�loğlu’na yöneltt�ğ� so-
rular şu şek�lde:

Proje çalışmalarında ge-
l�nen aşama ned�r? Gec�k-
meye sebep olan unsurlar ne-
lerd�r?

Kurtbel� Yolu ve tünelle-
r�n�n �nşaat �hales�n� ne 
zaman yapmayı planlamak-
tasınız? İnşaatın daha hızlı 
gerçekleşmes� �ç�n yolun tü-
münün ve tüneller�n�n b�r 
bütün olarak �hale ed�lmes� 
düşünülmekte m�d�r?

Ağustos ayında yaşadı-
ğımız sel afet� sonucu yol 
güzergahında meydana 
gelen hasar tesp�t� yapılmış 
mıdır? Kurtbel� Yolu güzer-
gahı boyunca ne kadar afet 
zararı meydana gelm�şt�r?

ÇAMOLUK 
İLÇESİNDEN 

GİRESUN’A GİTMEK 
İLE ANKARA’YA 

GİTMEK AYNI SÜRE
Çamoluk’ta vatandaşla-

rımızın Gümüşhane’ye m�, 
Erz�ncan’a mı bağlanalım 
tartışmasını yapıldığını ha-
tırlatan Necat� Tığlı, “bunun 
üzücü olduğunu söyled�. 
Alucra – Çamoluk yolunda 
yolda rut�n, kes�nt�s�z bakım 
ve onarım çalışması yapıldı-
ğını açıklayan Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı’na 
“AKP’n�n yüzde doksana 
yakın oy aldığı bu �lçeler�-
m�zde vatandaşlar �kt�dara 
ses�n� nasıl duyursun, bu �l-
çeler�m�z�n sah�ps�zl�ğ�n� 
görmek �ç�n Alucra’dan Ça-
moluk’a g�derken ayıp ol-
masın d�ye yolla b�r tabela 
konulmuş üste Gölova yazı-
yor altta Çamoluk bu detay 
dah� bu �lçeler�m�z�n önem-
senmed�ğ�n� göster�yor” 
ded�.

CHP G�resun M�lletve-
k�l� Necat� Tığlı Alucra - Ça-
moluk yoluna �l�şk�n Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı ta-
rafından yanıtlanması �ç�n 
mecl�se sunduğu önergede 
şu hususları gündeme taşıdı:

Çamoluk ve Alucra İlçe-
ler�m�z G�resun �l�n�n en 
uzak �lçeler� olup Çamo-

luk’tan G�resun’a yaklaşık 
180 km, y�ne Alucra’dan G�-
resun’a yaklaşık 140 km 
olan yol �ç�n uygun �kl�m ko-
şullarında 3-4 saatl�k, kış ay-
larında ulaşım mevcutsa 6-7 
saatl�k b�r karayolu seyahat� 
gerekmekted�r. Çamoluk ve 
Alucra İlçeler�m�zde yaşa-
yan vatandaşlarımız G�re-
sun İl Merkez�nde resmî ku-
rumlarda yürütmeler� gere-
ken �şlemler dışında daha 
kolay ulaşab�ld�kler� �k� sa-
atl�k mesafede yer alan Gü-
müşhane’n�n Ş�ran İlçes�n� 
ya da b�r sat y�rm� dak�kalık 
mesafede yer alan Erz�n-
can’ın Gölova İlçes�n� kul-
lanmaktadırlar. Kış koşulla-
rında bağlı oldukları G�re-
sun İl�ne 6,7 saatte ulaşan 
Alucra ve Çamoluklu vatan-
daşlarımız aynı sürede kara-
yoluyla Anakaraya da ulaşa-
b�lmekted�rler.

(Alucra-Ş�ran) ayrımı – 
Çamoluk Ayrımı (Gölova 
Ş�ran) Ayrımı İl Yolu 27 k�-
lometre uzunluğunda olup 
kesk�n v�rajlı, d�k rampalı, 
uçurumlar olan dar b�r yol 
olduğu �ç�n �k� �lçem�z�n b�r-

b�r� �le �rt�batı da yok de-
necek düzeyde gerçekleş-
mekted�r.

İkt�darın en çok övünüp, 
�ft�har ett�ğ� ulaşım yatırım-
ları karşısında, bu yolun ula-
şım �mkânlarının �lkel b�r 
düzeyde kalması, AKP’n�n 
yüzde doksana yakın oy al-
dığı �k� �lçem�zde yaşayan 
yurttaşlarımızın devlete se-
s�n� duyuramaması, büyük 
b�r çel�şk�y� �fade etmekte-
d�r.

Bu hususta ve konuyu 
gündem�n�ze sunduğumuz 
7/26192 esas sayılı soru 
önergem�ze n�san ayında 
verd�ğ�n�z yanıt kapsamın-
da:

Alucra – Çamoluk yolu-
nun standardının artırılması 
ve trafik güvenl�ğ�n�n sağ-
lanması amacıyla 2018 yı-
lında hazırlandığını �fade et-
t�ğ�n�z proje kapsamında 
hang� bakım onarım çalış-
maları yapılmıştır?

2019 ve 2020 yıllarında 
bu kapsamda kullanılan öde-
nek m�ktarı ned�r?

2020 yılında sath� kapla-
ma programına alınan yolda 

bu doğrultuda kaç km kap-
lama yen�lenm�şt�r?

Herhang� b�r ek mal�yet, 
kamulaştırma bütçes� gerek-
t�rmeyen, bakım onarım ve 
standardının yükselt�lmes� 
yada gen�şlet�lerek dah� 

daha konforlu b�r ulaşım �m-
kanı sağlanab�lecek bu yol 
�ç�n �k� �lçem�zde yaşayan 
vatandaşımız yüzde doksa-
na yakın oy verd�ğ� �kt�dara 
ses�n� başka ne şek�lde du-
yurab�l�r?

EN İYİ NARKOTİK POLİSİ; ANNE

man Soylu, "S�zler�n ferase-
t� ve evlatlarınıza olan son-
suz sevg�n�z �le bu mücade-
ley� başaracağımıza �nanı-
yoruz. Ş�md� hayd� hep b�r-
l�kte �ş başına" ded�.

Emn�yet Genel Müdür-
lüğü Narkot�k Suçlarla Mü-
cadele Da�re Başkanlığı 
'Narkolog' projes� kapsa-

mında, 16 b�n uyuşturucu ba-
ğımlısı b�reyle anket ger-
çekleşt�rd�. Yapılan ankette, 
uyuşturucu bağımlılarının 
yüzde 90'lık kısmı 'Annen�-
z�n mesleğ�n�z ned�r?' soru-
suna 'Ev hanımı' yanıtını 
verd�. Anket sonucunun d�k-
kat çek�c� olması, Bakanlı-
ğımız �le Radyo Telev�zyon 

Gazetec�ler Derneğ�’n� 
uyuşturucuyla mücadele 
kapsamında harekete geç�r-
d�.

FARKINDALIK VE Bİ-
LİNÇLENDİRME

Bakanlığın Radyo Tele-
v�zyon Gazetec�ler� Derneğ� 
�le b�rl�kte yürüteceğ� ‘En 
İy� Narkot�k Pol�s�; Anne‘ 

kampanyası kapsamında, 
uyuşturucuyla mücadelede 
annelere yönel�k farkındalık 
ve b�l�nçlend�rme çalışmala-
rı yürütülecek. Uyuşturucu 
bağımlısı b�reyler�n annele-
r�n�n yüzde 90 oranında ev 
hanımı olduklarının tesp�t 
ed�lmes�yle uyuşturucu kul-
lanımına yönel�k önley�c� fa-
al�yetler bütününün m�kro 
bazda hayata geç�r�lmes� he-
deflen�yor. Uyuşturucu kul-
lanımının henüz başlama-
dan önüne geçmek ve ba-
ğımlılık boyutuna ulaşma-
ması hedefler� kapsamında 
anneler�n, çocuklarında mey-
dana gelen ruhsal ve fiz�ksel 
değ�ş�kler� fark ederek ana-
l�z b�l�nc�ne ulaştırılmasıyla 
çocuk ve gençlerde uyuştu-
rucu bağımlılığının büyük 
oranda önüne geç�leceğ� ön-
görülüyor.

BAKAN SÜLEYMAN 
SOYLU: SÜREKLİ YENİ 
TEKNOLOJİLER SATIN 

ALIYORUZ
Süleyman Soylu konuyla 

�lg�l� şu �fadelere yer 
verd�;"Aslında tüm olan b�-
ten�n hep böyle yerlerde ol-
duğunu zanned�yoruz, b�z-
den uzakta, b�z�m görmed�-
ğ�m�z, b�ze yakın olmayan 
yerler. 2017'de uyuşturucu-
dan ölen 941 genc�n, sonra-
k� yıl 657 ve geçen yıl ölen 
342 genc�n de zaten buralar-
da yaşayıp, buralarda y�t�p 
g�tt�ğ�n� düşünüyoruz. K�m 
b�l�r belk� de onları k�mse-
n�n tanımadığını, k�msen�n 
özlemed�ğ�n� zanned�yoruz. 
Geçen yıl yakaladığımız 11 
m�lyon captagonun, 8,6 m�l-
yon ecstasy, 20 ton ero�n�n, 
64 ton esrarın, metamfeta-
m�nler�n, koka�nler�n ve 
daha belk� adını b�le duy-
madığımız o zeh�rler�n hep-
s�n�n sadece buralarda kul-
lanıldığını düşünüyoruz, zan-
ned�yoruz. PKK mağarala-
rında yakaladığımız uyuştu-
rucu haplar da belk� şuralar-
da b�r yerlerded�r. Pek çok 
uyuşturucu başlığında nere-
deyse Avrupa'nın tamamı 
kadar hatta bazılarında top-
lamın 2 katı kadar madde ya-
kalaması yapıyoruz. Bu �ş 
�ç�n öyle büyük b�r madd� 
kaynak ve �nsan emeğ� har-
cıyoruz k� köpek eğ�t�m mer-
kezler�m�z b�le var. Narko-
t�k köpekler�n� tıpkı b�r okul 

d�s�pl�n� �ç�nde yet�şt�r�yo-
ruz. Sürekl� yen� teknoloj�-
ler satın alıyoruz. Den�zler-
de b�le uyuşturucu kaçakçısı 
kovalıyoruz. Bazen başka ül-
keler �le ortaklaşa uluslara-
rası sularda operasyon yapı-
yoruz. Şeh�rler�n atık sula-
rında b�le uyuşturucu madde 
anal�z� yapıyoruz k� b�r şey 
kaçırmayalım d�ye. Son yıl-
larda kaçak kök kenev�r 
ek�mler�n� arttırmaya çalış-
tıklarını, geçen yılın tama-
mında 42 m�lyon kök kene-
v�r yakalamışken, bu yılın 
daha �lk 9 ayında 111 m�l-
yon kök kenev�r yakaladığı-
mız da belk� pek çoğunuzun 
gözünden kaçmış olab�l�r. 
Belk� de her şey�n buralarda 
olup b�tt�ğ�n� düşündüğünüz 
�ç�n aslında uyuşturucu me-
seles�nde hem tehl�key� hem 
de Türk�ye'n�n verd�ğ� mü-
cadelen�n büyüklüğünün ve 
başarısının yeter�nce farkın-
da mıyız acaba? Oysa her 
şey buralarda yaşanmıyor. 
Aslında her şey b�z�m el�-
m�zde. Aslında her şey 
b�z�m gözümüzün önünde."

HER ŞEY SİZİN
ELİNİZDE

Bakan Soylu, "Uyuştu-
rucu bağımlılarının üzer�nde 
yaptığımız son araştırmada 
bağımlıların yüzde 89,8'�n�n 
annes�n� ev hanımı olduğu 
ortaya çıktı ve madde ba-
ğımlılarının uyuşturucu kul-
landığı yerler sıralamasında 
�se �lk sıradak� cevap, yüzde 
47,5 �le yan� 2 k�ş�de 1 k�ş�-
n�n �lk sırada 'kend� ev�m' 
çıktı. Yan� her şey buralarda 
değ�l, b�z�m gözümüzün 
önünde oluyor. Onun �ç�n d�-
yoruz 'En İy� Narkot�k Pol�-
s�; Anne'ler�m�z. Kıymetl� 
anneler her şey s�z�n el�n�z-
de. Çocuklarımızı korumak, 
onları bu zeh�rden uzak tut-
mak, bu mücadeley� b�rl�kte 
vermek zorundayız. B�zler 
dışarıda onlara bu zehr�n 
ulaşmasını engellemeye ça-
lışırken, s�zler�n de �çer�de 
çocuklarınızın davranışları-
nı �zlemen�z�, b�z�mle �let�-
ş�m hal�nde olmanızı ve bu 
mücadelede b�ze kılavuzluk 
etmen�z� �st�yoruz. S�zler�n 
feraset� ve evlatlarınıza olan 
sonsuz sevg�n�z �le bu mü-
cadeley� başaracağımıza �na-
nıyoruz. Ş�md� hayd� hep 
b�rl�kte �ş başına" ded�.
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Geçtiğimiz sezon gayri 
resmi olarak spor faaliyetle-
rinde bulunan 40 yaş ve üstü 
profesyonel ve amatör futbol 

TFF 1. Lig'de geride kalan dört haftada 3 takım 
hoca değişikliğine gitti. Adanaspor, Eskişehirspor ve 
Ankaraspor teknik direktörlerini değiştirdi. Adanas-
por, ikinci haftanın ardından Fatih Akyel'le, Eskişe-
hirspor da 3. haftadan sonra Mustafa Özer'le, Anka-
raspor ise Ali Güneş ile dördüncü haftanın sonunda 
yollarını ayırdı.

Giresunspor’un 
geride kalan dört 
haftadaki yaş ortala-
ması 26.9 oldu. 
Ligde geride kalan 
360 dakikada en 
yaşlı ekip 31,5 ile 
İzmir temsilcisi Altay 
olurken, bu takımı 
Royal Hastanesi Ban-
dırmaspor (30,7) 
ikle Tuzlaspor (29.9) 
takip etti. Keçiören-
gücü 28,2, Yılport 
Samsunspor 27,9, 
Adana Demirspor 
27,88, Akhisarspor 
ise 27,85 yaş ortala-
ması ile ilk dört ma-
çını oynarken, Gire-
sunspor bu süreçte 
26,9 ile en yaşlı se-
kizinci takım oldu.

Giresunsporlu oyunculara ilk dört 
haftada yedi kez sarı kart çıktı. TFF 1. 
Ligde hakemler ilk dört haftada 179 
sarı, 6 kez ise kırmızı kart kullandı. Gi-
resunspor’da kırmızı kart gören oyun-
cu olmazken, Mehmet Taş iki, Sadi, 
Nalepa, Eren,Himmet ve Alperen 
birer kez sarardı.

Ligin beşinci haftasın-
da temsilcimiz Giresuns-
por’a ev sahipliği yapacak 
olan Ankaraspor’da teknik 
adam değişikliğine gidildi.

Kulüpten yapılan açık-
lamada Ali Güneş ve ekibi-
ne teşekkür edilirken, 
daha önce de takımı çalış-
tıran İsmet Taşdemir’le an-
laşıldığı ve göreve başladı-
ğı belirtildi. Taşdemir’le ya-
pılan anlaşmanın 1 yıllık ol-
duğu ifade edildi. Güneş, 
başkent ekibiyle geçen 
sezon 6, bu sezon ise 4 
maçta görev yaptı. Anka-
raspor, Ali Güneş yöneti-
minde sezona Eskişehirs-
por galibiyetiyle başlasa 
da daha sonra oynadığı 3 
maçtan mağlubiyetle ayrıl-
dı.

Kodal’dan Görele Masterlar’a destek

oynamış isimlerden oluşturu-
lan ve yeni sezon için resmi 
statüye kavuşan Görele Mas-
terlar Spor Derneği’ne Göre-

le Seyahat Yönetim Kurulu 
ve MHP İlçe Başkanı Hasan 
Ali Kodal sponsor oldu.

Desteklerinden dolayı 

Kodal’a teşekkür eden Göre-
le Masterlar Spor Derneği ve 
İzmir’de Bayraklı Masterler 
Takımı Başkanı hemşerimiz 
Recep Çolak; “Amacımız ilçe-
mizin tanıtımına katkı sağla-
mak ve 40 yaşını ulaşmış ve 
aşmış her bireyin yeşil saha-
larda futbol oynayabilmesine 
imkan vererek bireylerin 
daha sağlıklı ortamlarda ve 
bilinçli spor yapmalarını sağ-
layarak takım ve takım arka-
daşlığı ruhunu aşılamaktır. 
Bu amaçla Görele’yi kucakla-
yan ve Görele’yi yeşil saha-
larda en iyi şekilde temsil 
eden bir kulüp olacağız. Dep-
lasmanlı liglerde yeni dost-
luklar ve yeni arkadaşlıklar 
kurulmasına imkan sağlayan 
bir organizasyon olacağız” 
dedi.

Kadrosuna 17 takviye yapan Giresuns-
por’da bu oyunculardan biri ilk dört haftada 
süre alamadı. Yeşil-beyazlılar, ligin ilk hafta-
sında lisans sorununu aşamadığı için Balıke-
sirspor’un karşısına genç oyuncuların ağırlıklı 

Yen�lerden b�r� oynayamadı
olduğu bir kadro ile çıkmıştı. Bu karşılaşma-
nın haricinde oynanan üç müsabakada yeni 
transferlerden 16’sı süre aldı. Keçiörengü-
cü’nden alınan Madinda henüz Giresunspor 
formasını lig maçlarında sırtına geçiremedi.

4 haftadak� yaş ortalaması 26,9 Rak�b�m�zde tekn�k
ek�p değ�ş�kl�ğ�

3 takım hoca gönderd�

Yedi sarı
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Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, kulüp 
medyasına verdiği röportajda 
geride kalan dört haftayı de-
ğerlendirdi.

Bursaspor ve Boluspor 
müsabakalarında alınan gali-
biyetlerin takımın moralini 
yükselttiğini ve hedeflenen 
takım olma yolunda iyi bir ba-
şarı elde edildiğini belirten 
genç teknik adam; “İlk dört 
haftada aldığımız 7 puan, 
bizim hedeflediğimiz puanın 
altında kalmasına rağmen ilk 
iki haftada yaşadığımız şans-
sızlığı, Boluspor ve Bursas-
por maçlarında aldığımız ga-
libiyetle telafi ettiğimizi dü-
şünüyoruz. Takımımız birbir-
leriyle uyum içinde çalışmaya 
ve bunu oyuna yansıtmaya 
başladılar günden güne iyi 

Senegalli oyuncu İbrahi-
me Balde, sezon öncesi 
İspanya’dan da teklif aldığını 
ancak Türkiye’den gelen tek-
lifin çok ısrarcı olması nede-
niyle Giresunspor’u tercih et-
tiğini açıkladı.

İspanya basınına açıkla-
malarda bulunan Balde; 
“Sezon öncesinde İspan-
ya’dan da teklifler vardı. 
Logroñés de beni aradı ve 
eşim İspanya'da rahat olduğu 
için o teklifi kabul etmek is-
tedim ama Türkiye’den çok ıs- 2020 - 2021 Sezonu 

Ziraat Türkiye Kupası ta-
rihleri açıklandı. Buna 
göre kupaya dördüncü 
turdan katılacak olan 
temsilcimiz Giresunspor 
ilk maçını 24 ya da 25 
Kasım tarihinde oynaya-
cak. Kupada 5. Tur maç-
ları 15-16-17 Aralık, son 
16 müsabakaları 
12,13,14 Ocak tarihle-
rinde yapılacak. Çeyrek 
final maçlar9-10-11 
Şubat, yarı final karşılaş-
maları ise 16-17 Mart 
tarihlerinde.

Giresunspor dün çift mesai yaparak deplasmanda Anka-
raspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlılar günün ilk çalışmasını fitness salonunda ya-
parken, 17.30’da ise sahaya indi. Basın Sözcüsü Ferhat Kara-
demir, milli takımlarda bulunan dört oyuncunun haricinde ta-
kımda eksiğinin olmadığını dile getirdi ve Cumartesi günü 
Rize’de Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yaparak arayı değer-
lendireceklerini anımsattı.

Yeşil-beyazlıların kaleci 
antrenörü İsmail Güney, ta-
lebelerinden memnun. 
İsmail Hoca; “Çok iyi çalışı-
yoruz. Dört kalecimiz de 
antrenmanlarda yoğun bir 
çalışma temposu içerisin-
de. Hepsinin performan-
sından son derece memnu-
num” şeklinde konuştu.

Savunma oyuncusu Sadi Karaduman, 
son iki maçta elde ettikleri galibiyetlerle 
oluşan havanın devam edeceğini dile ge-
tirdi.

Tecrübeli futbolcu; “Peş peşe aldığı-
mız galibiyetler bizim için çok güzel oldu. 
Bu havanın devam edebilmesi için elimiz-
den geleni yapacağız. Ankaraspor maçına 
hazırlanıyoruz. Hedefimiz bu karşılaşmayı 
da kazanarak galibiyet serisini üç maça çı-
karmak” dedi

Giresunspor’da sakatlığı nedeniyle geride kalan dört 
maçta forma giyemeyen Marko Milinkoviç artık hazır.

Yeşil-beyazlıların Sırp kanat oyuncusu, tamamen oyna-
yabilecek seviyeye geldi. Marko, Ankaraspor maçı öncesin-
de yapılan antrenmanlarda hocasının gözüne girmeye çalı-
şıyor.

Transfer döneminin Pazartesi akşamı sona ermesinin ar-
dından takımların değerleri de ortaya çıktı. Transfermarkt 
verilerine göre TFF 1. Ligde Adana Demirspor 10 milyon 
EURO bandında en değerli takım olurken, Giresunspor, 
5,10 milyon EURO bandında sekizinci sırada yer aldı.

Boluspor maçının ardından üç gün �z�n yaptıktan sonra öncek� akşam mesa�ye başlayan Yeş�l-
beyazlılar, 18 Ek�m’de Başkent’te oynayacağı karşılaşmayı da kazanmanı hesaplarını yapıyor

Çotanaklar, Ankara’yı gözüne kest�rd�
bir takım olma yolunda çok 
adım sarf ediyor, çok çalışıyo-
ruz” dedi.

“ARAYI İYİ DEĞER-
LENDİRECEĞİZ”

Teknik patron Hakan 
Keleş; “Milli Takım arası 
bizim için güzel bir fırsat ola-
cak sıkıntılarımızı, eksikleri-
mizi tespit ederek bunlar üze-
rinde yoğunlaşacak ve daha 
iyi seviyelere gelmek için en 
iyi şekilde çalışmalarımızı sür-
düreceğiz. Ligde karşılaştığı-
mız her maç bizim için çok 

önemli, önümüzde Ankaras-
por ile deplasmanda oynaya-
cağımız zor bir karşılaşma 
var. Ankaraspor bu sezon ger-
çekleştirdiği yeni transferler 
ile kadrosunu güçlendirdi. 
Bizim için zor bir deplasman 
olacak bunun farkındayız. 
Ama biz her maçta olduğu 
gibi Ankaraspor müsabaka-
sında da coşkumuzu ve mü-
cadelemizi sahaya yansıtarak 
galibiyetle ayrılacağımızı dü-
şünüyoruz” ifadelerini kullan-
dı.

Balde, Çotanaklar’ı terc�h etme sebeb�n� İspanya basınına açıkladı

G�resunspor çok ısrar ett�
rarcı bir teklif vardı. Başkanı-
mız çok ısrar etti. Oynamak, 
gol atmak ve aynı zamanda 
yaptığım işten keyif almak is-
tiyorum. Benim sevdiğim şey 
bu. Bu nedenle Türkiye’de Gi-
resunspor’un teklifini kabul 
ettim. Asturias'ta olduğu gibi 
beni çok iyi karşıladılar. 
Sezon öncesi geldim ve oy-
namaya başladım. İyi de git-
meye başladık ve kulübümün 
hedefi bir üst lig. Orada mut-
luyum. Giresun’da iz bırak-
mak istiyorum” dedi.

Marko hazır

Ç�ft mesa�
Güney

kalec�lerden
memnun

Z�raat Türk�ye
Kupası tar�hler�
açıklandı

Sad�: “Bu hava devam edecek”

Takım değerinde
sekizinciyiz
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