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Giresun’da 22 Ağustos 2020 akşamı yaşanan ve 5’i 
asker 11 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinde Tire-
bolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfe-
zin çökmesi sonucu Harşit Çayı’na kullandığı iş makinesi 
ile düşen iş makinesi operatörü Ali Akbulut'u, Çaldağ Bel-
desinde içinde bulundukları araç ile sel sularına kapılan 
Emine ve Davut Akgün'ü ve Yağlıdere ilçesinde sele kapı-
lan Umut Cantürk’ü arama çalışmaları 52. gününde de 
devam ediyor.   Devamı Sayfa 2’de

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki-
lerde işsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi aza-
larak 4 milyon 227 bin kişi oldu.  Sayfa 2’de

Eynesil doğumlu olan 
Kürşat Mican Büyük Birlik 
Partisinin 12. Olağan 
kongresinde Genel Başkan 
adayı olduğunu açıkladı. 
Bugüne kadar parti içinde 
birçok görevde bulunan 
Mican’ın bir de ‘Muhsin 
Başkan ve Davası’ adlı ki-
tabı var.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu 2020-2021 sezo-
nuna yeni oyunu ile merha-
ba diyor. 23 Ekim Cuma ak-
şamı galası yapılacak olan ve 
iki aylık bir çalışma sonucu 
hazırlanan müzikli komedi 
‘Ebe Gümeci’ adlı oyun, her 
hafta Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 20.00’da sahne 
alacak olup, her Pazartesi 
saat 12.00’da ise çocuk 
oyunu Kitap Su ile Tablet 
Can sahnelenecek. 

Gösterimler pandemi ku-
rallarına uygun bir şekilde 
gerçekleştirilecek.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun’da serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındı-
ğın, 26 liradan işlem gördüğü belirtildi.

Ürünlerini kurutan üreticilerin bir kısmı mahsullerini sa-
tarken, çok sayıda üreticinin beklentisi ise fiyatların biraz 
daha yükselmesi. Yeni haftaya, 26 liradan başlayan 50 randı-
man fındık üreticileri memnun ederken, pazara fındığını in-
dirmeyen üreticiler ise fiyatların daha da yükseleceğinden 
umutlu. Beklenti ise 30 lira bandı

Serbest piyasaya 22 liradan giriş yapan 2020 yılı Giresun 
kalite fındık, serbest piyasada geçtiğimiz haftayı 25 lira fiyat-
la kapatırken yeni haftaya 1 lira artışla 26 lira fiyat ile başla-
dı. Levant kalite fındık ise 25-25.50 lira 50 arasında işlem gö-
rüyor.

ŞEHİR
TİYATROSU
YENİ SEZONA
MERHABA
DİYOR

FINDIK FİYATLARINDA
YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Yen� haftaya 26 l�radan başlayan fındık
 fiyatlarında beklent� fiyatın 30 l�raya ulaşması

Giresun Belediye Meclisi, Ekim ayının 2’inci toplantı-
sını gerçekleştirdi. Toplantı gündemindeki komisyon ra-
porları ve teklifler görüşülerek karara bağlandı. 

Kale Mahallesinde yer alan 3,61 hektarlık alan riskli 
alan sınırlarından çıkarılırken, Gedikkaya’ya giden yoldaki 
otoparkın yetersiz olması dolayısıyla katlı otopark yapımı 
için imar plan değişikliği gerçekleştirildi.

Devamı Sayfa 3’te

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş plan-
lamasının ikinci aşamasının başlamasıyla öğrenciler dün ilk 
derslerine girdiler. Koronavirüs salgını sebebiyle eğitimde 
uzun bir aranın verilmesinin ardından, yüz yüze eğitime 
geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıf-
lar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğren-
cileri ile özel gereksinimli öğrenciler eğitime başladı.

Kayıplar 52 gündür
bulunamıyor

Yüz yüze eğ�t�me geç�şte
�k�nc� aşama başladıBBP Genel

Başkanlığına
G�resunlu aday

Beled�ye mecl�s� 2’nc�
toplantısını gerçekleşt�rd�

Giresun Barosu geçtiğimiz günlerde Hatay’da meydana 
gelen yangınla ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan açıkla-
mada ;”Hatay ilimizi yangın yerine çeviren ve terör örgütü 
PKK tarafından üstlenilmiş olan kundaklamalar nedeniyle 
ev ve işyerleri zarar gören tüm vatandaşlarımıza ve ülke-
mize geçmiş olsun dileklerimizi iletir; insanlığın, doğanın, 
yaşayan iyi güzel her şeyin düşmanı olan teröristlerin en 
kısa sürede hak ettikleri cezayı almaları için sürecin takip-
çisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla sunarız” ifadelerine 
yer verildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü 
ziyaretlerine devam ediyor. 
Giresun Organize Sanayi Böl-
gesini ziyaret eden ve incele-
melerde bulunan Vali Ünlü in-
celemelerin ardından Bölge 
Müdürlüğü’ne geçerek Bölge 

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜ LANETLİYORUZ”

Val� Ünlü
Organ�ze
Sanay�de

Müdürü Şahin Öveç’ten yapı-
lan çalışmalar hakkında bilgi-
ler aldı.

İşs�zl�k
rakamları
açıklandı
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Giresun Güncel Gazetecilik Matbaacılık
Reklam Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. adına

Mehmet GÜNGÖR

BASKI YERİ
Giresun Güncel Tesisleri

GİRESUN GÜNCEL:
BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYI İLKE EDİNMİŞTİR.

(Yazarların yazılarının hukuki sorumlulukları kendilerine aittir.)

İLAN ve REKLAM KOŞULLARI

ABONE KOŞULLARI

Doğum, ölüm başsağlığı ve
teşekkür ilanları (Sütun/cm)  : 3 TL
Adres Değişikliği  : 10 TL
Zayi : 17 TL

Tüzük (A4 Kağıda Sayfası : 30 TL
Kongre İlanı (Dernekler) : 100 TL
Şirket ve Koop. İlanları (Sütun/cm) : 5 TL

YILLIK: 350 TL             6 AYLIK: 175 TL

1. Sayfadan Devam
G�resun'da 22 Ağustos tar�h�nde etk�l� olan sağanak 

yağış sonucu Derel�, Yağlıdere, Doğankent, Güce ve Esp�-
ye �lçeler� başta olmak üzere meydana gelen sel felaket�n-
de m�lyonlarca l�ralık madd� hasar meydana gel�rken, yol-
lar ve köprüler yıkıldı, �ş yerler� ve tarım araz�ler� zarar 
gördü. Madd� hasarın yanı sıra selde 11 k�ş� hayatını kay-
bederken, 4 k�ş� de sel sularına kapılarak kayboldu.

T�rebolu-Doğankent karayolunun 12. k�lometres�ndek� 
menfez�n çökmes� sonucu Harş�t Çayı’na kullandığı �ş ma-
k�nes� �le düşen �ş mak�nes� operatörü Al� Akbulut'u, Çal-
dağ Beldes�nde �ç�nde bulundukları araç �le sel sularına ka-

1. Sayfadan Devam
Türk�ye İstat�st�k Kuru-

mu (TÜİK), 2020 yılı �şgü-
cü �stat�st�kler�n� açıkladı. 
Buna göre, Türk�ye genel�n-
de 15 ve daha yukarı yaşta-
k�lerde �şs�z sayısı 2020 yılı 
Temmuz dönem�nde geçen 
yılın aynı dönem�ne göre 
369 b�n k�ş� azalarak 4 m�l-
yon 227 b�n k�ş� oldu. İşs�z-
l�k oranı 0,5 puanlık azalış 
�le yüzde 13,4 sev�yes�nde 
gerçekleşt�. Tarım dışı �şs�z-
l�k oranı 0,6 puanlık azalış 
�le yüzde 15,9 oldu.

İst�hdam ed�lenler�n sa-
yısı 2020 yılı Temmuz dö-
nem�nde, b�r öncek� yılın 
aynı dönem�ne göre 1 m�l-
yon 254 b�n k�ş� azalarak 27 
m�lyon 263 b�n k�ş�, �st�h-
dam oranı �se 2,9 puanlık 
azalış �le yüzde 43,5 oldu.

Bu dönemde, �st�hdam 
ed�lenler�n sayısı tarım sek-
töründe 361 b�n, sanay� sek-
töründe 246 b�n, h�zmet sek-
töründe 761 b�n k�ş� azalır-
ken �nşaat sektöründe �se 
114 b�n k�ş� arttı. İst�hdam 
ed�lenler�n yüzde 19,4'ü 
tarım, yüzde 19,6'sı sanay�, 
yüzde 6,1'� �nşaat, yüzde 
54,9'u �se h�zmet sektörün-
de yer aldı.

1. Sayfadan Devam
Büyük B�rl�k Part�s�n�n 

Yazıcıoğlu’nun vefatından 
sonra b�rçok açıdan zayıfla-
dığını bel�rten Başkan adayı 
Kürşat M�can, “Büyük B�r-
l�ğ�m�z� hep b�rl�kte layık ol-
duğu yüksek konuma get�re-
ceğ�z” ded�.

Büyük B�rl�k Part�s� baş-
kan adayı M�can özet-
le;”“Büyük B�rl�k Part�m�-
z�n, 12. olağan kongres�nde 
şerefl� sancağımızı �nşallah 
devralmak üzere Part�m�z�n 
Genel Başkanlığına aday 
olmuş bulunmaktayım.

Malumunuz olduğu 

Saadet Part�s� 7. Olağan 
İl Kongres� yapıldı. Mevcut 
İl Başkanı Abdulkad�r Bek-
taş başkanlığında tek l�ste 
�le g�d�len kongreye Genel 
Başkan Yardımcısı Mesut 
Doğan, Çanakçı Beled�ye 
Başkanı Av. Tuncay Kasım, 
Trabzon ve Ordu İl başkan-
ları, s�yas� part� tems�lc�ler� 
ve part�l�ler katıldı.

Kongrede konuşma 
yapan İl başkanı Abdulkad�r 
Bektaş sözler�ne G�resunlu-
lardan özür d�leyerek başla-
dı. Abdulkad�r Bektaş; “İl�-
m�z�n sorunlarına değ�necek 
olursak, şunu �fade etmek �s-
ter�m k� öncel�kle hep�n�z-
den ve bütün G�resun’dan 
özür d�l�yorum. Neden d�ye 
soracak olursanız;

G�resun’da kapatılan fab-

Görele Beled�yes� tarafından h�zmet�ne 
sunulan Ünlüce Mahalles� Devgealtı mev-
k��nde bulunan mes�re alanı vatandaşların 
ve çocukların büyük �lg�s�n� görüyor. Me-
s�re alanına p�kn�k yapmaya gelen vatan-
daşlar, Başkan Tolga Erener’e ve ek�b�ne 
teşekkür ett�.

Beled�ye tarafından halkın h�zmet�ne 
kazandırılan ve henüz tam olarak tamam-
lanmayan ve resm� açılışı yapılmayan Dev-
gealtı Mes�re P�kn�k alanında vatandaşlar 
doğayla baş başa kalmanın keyfin� yaşı-
yor.

Görele Beled�ye Başkanı Tolga Erener, 

Ordu’nun Korgan �lçe-
s�nde 80 yıllık heyelan so-
nucu şek�l değ�şt�ren, 200 
ev�n r�sk altında olduğu, 23 
mahalleye ulaşım sağlayan 
yol üzer�ndek� bölge heye-
lan r�sk�nden kurtuluyor. 
Bölgen�n zem�n�n� sağlam-
laştırmak �ç�n b�n 800 kam-
yon taş dolgu çalışması ya-
pıldı.

Ordu’nun Korgan �lçe-
s�nde 3 yılda b�r arsa sınırla-
rının değ�şt�ğ�, 200 ev�n r�sk 
altında olduğu, 23 mahalle-

3 bölgede onlarca k�ş� çalışmalara devam ed�yor
pılan Em�ne ve Davut Akgün'ü ve Yağlıdere �lçes�nde sele 
kapılan Umut Cantürk’ü arama çalışmaları 52. gününde 
de devam ed�yor.

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� sonucu 
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 Özdem�r, Al� Aydın 
ve Ak�f Abd�oğlu hayatlarını kaybetm�şt�.

İst�hdam oranı yüzde 43,5 oldu

İşgücüne katılma oranı 
yüzde 50,3 olarak gerçek-
leşt�

İşgücü 2020 yılı Tem-
muz dönem�nde b�r öncek� 
yılın aynı dönem�ne göre 1 
m�lyon 622 b�n k�ş� azalarak 
31 m�lyon 491 b�n k�ş�, �ş-
gücüne katılma oranı �se 3,5 
puanlık azalış �le yüzde 50,3 
olarak gerçekleşt�.

Kayıt dışı çalışanların 
oranı yüzde 32,7 oldu

Temmuz 2020 dönem�n-
de herhang� b�r sosyal gü-
venl�k kuruluşuna bağlı ol-
madan çalışanların toplam 
çalışanlar �ç�ndek� payını 
gösteren kayıt dışı çalışanla-
rın oranı, b�r öncek� yılın 
aynı dönem�ne göre 3,3 
puan azalarak yüzde 32,7 
olarak gerçekleşt�. Tarım 
dışı sektörde kayıt dışı çalı-
şanların oranı b�r öncek� 
yılın aynı dönem�ne göre 
3,1 puan azalarak yüzde 
20,1 oldu.

15-64 yaş grubunda �ş-
s�zl�k oranı yüzde 13,7, �s-
t�hdam oranı yüzde 48,3 
oldu

15-64 yaş grubunda �ş-
s�zl�k oranı b�r öncek� yılın 
aynı dönem�ne göre 0,5 pu-
anlık azalışla yüzde 13,7, 

tarım dışı �şs�zl�k oranı �se 
0,6 puanlık azalışla yüzde 
16,0 oldu. Bu yaş grubunda 
�st�hdam oranı 2,7 puanlık 
azalışla yüzde 48,3, �şgücü-
ne katılma oranı �se 3,6 pu-
anlık azalışla yüzde 55,9 
oldu.

Genç nüfusta �şs�zl�k 
oranı yüzde 25,9, �st�hdam 
oranı yüzde 30,4 oldu

15-24 yaş grubunu kap-
sayan genç nüfusta �şs�zl�k 
oranı b�r öncek� yılın aynı 
dönem�ne göre 1,2 puanlık 
azalışla yüzde 25,9, �st�h-
dam oranı �se 4,5 puan aza-
larak yüzde 30,4 oldu. Aynı 
dönemde �şgücüne katılma 
oranı 6,8 puanlık azalışla 
yüzde 41,0 sev�yes�nde ger-
çekleşt�. Ne eğ�t�mde ne de 
�st�hdamda olanların oranı 
�se b�r öncek� yılın aynı dö-
nem�ne göre 0,4 puanlık ar-
tışla yüzde 29,8 sev�yes�nde 
gerçekleşt�.

80 yıllık r�sk ortadan kalkıyor
ye ulaşım sağlayan yol üze-
r�ndek� bölge heyelan r�s-
k�nden kurtuluyor. 5 b�n 500 
kamyon kazı ve taş dolgu ça-
lışması yapılan Sülük Gölü 
ve çevres�nde yapılan çalış-
malarda finale yaklaşıldı.

Korgan �lçes�nde bulu-
nan 3 mahallede, 1939 yı-
lında Erzurum’da yaşanan 
deprem sonrası küçük çaplı 
heyelanlar başladı. Bölgede-
k� fay hatlarının kırılması ve 
su kaynaklarının toprağın al-
tına g�rmes�yle b�rl�kte he-
yelanlar her geçen yıl arta-
rak devam ett�. 

Yazıcı, Tepe ve D�p Ma-
halles�’nde bulunan 110 dö-
nümlük araz� günden güne 
kayarak, yer�nden oynama-
ya başladı. Heyelanla b�rl�k-
te toplam 23 mahalleye ula-
şım sağlayan karayolunda 
da yaşanan göçmeler ve he-
yelanlar sonrası, yol zaman 
zaman trafiğe kapandı. Yak-
laşık 70 k�ş�n�n tapulu arsa-
sının bulunduğu alanda, 
sınır ç�zg�ler� de 3 yılda b�r 
değ�şkenl�k göstermeye baş-
ladı.
80 YILDAN BU YANA YA-

ŞANAN HEYELAN 
TARİH OLUYOR

Bölgede 80 yıldan bu 
yana devam eden heyelanla-
rın önüne geçmek �ç�n Ordu 
Büyükşeh�r Beled�ye Baş-
kanı Dr. Mehmet H�lm� 
Güler’�n tal�matlarıyla ça-
lışma başlatıldı. Göl çevre-
s�nde yaşanan heyelanların 
artık tar�h olacağını bel�rten 
Başkan Güler, “Burası Kor-
gan �lçem�z�n b�r asra yakın 
kanayan yarasıydı. 

Konu b�ze �let�ld�ğ�nde 
çalışmaların başlaması tal�-
matını verd�m. Çünkü bura-
sı Korgan �lçem�z�n adeta 
kalb� g�b� b�r yer. 23 mahal-
leye ulaşım sağlayan b�r gü-
zergahın tam ortasında 
büyük b�r sorun olarak kar-
şımızda duruyordu” d�ye ko-
nuştu.

5 BİN 500 KAMYON
TAŞ VE KAZI
ÇALIŞMASI

YAPILDI
Heyelanların önüne geç-

mek �ç�n yapılan çalışmalar-
la �lg�l� b�lg� veren Başkan 
Güler, “İlk olarak, tekn�k ar-
kadaşlarımızla zem�n etüt ça-
lışması yaptık. 

Daha sonra İtfa�ye Da�re 

Başkanlığı’mıza bağlı bot-
larla, göllerde der�nl�k ve 
suyun eğ�m�ne göre keş�f ça-
lışması yapıldı. 

Daha sonra �se gölün bo-
şaltılması �ç�n der�n kanallar 
açıldı. 

Gölün boşaltılması �ç�n 
tam 3 b�n 700 kamyon haf-
r�yat çalışması yaptık. Ze-
m�ndek� suyun kayaların ara-

sından geç�ş�n� sağlamak ve 
zem�n� sağlamlaştırmak �ç�n 
�se 1800 kamyon taş dolgu 
çalışmasına �mza attık” şek-
l�nde konuştu.

Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanı Dr. Mehmet 
H�lm� Güler, Sülük Gölü ve 
çevres�ndek� çalışmaların en 
kısa süre �çer�s�nde tamam-
lanacağını sözler�ne ekled�.

“Büyük B�rl�ğ�m�z� hep b�rl�kte layık
olduğu yüksek konuma get�receğ�z”

üzere Büyük B�rl�k Part�m�z 
29 Ocak 1993 tar�h�nde 
Şeh�t L�der�m�z Muhs�n Ya-
zıcıoğlu tarafından kuruldu. 
B�l�nmel�d�r k�; Büyük B�r-
l�k Part�m�z nefs� arzular, 
dünyev� makam, mevk� 
hırsı ve şahs� �kbal gayes�y-
le kurulmamıştır. Şeh�t L�-
der�m�z�n her da�m özüyle 
sözü b�r olmuştur. Kend� 
söylem�yle; düz yaşadı, düz 
durdu, düz yürüdü, d�k 
durdu, doğru �lerled�. Muh-
s�n Başkanımızın Şehadet�-
n�n üzer�nden geçen 11 yıl-
lık süre zarfında geld�ğ�m�z 
noktada; part�m�z�n b�rçok 

açıdan zayıfladığını görüyo-
ruz, hatta başka s�yas� yapı-
lar tarafından mahalle part�-
s� olarak added�lmem�z b�z-
ler� der�nden yaralamakta ve 
üzmekted�r.

Maz�s� lekes�z ve şerefl� 
olan part�m�z�n temel� olan, 
m�ll� mutabakat ruhunu ye-
n�den tes�s etmek, d�r�ltmek, 
canlandırmak artık mecbur� 
b�r hal almıştır.

B�z Şeh�t L�der�m�z Muh-
s�n Yazıcıoğlu’nun evlatları 
olarak, göreve geld�ğ�m�z 
takd�rde part�m�z�n kuruluş 
kodlarını, yan� sam�m�yet 
halkasını, kardeşl�k halkası-
nı, dayanışma halkasını, ne-
zaket ve letafet halkasını, �s-
t�şare ve meşveret halkasını, 
sevg� ve saygı halkasını, ada-
let ve her görüşe tahammül-
lü olma halkasını yen�den 
tes�s ederek Büyük B�rl�ğ�-
m�z� hep b�rl�kte layık oldu-
ğu yüksek konuma get�rece-
ğ�z!! Ve andolsun k� L�der�-
m�z� şeh�t edenlerden tüm s�-
yas� ve s�v�l kuvvet�m�z� or-
taya koyarak bunun hesabı-
nı soracağız, özell�kle yargı-
nın ve s�yas� erkler�n bu ka-
ranlık olayı b�r an evvel ay-
dınlatmalarını �ved�l�kle sağ-
layacağız” ded�.

SP ‘G�resun’dan Özür D�ler�z’

r�kalar �ç�n, B�tmek b�lme-
yen yollar �ç�n, Değer�n� b�-
lemed�ğ�m�z fındığımız �ç�n, 
Derel�’de sel felaket�ne 
sebep olan köprü �ç�n, Do-
ğankent yolunda can kaybı-
na sebeb�yet veren menfez 
�ç�n, Çarpık yapılaşmaya 
engel olamadığımız �ç�n, 
Güney çevre yolu yapılama-
dığından dolayı den�ze sıfır 
yaşayan memleket�m�zde 
sah�l yürüyüşünde den�z� gö-
remed�ğ�m�z �ç�n, Dereler�-
m�z� hunharca katleden 
HES’lere müdahale edeme-
d�ğ�m�z �ç�n, Talan ed�lm�ş 
ve ed�lmekte olan kamu ku-
rumları �ç�n, G�resunsporu-
muzu layık olduğu süper 
l�ge çıkaramadığımız �ç�n, 
Torp�l� olmadığı �ç�n İşkur 
kapılarında �ş bekleyen �şs�z 
kardeşler�m �ç�n, Tablet ve 
�nternet� olmadığı �ç�n ana-
yasal hakkı olan eğ�t�m fır-
satından yararlanamayan ge-
leceğ�m�z s�zlerden de özür 
d�l�yorum.

Bundan sonrak� çalışma-
larımız k�mseden özür d�le-

mek zorunda kalmadığımız 
Yaşanab�l�r G�resun İç�n 
elele, hep b�rl�kte bu müca-
delem�z� beraber devam et-
t�receğ�z.” Ded�.

Kongre sonrası yapılan 
seç�mlerde Abdulkad�r Bek-
taş yen�den İl Başkanlığına 
get�r�ld�. Yönet�m kurulu 
üyeler� şu �s�mlerden oluştu; 
Ömer ÖZTÜRK, Mehmet 
TEKBAŞ, Turhan Can 
KARABİBER, Mustafa 
FATSA, Sal�h ÖZTÜRK, 
Abdullah ÖZTÜRK, Abdul-
lah GÜNDOĞDU, Cevat 
AYDIN, C�hat KILIÇAS-
LAN, İsma�l TEMÜR, 
Ahmet BAYRAM, Hakan 
PEKDEMİR, Vedat YIL-
MAZ, B�lal AYDIN, Nur� 
AKDEMİR, Yüksel 
BOZAN, Fevz�can 
GÜNER, Fat�h BİLGİÇ, 
Met�n KOLUKISA, Ahmet 
ERHAN, Hüsey�n EKSEN, 
Zafer BEKTAŞ, Tugay 
ERDEM, Zafer AYDIN, 
Yusuf ESER, Hasan 
AYGÜN, Hüsey�n AYDIN, 
Murat ŞİŞMAN

DEVGE ALTI PİKNİK ALANINA YOĞUN İLGİ!
Devgealtı mes�re alanının p�kn�k faal�yet-
ler�n�n yanı sıra kır düğünler�, n�şan ve 
sünnet eğlenceler�nde bölgeye farklı b�r 
soluk katacağını söyled�.

Başkan Tolga Erener, “Bölgem�ze b�r 
h�zmet� b�r yatırımı gerçekleşt�r�rken fay-
dalı b�r şek�lde �ş koord�nes� yürütüyoruz. 
Zararıyla gelen değ�l, faydasıyla boyut ka-
zanan h�zmetler� vatandaşlarımızın ayağı-
na kadar get�r�yoruz, bundan da memnun�-
yet duyuyoruz. 

Yaptığımız h�zmet fazlasıyla kend�n� 
göster�yor, güzelde tepk�ler alıyoruz” 
�fades�n� kullandı.
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PERSONEL İLANI
Güngör Kardeşler İnşaat
ş�rket�m�z bünyes�nde
çalıştırılmak üzere,
alanında en az 5 yıl
deney�m� olan alt yapı ve 
üst yapı projeler�m�z �ç�n 
İnşaat Mühend�s� arıyoruz.
Başvurular b�zzat yüz yüze 
Güngör Kardeşler İnşaat
ş�rket�ne yapılacaktır.

1. Sayfadan Devam
GBŞT oyuncuları, Mustafa Kü-

çükkalıpçı’nın yazdığı ‘Ebe Gümec�’ 
adlı muhteşem b�r oyunla 23 
Ek�m’de sey�rc�yle buluşmaya hazır-
lanıyor.

Genel Sanat Yönetmenl�ğ�n� 
Özden Aydın, Yönetmenl�ğ�n� �se 
Ahmet Öndaş’ın yaptığı ve 2 aylık ça-
lışmayla hazırlanan oyunda; Sadık 
Takır, Atakan Atlar, F�kret Öğüd, Al� 
İlker P�r, Duygu Aydın, Ayşegül 
Yenal, Erdal Güleryüz, Ahmet 
Öndaş, Ayşegül Çavuşoğlu, Eray 

1. Sayfadan Devam
G�resun Beled�yes� Mec-

l�s�, Ek�m ayının 2’�nc� top-
lantısını G�resun Beled�yes� 
N�kah Salonunda Beled�ye 
Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu 
başkanlığında gerçekleşt�r-
d�. Toplantıda oylamaya su-
nulan İmar Kom�syon Ra-
porlarında, G�resun Mer-
kez’e bağlı Kale Mahalle-
s�nde yer alan 3,61 hektarlık 
alanın 2013 yılında resm� ga-
zetede yayınlanan karar �le 
r�skl� alan �lan ed�ld�ğ� ve 
bu r�skl� alanın Çevre ve Şe-
h�rc�l�k Bakanlığının kararı 
�le uygulama �mar planında 
r�skl� alan sınırlarının çıka-

Türk�ye’n�n Katar’dak� asker� varlığın-
dan rahatsız olan Suud� Arab�stanlı Prens 
Abdulrahman b�n Musaed b�n Abdülaz�z 
El Suud, Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Er-
doğan’ın yaptığı açıklama sonrası Türk 
ürünler�n� boykot çağrısında bulundu.

Türk�ye’n�n Katar’dak� asker� varlığın-
dan rahatsız olan aynı zamanda yatırımcı-
lara da baskı uygulayan Suud� Arab�s-
tan’dan Türk mallarına karşı y�ne b�r boy-
kot çağrısı geld�. Suud� Arab�stanlı Prens 
Abdulrahman b�n Musaed b�n Abdülaz�z 
El Suud, resm� sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada Suud� Arab�stan halkı-
na Türk ürünler�n� boykot etme çağrısında 
bulundu.

El Suud, BBC’n�n "Türk�ye Cumhur-
başkanı Recep Tayy�p Erdoğan: Türk Or-
dusu Katar üzer�nden körfez ülkeler�n�n �s-
t�krarını sağlıyor" başlığıyla yayınladığı ha-
ber� paylaşarak “İşte bu yüzden Türk ürün-
ler�ne boykot etmem�z gerek” ded�. Açık-
lamasında kalp emoj�s� de kullanan El 
Suud, “Türk�ye ekonom�s�n�n �st�krarını ve 

KOMİSYON RAPORLARI VE TEKLİFLER
GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI

rılarak kanun kapsamında 
planlanacak alan tanımla-
ması get�r�lmes�nde oy b�rl�-
ğ�yle �le karar ver�ld�. Ayrı-
ca Ged�kkaya Rekreasyon 
ve Mes�re Yer� Projes� kap-
samında, Ged�kkaya’ya ula-
şımı sağlamak amacıyla açı-
lan yolun g�r�ş�nde bulunan 
otopark alanının yeters�z ol-
duğu bel�rt�lerek z�yaretç�le-
r�n otopark �ht�yaçlarını kar-
şılamaları amacıyla mevcut 
otopark alanının katlı oto-
park yapılacak şek�lde ge-
n�şlet�lerek �mar planında de-
ğ�ş�kl�k yapılmasına oy b�r-
l�ğ�yle karar ver�ld�.

Görüşülen d�ğer b�r 

karar �se Merkez’e bağlı Kü-
çükköy Mahalles�nde Tıp 
Fakültes� Morfoloj� b�nası 
yapılmak üzere çalışmaların 
başlandığı ancak mevcut ara-
z�n�n d�ğer fakülte ve yük-
sekokulları yapmak �ç�n ye-
terl� olmadığı bel�rt�lerek uy-
gulama �mar planında park 
alanında kalan alana Ün�-
vers�te Alanı �şlenerek �mar 
planında değ�ş�kl�k yapıl-
masına oy b�rl�ğ�yle karar 
ver�ld�.

MÜZİKLİ KOMEDİ ‘EBE GÜMECİ’ SAHNE ALIYOR
Aktaş, Harun Murat Aydın, Erdoğan 
Cüneyt Kamanoğlu, Nev�n D�zdar, 
İpek Türk, Özden Aydın oyuncu ola-
rak yer alıyor.

Tekn�k ek�pte �se, Erdoğan Cü-
neyt Kamanoğlu (dekor), Erg�n Kaç-
maz (ses), Z�ya Kostakoğlu (ışık) 
görev yapıyor.23 Ek�m Cuma akşamı 
galası yapılacak olan ve �k� aylık b�r 
çalışma sonucu hazırlanan müz�kl� 
komed� ‘Ebe Gümec�’ adlı oyun, her 
hafta Çarşamba ve Cuma günler� saat 
20.00’da sahne alacak olup, her Pa-
zartes� saat 12.00’da �se çocuk oyunu 

K�tap Su �le Tablet Can sahnele-
necek. Her �k� oyunda pandem� ku-
rallarına uygun b�r şek�lde olarak se-
y�rc�yle buluşacak.

‘Ebe Gümec�’ adlı oyunda; Sokak 
çocuğu Müşkül’ün kaza sonucu b�r c�-
nayetle suçlanmasıyla başlar. Öldür-
düğü adamın çökert�lmek �stenen b�r 
çeten�n başı olduğunun anlaşılması 
çok uzun sürmez ve Müşkül'ün haya-
tı başlı başına değ�ş�r. Medyanın ş�d-
det algısı yaratmadak� rolüne de de-
ğ�n�len oyunda, öldürülen Müşkül 
toplum nezd�nde yücel�r.

Özel ş�rketlerden asfalt 
alımlarında hem zaman hem 
de ekonom�k sorunlar yaşa-
yan Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�yes�, kend� asfaltını üret-
meye başladığı Mayıs ayın-
dan bu yana 2 m�lyon l�ra ta-
sarruf ett�. Büyükşeh�r Bele-
d�yes�, 2021 yılında tam ka-
pas�te �le 400 b�n ton üret�m 
yaparak 18 m�lyon l�ra ta-
sarruf etmey� hedefled�.

Türk�ye’n�n en fazla kır-
sal yol ağına sah�p Ordu’da 
kend� açtığı tes�sle asfalt üre-
terek öneml� b�r aşama kay-
deden Büyükşeh�r Beled�ye-

Ordu’da asfalttan 2 m�lyon l�ra tasarruf
s�, �ht�yaç öncel�ğ�ne göre as-
faltlama yapıyor. İlçe mer-
kezler�n�n yanı sıra en ücra 
yerleş�m yerler�n� de asfaltla 
buluşturan Büyükşeh�r Be-
led�yes�, yen� yılda 400 b�n 
ton asfalt üretmey� planlı-
yor.
HEM ZAMANDAN HEM 

DE EKONOMİDEN
TASARRUF

Ordu’da yolların stan-
dartlara ve normlara uygun 
hale get�r�lmes� �ç�n Ordu 
Büyükşeh�r Beled�yes� tara-
fından Mayıs ayında açılan 
asfalt plent tes�s�; uygun ko-

şullarda saatte 300 ton üre-
t�m yapma, mevcut tes�sle-
r�n 4 günde yaptığı �ş� 2 
günde b�t�rme, daha az per-
sonel �le 2 kat üret�m ger-
çekleşt�rme ve laboratuvar-
da test ed�lm�ş uygun karışı-
mı üretme özell�ğ�yle hem 
zamandan hem de ekonom�-
den tasarruf sağlıyor. Açıl-
dığı günden bu yana top-
lamda 106 b�n ton üret�m 
yapan asfalt plent tes�s�yle 
Ordu Büyükşeh�r Beled�ye-
s�, 5 ayda 2 m�lyon 120 b�n 
TL tasarruf ett�.

2021’DE 18 MİLYON 
LİRA TASARRUF

HEDEFLENDİ
Ordu’nun asfalt �ht�yacı-

nı Avrupa standartlarında 
b�r kal�teyle kend� tes�sle-
r�nden karşılandığını söyle-
yen Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanı Dr. Mehmet 
H�lm� Güler, ‘yol meden�-
yett�r’ anlayışıyla �ht�yaç gö-
rülen bölgelerde asfaltlama 
çalışmalarına devam ett�kle-
r�n� söyled�. Başkan Güler, 
şöyle konuştu:

“Mayıs ayında Büyükşe-
h�r Beled�yem�z�n Ordu’ya 
kazandırdığı asfalt plent te-
s�s�yle �ht�yaç öncel�ğ� bulu-
nan bölgeler�m�zde konforlu 
yollar �nşa ed�yoruz. Kent�-
m�z�n asfalt �ht�yacını Avru-
pa standartlarında b�r kal�-
teyle kend� tes�s�m�zden kar-
şılıyoruz. Asfaltlanmamış, 
yolu yapılmamış bölge bı-
rakmamak �ç�n hedefim�z� 
her gecen gün daha da çok 
artırıyoruz ve 2021 yılında 
yen� açtığımız tes�s�m�zde 
400 b�n ton asfalt üretmey� 
hedefl�yoruz. Son teknoloj�-
ye uygun kurulan tes�s�m�-
z�n özell�kler�yle hem eko-
nom�den hem de zamandan 
büyük oranda tasarruf sağlı-
yoruz. Açıldığı günden bu 
yana 106 b�n ton asfalt üre-
t�m� yaptık ve 5 ayda 2 m�l-
yon 120 b�n TL tasarruf 
ett�k. 2021 yılında da 400 
b�n ton üret�mle asfalt değe-
r�, bakım, ser�m, nakl�ye 
d�ğer g�derler katıldığında 
18 m�lyo

SUUDİ PRENSTEN TÜRKİYE’YE BOYKOT ÇAĞRISI
gücünü korumak �ç�n herkes� Türk ürünle-
r�n� boykot etmeye çağırıyorum" �fadeler�-
n� kullandı.

Öte yandan, geçt�ğ�m�z hafta da Suud� 
Arab�stan’da Başkent R�yad’ın T�caret ve 
Sanay� Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan da 
sosyal medyada Türk ürünler�ne karşı boy-
kot çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan 
Katar’da yayımlanan The Pen�nsula Gaze-
tes�’ne geçt�ğ�m�z hafta mülakat verm�şt�. 
Türk-Katar B�rleş�k Müşterek Kuvvet Ko-
mutanlığı’nın �k� ülke arasındak� kardeşl�k, 
dostluk, dayanışma ve sam�m�yet�n t�msal� 
olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Üssümüzle �lg�l� menfi propaganda 
yayanlar kes�nl�kle �y� n�yetl� değ�ld�r. Tür-
k�ye asker� varlığıyla sadece kardeş 
Katar’ın değ�l, bütün Körfez bölges�n�n �s-
t�krarına ve barışına h�zmet etmekted�r. 
Kaos hesapları yapanlar dışında h�ç k�mse, 
Türk�ye’n�n ve Türk asker�n�n Körfez böl-
ges�ndek� mevcud�yet�nden rahatsız olma-
malıdır” şekl�nde konuşmuştu.

http://info@linra.com.tr
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Cumhur�yet Halk Part�s� 
G�resun M�lletvek�l� ve 
TBMM Başkanlık D�vanı 
Üyes� Necat� Tığlı’dan 
Kadın C�nayet� Raporu.

CHP G�resun M�lletve-
k�l� Necat� Tığlı, “�kt�dar 
tems�lc�ler�n�n her fırsatta 
İstanbul Söleşmes�n� yerle 
b�r ett�ğ� açıklamalar �le 
Sayın Soylu’nun yaptığı 
açıklama maalesef pek 
uyuşmamaktadır. Z�ra kadı-
na yönel�k ş�ddet�n her 
geçen gün arttığı görülmek-
ted�r. Açıkladığımız ver�le-
r�n doğruluğu hem emn�yet 
hem de savcılık kayıtlarında 
yer alırken nasıl olurda 
sayın bakan kadın c�nayetle-
r�n�n yüzde 29 azaldığını 
söyler, bunu anlamak müm-
kün değ�l” ded�.

AKP �kt�darları �le b�r-
l�kte kadının sosyal statü-
sünde ve topluma katılımın-
da s�steml� ve b�l�nçl� b�r ge-
r�ye g�d�ş�n söz konusu ol-
duğunu �fade eden CHP’l� 
Tığlı, “Cumhur�yet döne-
m�nde haklarını almış ka-
dınlarımız AKP �kt�darıyla 
b�rl�kte sosyal, s�yasal ve 
ekonom�k hayattan s�steml� 
b�r şek�lde dışlandı. 

Oysa demokras�n�n beş�-
ğ� olan Avrupa’da dah� ka-
dının sosyal ve s�yasal ha-
yatta yer� yokken, Türk�ye 
Cumhur�yet�’nde yaşayan 
kadınlarımız devr�m n�tel�-
ğ�nde atılımlara �mza atarak 
erkek �le eş�t şartlara kavuş-
muş hem s�yasal hem soysal 
hem de ekonom�k hayatta 
haklarını almışlardır. Ama 
buna rağmen bugün gel�nen 
nokta da her alanda ger� kal-
mıştır. 2020 Sosyal C�ns�yet 

M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya 
Selçuk, “Okullar mar�fet�yle 
tabletler�n dağıtımı bu hafta-
dan �t�baren başlıyor” ded�.

M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya 
Selçuk, Çankırı'da bulunan 
Tüney Şeh�t Mehmet Dem�r 
Ortaokulu'nu z�yaret ett�. İlk 
olarak okul bahçes�nde oyun 
oynayan çocuklara eşl�k 
eden Bakan Selçuk, daha 
sonra okul �çer�s�nde �ncele-
melerde bulundu. Bakan Sel-
çuk, �ncelemeler�n ardından 
okul bahçes�ne fidan d�kt�k-
ten sonra basın mensupları-
na açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında başta 

274 GÜNDE 369 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Uçurumu Raporuna göre 
C�ns�yet Eş�tl�ğ� Kategor�-
s�nde 153 ülke arasında 
130’ncu sıradadır” hatırlat-
masını yaptı.

CHP’l� Tığlı, “Kadınlara 
yönel�k ş�ddet eğ�l�mler�, 
hedef göstermeler, ayrımcı-
lık, ötek�leşt�rme uygulama-
ları ve s�yas�ler�n medya 
yolu �le yaptıkları açıklama-
lar her geçen gün daha da 
meşru b�r hal almaktadır. 
İkt�darın koruyamadığı ka-
dınlar maalesef her geçen 
gün öldürülmekte, tecavüz 
ed�lmekte ve ş�ddete uğra-
maktadırlar. Oysa! Demok-
ras�n�n asl� öğes� özgür b�-
reyd�r. 

Temel hak ve özgürlük-
ler Anayasa’nın ve Türk�-
ye’n�n taraf olduğu uluslara-
rası antlaşmaların sözüne ve 
özüne uygun b�ç�mde ancak 
ve yalnızca yasayla sınırla-
nab�l�r” ded�.

YAŞAM HAKKI
KUTSALDIR

Kadın ve erkeğ�n eş�t 
şartlar altında yaşaması ge-
rekt�ğ� ulusal ve uluslararası 
kanunların bel�rled�ğ�n� d�le 
get�ren Tığlı, “erkekler�n 
yaşam hakkı ne kadar kut-
salsa, kadınların yaşam 
hakkı da o ölçüde kutsaldır. 
Kadınların can güvenl�ğ�n� 
tehd�t eden �st�smara ve te-
cavüze neden olan h�çb�r ko-
şula müsamaha göster�le-
mez. 

Kadının ötek�leşt�r�lme-
s�ne ve kötü muameleye 
maruz kalmasına asla geç�t 
ver�lmmel�d�r. Bunu da yap-
mak yasaların uygulanma-
sıyla mümkündür” ded�.

Tığlı, “Türk�ye’de kadı-

na yönel�k saldırıları ve �ş-
lenen suçları gerçekleşt�ren-
ler nedense hep �y� hal uy-
gulamalarından mahkeme-
lerde ya beraat etm�şlerd�r 
ya da cezayı en alt düzey-
den almışlardır. İşlenen b�r 
suç varsa karşılığında da alı-
nacak b�r ceza olmalıdır. 

Kadın c�nayetler�nde �y� hal 
uygulamaları kaldırılmalı-
dır” vurgusunu yaptı.
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Türk�ye’n�n kanayan b�r 

başka yarasının da çocuk �s-
t�smarları olduğunu d�le ge-
t�ren Tığlı, “2020 yılının �lk 

9 ayında da çok çocuk �st�s-
mar ed�ld�. Çocukların ko-
runması �ç�n gerekl� adımlar 
atılmadı, koruma odaklı �s-
tat�st�kler ve anal�z b�lg� pay-
laşım s�stem� oluşturulmadı 
ve çocuklara adalet sağlan-
madı. Çocuk �st�smarının 
üzer� herzaman örtülüyor ha-

l�yle de çocukların uğradığı 
ş�ddet�n boyutu büyük olu-
yor” ded�.

Tığlı “Türk�ye’de 2003 
yılında erkekler tarafından 
öldürülen kadın sayısı 83 
�ken, 2020 yılının dokuz 
aylık bölümünde bu sayı 
369’dur ve yıl daha b�tme-

m�şt�r. 17 yıldak� dehşet ve-
r�c� artış yüzde 344.5 c�va-
rında olmuştur.

Cumhur�yet Halk Part�s� 
G�resun M�lletvek�l� ve 
TBMM Başkanlık D�vanı 
Üyes� Necat� Tığlı’nın ha-
zırladığı çarpıcı raporun ve-
r�ler� aşağıdadır.

Bakan Selçuk: 'Tablet dağıtımı bu haftadan �t�baren başlıyor’

Hatay olmak üzere Türk�-
ye'n�n çeş�tl� bölgeler�ndek� 
orman yangınlarının c�ğerle-
r�n� yaktıklarını b�ld�ren 
Bakan Selçuk, “Bugün bu 
yangınlardan dolayı mağdur 
olan tüm vatandaşlarımıza 
geçm�ş olsun d�lekler�m�z� 
sunuyoruz. ‘Geleceğe b�r 
nefes olsun' d�ye. ‘B�r fidan 
d�kel�m' d�ye, ‘b�r fidan ba-
ğışlayalım' şekl�nde b�r çağ-
rımız oldu. Görüyorum k�; 
bu köy okulumuzda da Tür-
k�ye'n�n her yer�nde de bu 
çağrımıza güzel b�r uyum 
söz konusu” �fadeler�n� kul-
landı.

"BUGÜN OKULLARIN 
AÇILIYOR OLMASININ 
SEVİNCİ İÇİNDEYİZ”

Bugün eğ�t�m-öğret�m�n 
�k�nc� aşamasına 21 
Eylül'den sonra geld�kler�n� 
d�le get�ren Bakan Selçuk, 
şunları kaydett�:“B�ld�ğ�n�z 
g�b� �lkokul 1 ve okul önces� 
zaten açıktı, 2,3,4, 8 ve 12. 
sınıflarımızla özel eğ�t�m ge-
reks�n�m� olan çocuklarımı-
zın tüm kademeler�ndek� 
okulları ve tüm kademeler-
dek� köy okulları, �lkokullar 
ve ortaokullar olmak üzere 
bugün açılmış bulunuyor. 
Bu açılış neden�yle de; 

bugün Çankırı'nın b�r köy 
okulundayız ve hep b�rl�kte 
bu okulumuzdak� çocukları-
mızla, öğretmenler�m�zle be-
raber bugünü yorumlayıp 
‘bugün �ç�n neler yapab�l�-
r�z?' sorusunun cevabını arı-
yoruz.

Burada güzel b�r çalışma 
başlamış. Bu ben� çok mutlu 
ett�. Köy okullarımızla �lg�l� 
geçt�ğ�m�z yıldan ber� çok 
yoğun b�r çalışmamız var. 
Köy okullarının gel�şt�r�lme-
s� �le �lg�l� son derece yoğun 
çalışmalar sürüyor, devam 
ed�yor. Bu çalışmalar çerçe-
ves�nde başka b�r güzel ça-
lışma daha söz konusu; b�l�-
yorsunuz köy okullarında öğ-
renc� sayısına bakılmaksızın 
bütün köy okullarının açık 
kalması �ç�n b�r mevzuat ted-
b�r� aldık. Bu bağlamda da 
bütün köy okullarımızın 
bugün �lkokulların, orta-
okulların açılıyor olmasının 
sev�nc� �ç�ndey�z.”

Val�l�kler bünyes�nde İl 
Hıfzıssıhha Kurulları, İl 
M�ll� Eğ�t�m, İlçe M�ll� Eğ�-
t�m kurullarının okulların 
açılışı, kapanması ve �ht�-
yaçları konusunda büyük 
gayret �çer�s�nde olduklarını 
kaydeden Bakan Selçuk, 
“Bu konularda alınacak ted-
b�rlerle de yapılması gere-
ken husus açık. Bu anlamda 
bazı �ht�yaçları da d�kkate 
alıyoruz” şekl�nde konuştu.

“13 BİNE YAKIN ‘EBA 
DESTEK MERKEZİ'Nİ 
HAYATA GEÇİRDİK”

Çocukların ana mecrala-
rının EBA TV olduğunu söy-
leyen Bakan Selçuk, şöyle 
konuştu:“EBA telev�zyonu 
çocuklarımızın �ht�yaç duy-
duğu müfredatın tamamını 
kapsıyor. Çocuklarımız tele-
v�zyondan �ht�yaçlarını ra-
hatlıkla g�dereb�l�rler. Eğer 
kaçırırlarsa, �zleyemezlerse 
de elbette tekrarını �zleyeb�-
l�rler. Tabletler�n dağıtımı �le 
�lg�l� de kr�terler� daha önce 
açıklamıştık. Bu kr�terler 
doğrultusunda �ller, okullar 
mar�fet�yle tabletler�n dağı-
tımı bu haftadan �t�baren baş-
lıyor ve peyderpey devam 
edecek. Sadece bununla kal-
mıyoruz. B�l�yorsunuz; 13 

b�ne yakın ‘EBA Destek 
Merkez�' kurduk. ‘EBA Des-
tek Merkezler�'nde her b�r�n-
de 8-10 b�lg�sayarın olduğu 
b�r eğ�t�m ortamı var. Ço-
cuklar kend� okullarına 
değ�l, ‘EBA Destek Merke-
z�' her okula, ev�ne yakın 
olana başvurup bu merkezde 
�sted�ğ� kadar çalışab�l�r, des-
tek alab�l�r.

Orada öğretmenler�m�z-
de var. Onlar da yardımcı 
olurlar. Yan� b�z ev�nde çe-
ş�tl� nedenlerden ötürü çalış-
ma olanağı daha sınırlı olan 
çocuklarımız �ç�n de 13 b�ne 
yakın ‘EBA Destek Merke-
z�'n� Türk�ye'de b�r ay �çer�-
s�nde hayata geç�rd�k ek�p ar-
kadaşlarımızla. Bu anlamda 
da bundan sonrak� süreçte 
her türlü sağlık kuralına uya-
rak Sağlık Bakanlığı B�l�m 
Kurulu'nun ortaya koymuş 
olduğu ölçütlere dah�l olarak 
çalışmalarımızı sürdürece-
ğ�z. G�d�şata bakıp salgının 
seyr�n� d�kkate alıp her ne 
tedb�r gerek�yorsa bu konu-
larda çalışmalarımızı sürdü-
receğ�z.”
"İKİNCİ AŞAMAYI BU 

KÖY OKULUNDAN
AÇIYOR OLMANIN 

AYRI BİR
MUTLULUĞU VAR”
Okuldak� çocukların 

maske, mesafe ve tem�zl�k 
kuralına uyduğuna d�kkat 
çeken Bakan Selçuk, 
“Bugün burada da çocukla-
rımızın sosyal mesafeye 
uygun şek�lde dezenfektan, 
tem�zl�k malzemes�, maske, 
mesafe benzer� bütün �ht�yaç 
ve kurallara r�ayet ett�kler�n� 
görmüş olmaktan da mutlu-
luk duydum. Onlarla sohbet 
etme �mkanımız oldu. Bu 
�k�nc� aşamayı bu köy oku-
lundan açıyor olmanın ayrı 
b�r mutluluğu var. Bu mutlu-
luğu burada b�rl�kte yaşa-
maktan da ayrıca kıvanç du-
yuyoruz. Bundan sonrak� sü-
rec�nde n�tel�kl� b�r eğ�t�me 
dönüşmes� �ç�n her türlü ted-
b�r� alıyoruz. Bu tedb�rler�-
m�z� alırken de hem dünyayı 
�zl�yoruz hem de Türk�-
ye'n�n farklı bölgeler�ndek� 
�ht�yaçları d�kkate alıyoruz” 
d�ye konuştu.
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Türkiye Hentbol Kadınlar Süper 
Ligi’nde mücadele eden Görele Be-
lediyesi Spor Kulübü, ligin 3. hafta-
sında sahasında Yalıkavak Spor Ku-
lübü’ne yenildi.25-33

Görele 13 Şubat Spor Salo-
nu’nda Pandemi nedeni ile seyirci-
siz oynanan ve ilk yarısı 13-14 Yalı-
kavak Spor Kulübü’nün üstünlüğü 
ile sona eren karşılaşmada temsilci-
mizin golleri Perihan Topaloğlu 
Acar (7), Neslihan Akçanca (6), 
Özge Yakar (5), Ayşenur Kara (3), 
Arife Yaşın (2), Ayşenur Uygur , ve 
Ecem Birben’den geldi.

Başantrenörü Mehmet Ali 
Binen” Birinci devre dengeli bir 
maç oldu. 2 devre rakip takım kale-
cisini etkili oyunu bizleri oyundan 
düşürdü. 7m metre ve hızlı hücum-
daki net pozisyonlar kalecide kalın-
ca savunma direncimizde düştü 
mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Yalıka-
vak ligi ilk üçte tamamlamak iste-
yen güçlü bir kadroya sahip . Önü-
müzdeki hafta oynayacağımız Aksa-
ray maçı ile bir galibiyet serisi yaka-
lamak istiyoruz salı günü Yalıkavak 
maçını unutup önümüzdeki maçlara 
odaklanıp çalışmalara başlayacağız” 
dedi. Görele’nin Sultanları ligin 
4. haftasında sahasında Aksararay 
Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile 
karşılaşacak.

Hentbol 1. Ligde mücadele eden Giresunspor, evinde 
Trabzon Büyükşehir Belediyespor ‘a 25-22 yenildi.

Tirebolu’da oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısını 2 sayılık 
farkla 10-8 önde bitiren ev sahibi konumundaki Giresuns-
por, ikinci yarıda nefes yönünden yeterli olmayınca, salon-
dan yenik ayrılmak zorunda kaldı

Çorum Bölgesi’nden Taner Artıkdı ve Yasin Tabak 
hakem ikilisi yönetti. İlk yarısı bir hayli çekişmeli geçen mü-
cadelede Köksal Çepe ve Tanju Kaplanoğlu’nun güzel 
oyunları ile sonuca giden Giresunspor, 30 dakikalık devreyi 
10-8 önde kapamayı başardı. Trabzon temsilcisi kondisyon 
yönünden daha iyi olduğunu gösterirken; ikinci yarıda 
oyundan düşen ev sahibi ekip, özellikle son 10 dakikada ta-
mamen durdu ve peş peşe gelen gollerle maçı kaybeden 
taraf oldu.

Ligde ilk maçını oynayan Giresunspor Köksal Çepe 6 ve 
Yasin Altun 4 golle en skorer isimler olurken; Trabzon’da 
Taner Öymen 9, Alihan Birinci 7 ve Caner Bıyıklı’da 6 golle 
galibiyete en çok katkı veren oyuncular oldular.

Giresunspor’un yıldızı Nalepa, 
Polonya milli takımının radarına 
girdi. Yeşil-beyazlı takımın son üç 
maçında asistleriyle ön plana çıkan 
genç orta aha oyuncusunun Polon-
ya milli takımının kurmayları tara-
fından yakın takibe alındığının bil-
gisine ulaşıldı. Nalepa’nın bu per-
formansının devam ettirmesi halin-
de davet almasına kesin gözüyle ba-
kılıyor.

Giresunspor ilk dört haftada 
ligin en sert dördüncü takımı 
oldu. Ligin 4 haftalık diliminde 
en çok faul yapan takımı Bur-
saspor. Timsahlar, maçlarında 
toplam 78 kez faul yaptı. Maç 
başına 19,5 faul ortalaması ile 
Yeşil beyazlıları, Samsunspor 
(76), Adanaspor (72) ve Gire-
sunspor (70) takip etti. Ligin en 
az faul yapan takımı ise Bolus-
por (41) oldu.

Giresunspor’da yeni stat konusunda heyecanlı bir 
bekleyiş hakim. Basın Sözcüsü Ferhat Karademir; “Bil-
diğiniz gibi maçlarımızı yeni stadımızda oynamak için 
başvurumuzu yaptık. Federasyon maçlarda localara 
%50 kapasitede seyirci alınabileceğini duyurdu. Bizim 
sezon sonuna kadar kiraya verdiğimiz ve vereceğimiz 
localar var. Ayrıca mevcut stadımızın zemini futbola 
çok elverişli değil. Bu nedenle bir an evvel yeni stadı-
mızın çimlerine basmak istiyoruz. Adanaspor maçında 
olmasa bile ilk maçımızı Ümraniyespor karşısında oy-
namayı umut ediyoruz” dedi.

Giresunspor’un hafta sonu 
deplasmanda oynayacağı Anka-
raspor maçının masraflarını Ak 
Parti Giresun Milletvekili Kadir 
Aydın üstlendi.

Pazar günü deplasmanda 
Ankaraspor ile karşılaşacak 
olan Yeşil-beyazlılarda bu 
maçın deplasman sponsoru Mil-
letvekili Aydın oldu. Giresuns-
por kulübünden yapılan açıkla-
mada jestinden ötürü Aydın’a 
teşekkür edildi.

Görele’n�n Sultanları ev�nde mağlup

Hentbol takımımız Karaden�z
Derb�s�’nde üzüldü

G�resunspor yen�lg�yle başladı

Nalepa milli radarda

Heyecanlı bekley�ş

Masrafları m�lletvek�l� Aydın üstlend� L�ge en sert
takımlardanız!
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Giresunspor’un yöneticisi 
Sinan Akgün, Pazar günü 
deplasmanda oynayacakları 
Ankaraspor müsabakansın 
zor geçeceğini ancak kaza-
nan taraf olacaklarına inan-
dıklarını dile getirdi.

Son üç haftada kendileri-
nin başarılı, rakibin ise kötü 
sonuçlar aldığını anımsatan 
Yönetici Akgün; “Biz çıkışımı-
zı sürdürmek, onlar ise kötü 
gidişatı sonlandırmak isteye-
ceklerdir. Rakibimiz yeni 
oyuncularından oluşan bir 
kadro ile sahaya çıkacak. Zor-
luk derecesi yüksek bir müca-
dele bizi bekliyor. İnşallah ka-
zanan taraf biz olacağız” 
dedi.
3 PUAN İLE DÖNMELİYİZ

Milli arada takımın en iyi 
şekilde hazırlandığını kayde-

Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, her alanda giderlere 
destek olacak Giresunspor dostu insanlara ihtiyaç duyduk-
larını dile getirdi.

Karademir; “Bilindiği gibi, Giresunspor için hem sahada 
hem saha dışında birçok alanda başarı için mücadele edi-
yoruz. Bu mücadelenin en büyüklerinden birisi de ekono-
mik alanda yürütülüyor. Büyük bir zorlukla tahtamızı aça-
cak ekonomiyi oluşturduk ve transferlerimizi gerçekleştirip 
takımımızı sahaya sürdük. Şimdi bu mücadelenin başka bir 
aşamasındayız. Her alanda giderlerimize destek olacak Gi-
resunspor Dostu insanlara ihtiyaç duyuyoruz. 

Tüm giderlerimizde olduğu gibi deplasman giderlerimi-
zin de kulübü zora sokmadan ve borçlandırmadan gideril-
mesini önemsiyoruz. Bu nedenle, Ankara deplasmanımızın 
sponsorluğunu üstlenerek bizi önemli bir destek sağlayan 
Milletvekilimiz Sayın Kadir Aydın'a çok teşekkür ederiz. Ku-
lübümüz ve taraftarımız bu iyilikleri asla unutmayacak” 
şeklinde konuştu.

Giresunspor’un Sırp oyuncu-
su Marko Milinkoviç’in gözü for-
mada. Sakatlığı nedeniyle ilk 
dört lig maçında forma giyeme-
yen kanat oyuncusu tamamen 
iyileşti ve Çaykur Rizespor mü-
sabakasında süre aldı. Marko 
çok kısa bir süre içerisinde for-
manın sahibi olacağını dile geti-
rerek; “Kendime yer bulacağım. 
Geçen sezona göre farklı bir Mi-
linkoviç izlettirmek amacında-
yım” şeklinde konuştu.

Giresunspor’da li-
sans sorununun çözül-
mesinin ardından beş 
oyuncu, oynanan üç kar-
şılaşmada formasını bir 
dakika bile çıkarmadı.

Kaleci Tolgahan ile 
savunmada görev 
yapan sol bek Hüsa-
mettin, stoperler Sadi 
ve Diarra ile orta saha-
nın yıldızı Nalepa, üç 
karşılaşmanın tamamın-
da doksan dakika 
forma şansı buldu. 
Caner Hüseyin ise bu 
üç maçın sadece bir da-
kikasında görev yapa-
madı.

Yapımı tamamlanan Çota-
nak Spor Kompleksi’ndeki 
loca kiralama işlemine devam 
ediliyor. Yeşil-beyazlı kulübün 
her birini sezonluk 100 bin TL 
karşılığında kiraladığı locala-
rın on sekizincisini Doğan-
kent Belediye Başkanı Rüşan 
Özden kiraladı. Kulüpten ya-
pılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Çotanak Spor 
Kompleksi Locaları sahiplerini 
buluyor. Takımına gönül 
veren ve bunu 18 numaralı lo-
cayı sezonluk kiralayarak gös-
teren Doğankent Belediye 
Başkanı Rüşan Özden'e te-
şekkür ederiz.”

Giresunspor’un savunma 
oyuncularından Diarra, Anka-
raspor engelini de 3 puanla 
aşarak galibiyet serisini 3’e çı-
kartmak istediklerini kaydet-
ti.

Başarılı stoper; “Maç maç 
bakarak yolumuza devam 
etmek istiyoruz. Bursaspor 
ve Boluspor karşısında çok 
önemli galibiyetle aldık. Bu 
moral motivasyon açısından 
da çok önemliydi. Bu galibi-
yetlere hafta sonu bir yenisi-
ni daha eklemek arzusunda-
yız” şeklinde konuştu.

Ankaraspor’a m�safir olacak olan Yeş�l-beyazlılarda yönet�c� Akgün: “B�z çıkışımızı sürdürmek, onlar �se kötü g�d�şatı 
sonlandırmak �steyeceklerd�r. Zorluk dereces� yüksek b�r mücadele b�z� bekl�yor. İnşallah kazanan taraf olacağız”

“Kolay olmayacak ama başaracağız”
den Akgün; “Rizespor ile oy-
nadığımız hazırlık maçının ar-
dından takımımız hazırlıkları-
na dün yeniden başladı. 
Ligde iyi bir gidişatımız 
vardı. Bunun devamını getir-
meyi çok istiyoruz. Milli ara-
nın hızımızı kesmeyeceğini 
düşünüyoruz. 

Hatta daha iyi bir durum-
da olacağımızı ümit ediyoruz. 
Ligin üst sıralarında kendimi-
ze yer bulmak istiyorsak 
böyle maçları kazanmak zo-
rundayız. 

Takımımızda moraller yük-
sek. Bundan sonra sadece 
skor olarak değil ortaya ko-
yacağımız oyunla da adımız-
dan söz ettirmek amacında-
yız. Başkent’ten mutlu döne-
ceğimize inanıyoruz” şeklin-
de konuştu.

“Deplasman g�derler�m�z karşılanmalı”

Cumartesi günü Süper Lig ekiplerinden Çay-
kur Rizespor ile Rize’de hazırlık maçına çıkan ve 
sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Yeşil-
beyazlılar o karşılaşmanın bitiminde futbolcula-
ra bir gün izin verilmişti.

Pazar gününü istirahat ederek geçiren Çota-
naklar, dün 16.30’da yaptığı antrenmanla hazır-

Çotanak yen�den başladı

lıklarına kaldığı yerden başladı. Antren-
mana milli takımlarda bulunan Kerem, 
Helder, Madinda ve Traore katılmadı. 
Bu dört futbolcunun bir iki gün içeri-
sinde takıma katılacağı belirtilirken, 
mesainin bugün yapılacak idmanla 
devam edeceği ifade edildi.

D�arra: “Ser�y� üçe çıkartmak amacındayız”
5 oyuncu 3 maçta da 90 dak�ka sahada

Marko’nun gözü formada

18. loca Özden’e
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