
Giresun Güncel İletişim: 0454 505 02 28 giresunguncelhaber28@gmail.com         giresun guncel gazetesi       giresun guncel gazetesi       @guncelgazete28

GİRESUN

Tarih: 15 Ekim 2020 Perşembe             Yıl:1                   Sayı: 149                       Fiyatı:1 TL

www.g�resunguncel.com.trDoğru haber, güçlü yorum...

Hacımiktat Mah. Suat Akgün Sok. 44/A 28100 GİRESUN
(0454) 202 00 34

www.imsmuhendislik.com  info@imsmuhendislik.com

İstanbul Ms Mühend�sl�k
Isıtma, Havalandırma ve
İklimlendirme Hizmeti

Hacı Siyam Mah. Fatih Cad. No:53/19 GİRESUN
Tel.: 0454 212 62 02 - 216 14 58 - 216 23 04  Faks: 0454 212 37 18

www.gungorinsaat.net

İNŞAAT - HAFRİYAT GÜNGÖRLER İNŞAAT
Ali GÜNGÖR ve OĞULLARI

Osman - Mehmet GÜNGÖR
N�zam�ye Mahalles� Yolasığmaz Sokak No : 1 Merkez / GİRESUN

0 454 505 67 67 mayaakadem�kres@gma�l.com

ÖZEL MAYA AKADEMİ
“Okul öncesi

eğitim bir
sana�ir.”

Aksu Mahallesi, Pazar Cd. No:74 GİRESUN

(0454) 222 04 44

ERGÜNSA
O R M A N Ü R Ü N L E R İ

MDFLAM
SUNTALAM

KAPAK
PARKE

KAPI
MOBİLYA 

HIRDAVATI
ANKASTRE
MUTFAK
MASİFPANEL

OSB
PLYWOOD

KONTRAPLA
K

SEPERATÖR
HIRDAVAT

MOBİLYA 
PROFİLİ

Giresun Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği’nin 2020 
Ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Valilik 
toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Giresun Bele-
diye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun teklifi ile birlik baş-
kanlığına tek aday olarak gösterilen Giresun Valisi Enver 
Ünlü oy birliği ile yeni başkan seçildi. Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekip-
leri, haksız kazanç elde eden dilencilere yöne-
lik denetimlerini sürdürüyor.Özellikle Gazi Cad-
desi üzerinde insanların kalabalık olduğu 
yerde dilencilik yapanlar Zabıta Müdürlü-
ğü'nün takibine takılıyor.

Bu kapsamda, Gazi Caddesi üzerinde in-
sanların duygularıyla oynayarak özellikle yaşlı 
kişilerden para almaya çalışan kadın bir dilenci 
zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Zabıta ekipleri tarafından Zabıta Müdürlü-
ğü'ne götürülerek kabahatler kanununa göre 

falt yenilemesi kapsamında 
3500 ton asfalt döküldü ve 
çalışma tamamlanarak yol 
araç trafiğine açıldı. Önü-
müzdeki süreçte caddenin ay-
dınlatma çalışması da yapıla-
rak cadde daha konforlu ve 
daha modern bir hale ge-
lecek

Giresun Belediye Başkanı 

Dünya fındık üretim ve ih-
racatının büyük kısmını elin-
de bulunduran Türkiye, fın-
dıktan 11 sezonda 21 milyar 
doları aşkın gelir sağladı. Ka-

Giresun’da 22 Ağustos 
2020 tarihinde yaşanan 
sel felaketinden en fazla 
etkilenen ilçe olan Dereli 
ilçesinde başlatılan kentsel 
dönüşüm çalışmaları tüm 
hızıyla sürüyor. 

Dereli’de riskli ve ha-
sarlı binaların yıkım işlem-
leri tamamlanırken alt 
yapı ve üst yapı çalışmala-

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, sosyal medya hesa-
bından yaptığı fidan dikme çağrısına Giresun kayıtsız kal-
madı. Giresun’da bulunan birçok okulda öğretmenler öğ-
rencileriyle birlikte okullarının bahçesine fidanlar dikerek 
kampanyaya destek verdi.  Devamı Sayfa 3’te

DİLENCİ OPERASYONU
Gaz� caddes�nde d�lenen b�r kadının üzer�nden b�n l�ra para çıktı

gerekli cezai işlem uygulanan kadının üzerin-
den çıkan 1000 lira paraya kamuya geçirilmek 
üzere el konuldu.

Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilileri tara-
fından yapılan açıklamada, halkın huzurunu ka-
çıran dilencilere yönelik bu operasyonların sık 
sık devam edeceği bildirildi. 

Yetkililer, dilenciliğin suç olduğunu kayde-
derek, vatandaşların dilenciliği meslek haline 
getiren bu kişilere para vermemelerini ve gör-
dükleri takdirde kendilerine ihbar etmelerini is-
tedi.

“VATANDAŞLARIMIZA HİZMETLERİMİZ
GECE GÜNDÜZ DEMEDEN DEVAM EDECEK”

Şenl�koğlu ;” Sözümüzün arkasındayız. 
Şehr�m�zde yaptığımız çalışmalarımız,
vatandaşlarımıza h�zmetler�m�z gece 

gündüz demeden devam edecek”

Aytekin Şenlikoğlu, şehrimiz-
de ihtiyaç oldukça yeni cadde 
ve sokaklar açmaya devam 
edeceklerini belirterek: 
“Mevcut cadde ve sokakları-
mızın da asfaltını yapma, ye-
nileme varsa bakım onarım 
çalışmalarını da sezon sonu-
na kadar bitirmeyi planlıyo-
ruz. Bu kapsamda Nihatbey 
Caddemizde önemli çalışma-
lar yaptık. Bu caddemizi şeh-
rimizin en prestijli caddeleri 
arasında olacak. Bu sözümü-
zün arkasındayız. Şehrimizde 
yaptığımız çalışmalarımız, va-
tandaşlarımıza hizmetlerimiz 
gece gündüz demeden 
devam edecek. Vatandaşları-
mıza en iyiyi, en güzeli, en 
rahatı yaşatmak istiyoruz.” 
dedi.

suyu hattı ve içme suyu şe-
bekesi çalışması gerçekleşti-
rildi. Ardından ise caddenin 
1200 metrelik bölümünde as-

jesi dışında çalışmalar ta-
mamlandı.1400 metre uzun-
luğundaki caddede ilk olarak 
kanalizasyon hattı, yağmur 

Giresun’un hızla büyüyen 
ve gelişen bölgesi olan Ge-
dikkaya Mahallesi Nihatbey 
Caddesi’nde aydınlatma pro-

Val� Ünlü’ye yen� görev

Fındıktan 21 m�lyar dolar gel�r

radeniz Fındık ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (KFMİB) 
verilerine göre, Türkiye, 
2009-2020 arasını kapsayan 
11 sezonda 100'ü aşkın ülke-

ye toplam 2 milyon 901 bin 
120 ton iç fındık ihraç ede-
rek 21 milyar 352 milyon 
472 bin dolar döviz girdisi 
elde etti.

2019-2020 ihracat sezo-
nunda 343 bin 561 ton fın-
dık satışıyla miktar bakımın-
dan Cumhuriyet tarihinin re-
koru kırıldı. Türkiye gelir açı-
sından 2014-2015 sezonu da 
yaklaşık 2 milyar 800 milyon 
dolar kazanç elde ederek 
rekor kırmıştı. O dönem 217 
bin 427 tonluk ihracat karşı-
lığında 2 milyar 799 milyon 
529 bin 618 dolar kazanç 
elde edilmişti.

Derel�’de dönüşüm devam ed�yor
rı başladı. Yıkılan hasarlı bi-
naların yerine Toplu Konut 
İdaresi (TOKİ) tarafından ya-
pılacak olan konutların ise 
temel atma faaliyetleri başla-
dı.  Devamı Sayfa 3’te

Koronavirüs döneminde 
birçok esnaf, kurum ve ku-
ruluşa dezenfektan dağıtan 
Giresun Belediyesi, yüz yüze 
eğitimin başlamasıyla birlik-
te eğitim kurumlarına da el 
dezenfektanları verdi. Bu 
kapsamda, Belediye Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü tara-
fından Covit-19 salgınına 
tedbir amaçlı olarak, 26 
okula 250 adet koruyucu 
özelliği bulunan el dezen-
fektanı aparatı ve 250 litre-
de dezenfektan dağıtıldı.

Devamı Sayfa 3’te

AK Parti Piraziz İlçe Başkanlığı seçiminde Genel 
Merkez tarafından Piraziz Ziraat Odası Başkanı Ünal 
Aşık'ın adaylığa gösterildiği belirtildi. Mevcut İlçe 
Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, sosyal medya hesa-
bından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Yardımcı-
mız Teşkilat Başkanımız Sn. Erkan Kandemir ve İl Ko-
ordinatörümüz Artvin Milletvekilimiz Sn. Erkan 
Balta’nın değerlendirmesi sonucu AK Parti Piraziz 
İlçe Başkan Adayımız Sn. Ünal Aşık olmuştur. İlçemiz 
ve ilimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

G�resun Beled�yes� okullarda dezenfektan dağıtıyor

Ak Part� P�raz�z’de değ�ş�me g�d�yor

Bakan Selçuk’un çağrısına kayıtsız kalmadılar
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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
D�van Başkanlığına seç�-

len G�resun Beled�ye Baş-
kanı Av. Aytek�n Şenl�koğ-
lu’nun tekl�fi �le B�rl�k Baş-
kanlığı’na tek aday olarak 
göster�len Val� Enver Ünlü, 
gündem�n 3’üncü, B�rl�k Tü-
züğü’nün 10’uncu maddes� 

Keşap’ta doğalgaza �lk hazırlık aşaması 
olan 'Doğalgaz Dağıtım İstasyonu' kabul �ş-
lemler� yapıldı.

Keşap Beled�ye Başkanı Mehmet 
Emür’’ Keşap doğalgaz şeh�r g�r�ş �stasyon 
kabulü �şlemler� �ç�n doğalgaza �lk hazırlık 
aşaması olan Gönep Mevk��’nde tamamla-
nan tes�s �stasyon kabul �şlemler� BOTAŞ 
Genel Müdürlüğü tarafından başlamıştır. 
AKSA G�resun Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ta-
rafından abonel�k �şlemler� pek yakında baş-
layıp �lçem�ze doğalgaz ver�lecek’’ ded�.

Türk�ye Gençl�k Vakfı 
(TÜGVA) Bulancak İlçe 
Tems�lc�l�ğ� pandem� süre-
c�nde uzaktan eğ�t�me des-
tek amacıyla başlatmış ol-
duğu Tablet Dağıtım Kam-
panyası kapsamında bel�rle-
nen öğrenc�lere tablet dağı-
tımı gerçekleşt�r�ld�.

TÜGVA Bulancak İlçe 
Tems�lc�s� Ubeydullah Gök-
tek�n ve yönet�m kurulu üye-
ler�n�n katılımları �le ger-
çekleşt�r�len Tablet Dağıtım 
Kampanyası 1. Etap’ına 
50’ye yakın öğrenc� ve vel� 
katılım sağladı. 1-10 Ek�m 
tar�hler� arasında �nternet 
üzer�nden başvuru alınan 
Tablet Dağıtım projes�nde 
kurulan heyet �le ayrıntılı �n-
celeme yapıldığını kayde-
den TÜGVA Bulancak İlçe 
Tems�lc�s� Göktek�n “200’e 
yakın başvuru yapıldı. 

Kurulan �nceleme ve 
araştırma net�ces�nde �lk 
etapta 50 tablet� not ortala-
ması 70 üzer�nde olan, evde 
en az 2 ve üzer� okuyan öğ-
renc� bulunan dezavantajlı 
gençler�m�ze ulaştırma gay-
ret�nde bulunduk. Hayırse-
verler�m�z ve gençler�m�z 
arasında köprü görev� üst-
lend�k. Bu projem�zde b�z-
lere destekler�n� es�rgeme-
yen tüm hayırsever vatan-
daşlarımıza can-ı gönülden 
teşekkür eder�m. 

Gönül �ster k� başvuru 
yapan tüm öğrenc�ler�m�ze 
verel�m ancak bu tekn�k açı-

G�resun İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu 
Şeh�t İsa Yüksel İlkokulunu 
z�yaret ederek, yüz yüze eğ�-
t�m faal�yetler�n� �nceled�. 
Z�yarette Müdür Tosunoğ-
lu'na Okul Müdürü Harun 
Karabörk tarafından, okulun 
fiz�k� mekanları ve eğ�t�m 
öğret�m ortamlarında yapı-
lan düzenlemeler, sınıf plan-
lamaları ve yüz yüze eğ�t�-
m�n �lk günler�ndek� �zle-
n�mlere da�r b�lg�ler sunul-
du.

Pandem� neden�yle ka-
demel� b�r geç�ş�n yaşandığı 
2020-2021 eğ�t�m öğret�m 
yılında �k�nc� aşama olarak 
12 Ek�m 2020 tar�h�nden �t�-
baren �lkokullarda tüm sı-
nıflar, ortaokullarda 8. Sınıf 
ve l�selerde hazırlık sınıfı ve 
12. Sınıflar da yüz yüze eğ�-
t�me hafta �k� gün olarak baş-
landı. Koronav�rüs tedb�rle-
r�n�n t�t�zl�kle alındığı 
maske, mesafe ve h�jyen ku-
rallarına azam� ölçüde r�ayet 
ed�ld�ğ� bu dönemde öğren-
c�ler öğretmenler�yle yüz 
yüze eğ�t�mde b�r araya 
geld�.

Müdür Ertuğrul Tosu-
noğlu z�yarette sınıfları da 
gezerek öğretmen ve öğren-
c�ler�n ders ortamlarını göz-
lemled�. M�n�k öğrenc�lerle 
kısa sohbetlerde bulunan 
Müdür Tosunoğlu, yüz yüze 
eğ�t�m�n başlamasıyla okul-
ların ve sınıfların tekrar can-
landığını, el b�rl�ğ�yle salgı-
nın üstes�nden gelerek, en 
kısa zamanda tüm kademe-
lerde yüz yüze eğ�t�me ge-
ç�lmes� temenn�s�n� d�le ge-
t�rd�.

Görele’de yen� kurulan Galer�c�ler 
Kooperat�fi üyeler�, Beled�ye Başkanı 
Tolga Erener’� makamında z�yaret ett�.

Galer�c�ler Kooperat�fi Başkanı Şenol 
Öztürk, Ömer Gem�c� ve yönet�m kurulu 
üyeler� Beled�ye Başkanı Tolga Erener’� 
makamında z�yaret ederek, �lçede dağı-
nık halde bulunan galer� �şletmec�ler�n�n 
b�r arada faal�yet göstermeler� �ç�n fik�r 
alışver�ş�nde bulunuldu. Z�yaretten duy-
duğu memnun�yet� d�le get�ren Başkan 
Erener, z�yaretç�lere teşekkür ett�.

Gümüşhane’de jandarma ek�pler� tarafından yapılan 
operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarına a�t depo-
da yaşamsal malzeme ele geç�r�ld�.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ek�pler� Kürtün 
�lçes� kırsalında Şeh�t Jandarma Er Ercan Ordu Operas-
yonunda arama-tarama faal�yet� gerçekleşt�rd�. Ormanlık 
alan �çer�s�nde toprağa gömülü vaz�yette bölücü terör ör-
gütü mensuplarına a�t b�r depo tesp�t eden jandarma 
ek�pler� tarafından depoda çeş�tl� m�ktarlarda yaşamsal 
malzeme ve motor yağı bulundu.

Öte yandan Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı 
ek�pler�n�n bölgede operasyonlarının sürdüğü b�ld�r�ld�.

B�rl�k Başkanı ve B�rl�k Encümen� seç�m� yapıldı

gereğ�nce oy b�rl�ğ� �le G�-
resun İl� Katı Sıvı Atık ve 
İçme Suları B�rl�ğ� Başkan-
lığı’na seç�ld�.

Toplantı gündem�n�n 
4’üncü, B�rl�k Tüzüğü’nün 
15’�nc� Maddes� gereğ�nce 
b�r yıllığına görev yapmak 
üzere Val� Enver Ünlü �le 

b�rl�kte en fazla nüfusa 
sah�p 6 �lçe beled�ye başka-
nının üyel�kler�nden oluşan 
B�rl�k Encümen� seç�mler� 
yapıldı.

Toplantıda b�r konuşma 
yapan Val� Ünlü “G�resun 
İl� Katı Sıvı Atık ve İçme 
Suları B�rl�ğ� gerçekten G�-

resun �ç�n öneml� b�r b�rl�k, 
bu b�rl�k öneml� b�r görev 
�fa ed�yor, �cra ed�yor. S�zle-
r�n desteğ�yle ancak bu �ş�n 
üstes�nden geleb�leceğ�m�ze 
olan �nancımı tekrar �fade 
ed�yorum ve sözler�m�n ba-
şında öncel�kle Sayın Çevre 
ve Şeh�rc�l�k Bakanımıza 
b�r teşekkür borcumuz oldu-
ğunu �fade etmek �st�yorum. 
Hep�n�z�n, hep�n�z�n olmasa 
b�le pek çoğunuzun malumu 
özell�kle afete maruz beled�-
yeler�m�z çok yakından b�l�-
yor sürec�, Sayın Çevre ve 
Şeh�rc�l�k Bakanımız G�re-
sun İl� Katı Sıvı Atık ve 
İçme Suları B�rl�ğ�'n�n �şle-
v�n� aksatmadan sürdürmes� 
�ç�n el�nden gelen her türlü 
desteğ� b�zlere sağlamıştır.

Beled�yeler�m�z�n katı 
atık b�rl�ğ�ne olan borçları-
nın h�be ve kred� mar�fet�yle 

çözümü gündeme gelm�şt�. 
Sayın Bakanımız böyle b�r 
çözüm yolu buldu ve bu ko-
nuda da başta İller Bankası 
Genel Müdürü olmak üzere 
gerekl� çalışmaların yapıl-
ması tal�matını verd� ve ken-
d�s� de buradayken bu süreç 
tamamlandı. 

Sayın Bakanımıza her 
konuda olduğu g�b� bu ko-
nuda verd�ğ� destek ve kat-
kılarından dolayı şükranları-
mızı sunuyorum. Hep�n�z�n 
malumu olduğu g�b� G�re-
sun İl� Katı Sıvı Atık ve 
İçme Suları B�rl�ğ� yapılan 
�hale �le özel b�r firmaya 
devred�lm�şt�. 

Gerçekten bu �haley� 
alan firma Türk�ye'de k� ala-
nında en �y� ve en saygın fir-
malardan b�r�d�r. Hayırlı 
olsun. Bu konuda da y�ne 
katkılarından dolayı Sayın 
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı-
mıza b�r kez daha teşekkür 
etmem�z gerek�yor” ded�.

B�rl�ğ�n organlarına ya-
pılan seç�mler�n ardından; 
2021 Yılı (A) Gel�r-G�der 
Bütçes�, 2021 Yılı Bütçe Ka-
rarnames�, İLBANK kred� 
ve h�be tutarının ödeme 
planı ve kalan borçların ya-
pılandırılması, katı atıkların 
beled�yelerce tes�slere taşın-
ması, b�rl�k personeller�n�n 
çalıştırılma usuller� g�b� gün-
demde yer alan konular gö-
rüşülerek karara bağlandı.

Komşuda terör örgütüne a�t
yaşam malzemeler� ele geç�r�ld�Bulancaklı Gençler Tabletler�ne kavuştu

dan mümkün değ�l, maale-
sef �stemeden olsa elemek 
zorunda kaldık. 

Neyse k� b�r kısım okul-
lar açıldı, açılmaya devam 
edecek.” Ded�.

Yüz yüze eğ�t�m�n öne-
m�n� anlatan Göktek�n “B�r 
kez daha görmüş olduk k� 
okullarımız b�zler �ç�n çok 
özel ve kıymetl�ym�ş. B�r 
an öne okullarımız açılsa da 

gençler�m�z öğretmenler�ne, 
yüz yüze eğ�t�me kavuşsa. 
Rabb�m tez zamanda bu sü-
rec� hep b�rl�kte sağlık sıh-
hat �ç�nde geç�rmey� nas�p 
eyles�n” ded�.

Keşap doğalgaza kavuşuyor

Müdür Tosunoğlu öğrenc�ler�n yanında

Görele’n�n Çavuşlu Beldes�’nde yıllardır bekled�ğ� 
B�s�klet ve Yürüyüş yolu projes� �ç�n çalışmalar başladı.

Çavuşlu Beled�ye Başkanı Fat�h Duzcu” Bu şeh�r her 
şey�n en �y�s�n� hak ed�yor ve çalışmalarımız Beldem�z 
�ç�n en �y�y� yer�ne get�rene kadar devam edecekt�r. Gece 
gündüz aralıksız devam eden �st�şareler�m�z sonucunda 
söz verd�ğ�m�z g�b� Çavuşlu Beldem�z� ve kıymetl� va-
tandaşlarımızın en �y�y� hak ett�ğ� b�r sosyal yaşam alan-
larına kavuşturacağız. Bu proje Beldem�z�n hak ett�ğ� de-
ğere, noktaya en kısa zamanda taşıyacaktır. Bu proje �le 
görüşmeler�ne devam ett�ğ�m�z d�ğer projeler�m�z �le Bel-
dem�z daha yaşanab�l�r ve �mkanları sosyal ve ekonom�k 
yönden gel�şm�ş düzeye ve refaha çıkacaktır. Bunun so-
nucunda yıllardır sorun olan ve çözümlenemeyen b�rçok 
olumsuzlukları beldem�zden ve belde halkının z�hn�nden 
söküp atacağız. Çavuşlu Beldem�z� esk� huzur dolu ve ca-
z�bes� yüksek çek�m merkez� hal�ne get�rme gayret� �le 
çalışıyoruz. N�hayet�nde �y� günler çok uzağımızda 
değ�l, sadece vatandaşlarımızdan b�r nebze daha sabır ve 
�y�mserl�k d�l�yoruz” ded�.Eynes�l Beled�yes� tara-

fında yol betonlama çalış-
maları sürüyor. Göreve gel-
d�ğ�m�z günden bu yana 
bölge ayrımı yapmadan ça-
lışmalarımıza aralıksız 
devam ed�yoruz d�yen Ey-
nes�l Beled�ye Başkanı 
Ahmet Lat�f Karaden�z 
“Unutulmaya yüz tutan k�m-
sen�n yol yüzünden gel�p g�t-
mek �stemed�ğ�, tozlu, çu-
kurlu ve çamurlu yolu za-
manın şartlarına uygun hale 
get�r�p canlandıracaklarını 
,Gümüşçay Mahalles� Dede-
l� Semt�ndek� betonlama ve 

Eynes�l’de yol betonlama çalışmaları sürüyor

yol yapım �şlemler�n� ger-
çekleşt�rd�kler�n�” söyled�.

Karaden�z“ Yıllardır göz 
ardı ed�len bu yolu yaptığı-
mız �ç�n mutluyuz, her böl-
gen�n ayrı ayrı problemler� 
var ve heps�ne yet�şmeye ça-
lışıyoruz. 

Bu süreçte hep�n�zden 
b�raz anlayış bekl�yoruz 
em�n olun her şey planlan-
mış şek�lde �lerl�yor. Yapı-
lan yol �lçem�ze hayırlı 
olsun, bölgede yaşayan hal-
kımızın bugüne kadar anla-
yışla b�zler� bekled�ğ� �ç�n 
de teşekkür ed�yoruz” ded�.

Çavuşlu’da b�s�klet ve yürüyüş
yolu projes� �ç�n çalışmalar başladı

Galer�c�lerden Başkana z�yaret
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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
Derel�’de başlatılan 

kentsel dönüşüm çalışmala-
rında TOKİ’n�n temel atma 
faal�yetler�ne başladığını 
söyleyen Derel� Beled�ye 
Başkanı Zek� Şenl�koğlu, 
“Bu afetler�n tekrarlanma-
ması adına Cumhurbaşkanı-
mızın tal�matlarıyla daha gü-
venl� ve daha estet�k b�r �lçe 
oluşturmak adına devlet�m�z 
madd� fedakârlık altına g�re-
rek kentsel dönüşüm başla-
tıldı. Bununla beraber yıkım 
çalışmaları başladı. Yaklaşık 
140 b�na yan� yaklaşık 400 
da�re ve �şyer� boşaltıldı ve 
yıkıldı. İsteyene parası 
nakd� olarak ödend�, �sted�-
ğ�n yerde hayatını kurab�l�r-
s�n, ded�. Ama b�zler�n ve 
devlet�m�z�n terc�h� öncel�k-
l� olarak �nsanlarımızın bu-
rada yaşamalarıdır. K�mse-

1. Sayfadan Devam
Bakan Z�ya Selçuk’un 

çağrısının ardından G�resun 
İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Er-
tuğrul Tosunoğlu �le Orman 
Bölge Müdürü Ahmet 
Güneş Şeh�t İsa Yüksel 
İlkokulundak� fidan d�k�m�-
ne, ardında da Hamd� Boz-
bağ Anadolu L�ses�ndek� 
fidan d�k�m�ne katıldı. Et-
k�nl�klerde, İl M�ll� Eğ�t�m 
Şube Müdürü Fazlı Ç�çek 
�le okul yönet�c�ler�, öğret-
menler ve öğrenc�ler de 
hazır bulundu.

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü 
Tosunoğlu ve Orman Bölge 
Müdürü Güneş, öğretmen 
ve öğrenc�lerle b�rl�kte fidan 
d�kerek suladı.

Müdür Tosunoğlu 
,“Sayın Bakanımızın çağrı-
sına uyarak öğretmen ve öğ-
renc�ler�m�zce d�k�len her fi-
danın, okul bahçeler�n�n gü-
zelleşmes� yanında gelecek 
nes�llere bırakılan m�ras, 
tem�z b�r nefes olacak. 
"Ağaç yaşken eğ�l�r" sözün-
den hareketle genç fidanları-
mız olan yavrularımızın, 
kend�ler� �le beraber büyü-
yecek fidanlarla ülkem�z�n 

Bulancak İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürü 
Şenel Bulut, okulları z�yaret etmeye, öğren-
c� öğretmenlerle b�r araya gelmeye devam 
ed�yor.

Z�yaretler�n ardından b�r açıklama yapan 
Müdür Bulut "Okullarımızı eğ�t�m ve öğre-
t�me hazır hale get�ren çok değerl� �darec� ve 
öğretmen arkadaşlarımıza, okul a�le b�rl�ğ� 
yönet�c�ler�m�ze teşekkür ed�yorum. Okul 
çocuklarımız �le güzel. Çocuklarımızın gele-
ceğ� �ç�n bu zor günlerde hep b�rl�kte el ele 
vererek sürec�n sağlıklı b�r şek�lde yürütül-
mes�n� sağlayacağız” �fadeler�ne yer verd�.

1. Sayfadan Devam
Haftada �k� gün eğ�t�m gören 1. sınıf öğrenc�ler� 

okullara adım attıklarında ve ders aralarında bu dezen-
fektanları kullanırken, okul yönet�c�ler� böyle b�r h�zmet 
�ç�n G�resun Beled�yes�’ne teşekkür ett�.

G�resun Beled�ye Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu yaptı-
ğı açıklamada, Beled�ye olarak eğ�t�me destekler�n�n 
tüm hızıyla devam ett�ğ�n� bel�rterek: “B�l�nd�ğ� g�b� ana-
okulu ve b�r�nc� sınıflar eğ�t�me başladı. Yavrularımızın 
daha sağlıklı b�r ortamda eğ�t�m görmes� amacıyla Bele-
d�ye olarak el�m�zden gelen her şey� yapıyoruz. Bu kap-
samda şehr�m�zde bulunan okullara koruyucu �çeren de-
zenfektan dağıttık. Ayrıca okullarımızı düzenl� aralıklar-
la tem�zley�p, dezenfekte ed�yoruz. Tüm öğrenc�ler�m�-
ze, a�leler�ne ve öğretmenler�m�ze yen� eğ�t�m öğret�m 
yılında başarılar d�l�yorum.” ded�.

AFETZEDELER İÇİN İLK ETAPTA 270 KONUT İNŞA EDİLECEK

n�n buradan g�tmes�n� �ste-
m�yoruz ama terc�h vatan-
daşımızındır. Ödemeler� ya-
pılanların bazıları merkez �l-
çeden ev aldı, bazıları da bu-
radak� �şyerler�n� ve da�rele-
r� bekl�yor. TOKİ’de �lk 
etapta yaklaşık 270 konut 
�nşa edecek. Onlarda 2+1, 
3+1 da�reler ve modern �ş 
yerler� olacak” ded�.

“GURBETÇİLERİMİZ 
İÇİN DE KONUT İNŞA 
EDİLMESİNİ TALEP 

EDECEĞİZ”
Kentsel dönüşüm kapsa-

mında Derel�’ye yerleşmek 
�steyen gurbettek� vatandaş-
ların talepler� olduğunu be-
l�rten Başkan Şenl�koğlu, 
“İlk başlarda �nsanlarımızda 
morals�zl�k vardı ama b�z 
şunu gördük. İlçem�z alt 
yapı ve yen�leme çalışmala-
rından sonra sadece g�den 

vatandaşların değ�l d�ğer 
gurbettek� vatandaşlarımızın 
da �şyer� ve konut sah�b� 
olup hayatının ger� kalanını 
�lçem�zde tamamlayayım, 
düşünces� var. B�z bugün-
den daha yoğun ve düzenl� 
b�r nüfus olacağını düşünü-
yoruz. Ama önce hak sah�p-
ler� var. Hak sah�pler�nden 
sonra gurbetç�ler�m�zden ve 
�lçede yaşayan d�ğer vatan-
daşlarımız olacak. B�zde bu 
konuda hak sah�pler�n� ta-
mamladıktan sonra devlet 
büyükler�m�zden TOKİ’n�n 
d�ğer etaplara da devam et-
mes�n� �steyeceğ�z. Çünkü 
devlet büyükler�m�z Dere-
l�’de �nsanların mutlu olma-
ları �ç�n bu �mkanları sunu-
yorlar” d�ye konuştu.

“RUHSAT KONUSU 
ARTIK BİZİM KIRMIZI 

ÇİZGİMİZ OLDU”
İmar ruhsatları konusun-

da yerel yönet�c�ler�n ve �da-
rec�ler�n tav�z vermemeler� 
gerekt�ğ�n� söyleyen Başkan 
Şenl�koğlu, “Vatandaşın b�z-
den k�ş�sel talepler� oluyor-
du. B�z hep şunu söylüyor-
duk. K�ş�sel talep �st�yorsu-
nuz ama s�z�n can ve mal gü-
venl�ğ�n�z �ç�n bunlar sıkın-
tılı ded�ğ�m�z konular olu-
yordu. Bu konular ş�md� kır-
mızı ç�zg�yle ç�z�lm�ş oldu. 
Bu konuda ş�md� vatandaş 
gelse de yerel yönet�c�ler ve 
�darec�ler d�k durmak zo-
runda, tav�z vermemek zo-
runda. Çünkü bu Derel�’n�n 
sorunu değ�l, G�resun’un so-

runu, Karaden�z’�n sorunu 
ve Türk�ye’n�n sorunudur. 
B�z artık Avrupa’dak� g�b� 
�marda bel�rl� hatlarla bel�rl� 
ç�zg�lerle oynanamayacağı-
nı düşünmem�z lazım. B�z 
vatandaşlarımıza her zaman 
söylüyoruz. B�z �marda 
veya fen �şler�nde s�z�n pe-
ş�n�ze düşen, s�z� suçlu g�b� 
gören �nsanlar değ�l�z. Gör-
düğümüz ve b�ld�ğ�m�z ka-
darıyla veya devlet�n tecrü-
bes� s�z�n öncel�kl� can ve 
mal güvenl�ğ�n� sağlamak ol-
duğunu her zaman bel�rt�-
yorduk. B�z bu konuda va-
tandaşımızın sam�m� olaca-
ğını düşünüyoruz. Bazen 
b�z� suçlayanlar da olmuştu. 
Bu afet olan hatta b�z�m b�r 
tane b�le ruhsatımız yok. 

Ama 40, 50 sene önces�n�n 
konularını b�ze yüklemeye 
çalışanlar oldu. Karayolları 
veya DSİ’n�n yaptığı köprü-
ler� beled�ye n�ye düzeltme-
d� d�ye söyleyenler oldu. Be-
led�ye hang� tekn�kle, hang� 

sorumlulukla, hang� yetk�y-
le bunu yapacaktı. Bunun de-
d�kodusu çok oldu. B�z va-
tandaş �ç�n varız. Ama va-
tandaşımızın can ve mal gü-
venl�ğ� hem devlete emanet 
hem de b�ze emanet” ded�.

Başkan Şenl�koğlu eğ�t�me
destekler�n�n devam ett�ğ�n� bel�rtt�“Ağaç yaşken eğ�l�r”

yarınlarına ş�md�den katkı 
sağlamaya çalışıyoruz. Son 
günlerde yaşanan üzüntücü 

ver�c� orman yangınlarının 
hep�m�z� der�nden üzdü” �fa-
deler�n� kullandı”

Müdür Bulut z�yaretler�ne devam ed�yor

http://info@linra.com.tr
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G�resun Beled�yes� Ve-
ter�ner İşler� Müdürlüğü 
ek�pler�, y�yecek bulmakta 
zorlanan sokak hayvanları 
�ç�n mama ve su kaplarını 
kontrol ederek boş olanla-
rı dolduruyor. Ked� ve kö-
pekler�n kolayca ulaşab�-
lecekler� şek�lde d�zayn 
ed�len ve hayvanların 
yoğun olarak yaşadığı bölgelere monte ed�len besleme 
odakları, Beled�ye ek�pler� tarafından taze mama ve su �le 
doldurularak takv�yeler� de yapılıyor.

Beled�ye tarafından 200’den fazla ked� ve köpek ev�, 
200’e yakın mama kapları sokaklara yerleşt�r�l�rken, son 
b�r yılda 50 ton mama kullanıldı. Hayvan barınağına �se 
hayvanların sağlık kontroller� ve bakımları �ç�n amel�yat-
hane röntgen, b�yok�mya ve hemogram c�hazları alınırken, 
barınakta 80 metrekare ked� ev� ve 7 bölmel� hasta köpek-
ler �ç�n hasta yatar yerler� de yer alıyor.

Beled�ye yetk�l�ler� yaptığı açıklamada: "Can dostları-
mızı da unutmuyoruz. S�zler sağlığınız �ç�n evdeyken 
onlar b�ze emanet. Her canlı b�z�m �ç�n kıymetl�. Şehr�m�-
z�n farklı noktalarına sev�ml� can dostlarımız �ç�n mama 
ve su kaplarını �çeren beslenme odakları yerleşt�rm�şt�k. 
Besleme odaklarını kontrol ederek mama ve suyla doldu-
ruyoruz. Hayatımızı paylaştığımız doğadak� tüm canlıları 
sevg� ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam ede-
ceğ�z." ded�.

Pandem� neden�yle yak-
laşık 7 ay sonra yapılan �lk 
grup toplantısına m�lletve-
k�ller� ve gazetec�ler dışında 
sey�rc� alınmadı. Salonda 
m�lletvek�ller�n�n masaları-
na kolonya bırakılırken, 
maske ve mesafe kurallarına 
r�ayet ed�lerek yapılan grup 
toplantısında konuşan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Mec-
l�s’te öncek� dönem yapılan 
çalışmalara d�kkat çekerek, 
yen� dönemde m�lletvek�lle-
r�nden Genel Kurul ve ko-

Ordu’nun Ünye �lçes�n-
de den�z altında fark ed�len 
ve tar�h� olduğu düşünülen 
kalıntılar �ç�n sualtı arkeolo-
ğu den�zaltında araştırmala-
ra başladı.

Gölev� Mahalles� sah�-
l�nde den�z altında kalıntıla-
rın fark ed�lmes� üzer�ne 
Ordu İl Kültür ve Tur�zm 
Müdürlüğü çalışma başlat-
mıştı. Kalıntıların tar�h� bo-
yutunu �ncelemek üzere 
Ünye’ye gelen Türk�ye Su-
altı Arkeoloj�s� Bodrum Mü-
zes� Müdürlüğü’nden Sualtı 
Arkeoloğu Güner Özler �n-
celemelerde bulundu. Den�-
zaltından yapılan �nceleme-
ler�n raporlanarak kalıntıla-
rın tar�h� boyutu bel�rle-

Cumhur�yet Halk Part�s� 
G�resun M�lletvek�l� Necat� 
Tığlı, G�resun’da yaşanan 
sel felaket�n�n tüm yönler�y-
le araştırılması �ç�n mecl�ste 
kom�syon kurulmasını �ste-
d�.

23 Ağustos 2020’de G�-
resun’da k� yağmur sonrası 
şehr�n doğusunda yer alan 
Harş�t Vad�s�nden, Gelevera 
Vad�s�, Yağlıdere �le batısın-
da yer alan Aksu ve Batla-
ma Vad�s�ne kadar yer alan 
dereler�n üzer�nde çok 
büyük sel yaşanmıştı. Yaşa-
nan bu Afet’te 11 k�ş� yaşa-
mını y�t�r�rken, kayıp olan 4 
k�ş� �ç�n �se hâlâ arama ça-
lışmaları devam ed�yor. 
Çöken yollar, yıkılan köprü-
ler ve başta Derel� olmak 
üzere hasar gören konutlar 
ve �şyerler�nde m�lyonlarca 
l�ralık hasar meydana gel-
m�şt�. CHP G�resun M�llet-
vek�l� Necat� Tığlı’nın G�re-
sun’da k� basın danışmanı 
Serap Cantürk’ün eş� Umut 
Cantürk’te kaybolanlar ara-
sında.

TBMM Başkanlık D�va-
nı Üyes� Necat� Tığlı, “Ya-
şanan bu sel felaket�n�n 
yağan yağmurun m�ktarıyla 
h�ç b�r �lg�s� yok. Bu fela-
ket, b�rden fazla unsurun b�r 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaden�z’de yen� müjdey� açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, “Fat�h Sondaj Gem�m�z�n halen süren sondaj çalışmalarından da yen� müjdeler gel�yor. İnşallah 

Cumartes� günü Fat�h Sondaj Gem�m�ze g�derek hem çalışmaları b�zzat yer�nde görecek hem de yen� rezerv m�ktarını açıklayacağız” ded�.

m�syon çalışmalarına akt�f 
katılımlarını bekled�ğ�n� söy-
led�.

“MECLİS’İN YENİ
YASAMA YILINI EN VE-

RİMLİ ŞEKİLDE
DEĞERLENDİ-

RECEĞİZ”
Yen� yasama dönem�nde 

Cumhur İtt�fakı olarak da-
yanışma �ç�nde çalışacakla-
rını bel�rten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Önümüzdek� dö-
nemde atacağımız adımlar-
da da Mecl�s�m�z�n güçlü 

desteğ�ne �ht�yacımız var. 
Yen� yasama yılının dolu 
dolu geçeceğ� ş�md�den an-
laşılıyor. M�llet�m�z�n bek-
lent�ler�ne cevap verecek dü-
zenlemeler� t�t�z b�r çalış-
manın ardından hayata ge-
ç�rmekte kararlıyız. Cumhur 
İtt�fakı olarak kend� �ç�m�z-
de ortaya koyacağımız 
güçlü dayanışma ve gerekt�-
ğ�nde sağlayacağımız çok 
daha gen�ş uzlaşmalarla 
Mecl�s’�n yen� yasama yılını 
en ver�ml� şek�lde değerlen-
d�receğ�z. Bu ves�le �le bu-
güne kadar g�rd�ğ�m�z her 
mücadelede desteğ�n� yanı-
mızda bulduğumuz Cumhur 
İtt�fakı’ndak� ortağımız 
MHP’ye ve özell�kle Genel 
Başkan Sayın Devlet Bah-
çel�ye şahsım ve heyet�m 
adına şükranlarımı sunuyo-
rum. Cumhur İtt�fakı olarak 
ülkem�z� yen� reformlarla, 
yen� h�zmetlerle, yen� ufuk-
larla buluşturmayı sürdüre-
ceğ�z. Yen� yasama yılında-
k� çalışmalarda tüm m�llet-

vek�ller�ne başarılar d�l�yo-
rum” d�ye konuştu.

“CUMARTESİ GÜNÜ 
YENİ REZERV

MİKTARINI
AÇIKLAYACAĞIZ”
Sondaj ve s�sm�k araştır-

ma gem�ler�n�n Akden�z ve 
Karaden�z’de yaptıkları ça-
lışmaları anlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, ”Doğu Ak-
den�z’de ülkem�z�n ve Kıb-
rıs Türkler�n�n haklarını gö-
zetmeyen h�çb�r planının ha-
yata geçme şansının olmadı-
ğını ortaya koyduğumuz sağ-
lam duruş �le herkese gös-
terd�k. Bölgede sondaj 
yapan Yavuz gem�m�z b�r sü-
red�r yürüttüğü çalışmayı b�-
t�r�p bakım �ç�n l�mana ya-
naştı. Bakımını müteak�p 
yen� sondajlar �ç�n Akde-

n�z’e açılacak bu gem�m�z�n 
güvenl�ğ�n� donanmamız 
sağlıyor. Aynı şek�lde Oruç 
Re�s S�sm�k Araştırma Ge-
m�m�z de bakım çalışmala-
rının tamamlanmasıyla ye-
n�den Akden�z’dek� görev�-
ne döndü. Barbaros Hayret-
t�n Paşa Gem�m�z �se Akde-
n�z’dek� s�sm�k araştırma ça-
lışmalarına zaten devam ed�-
yor. AB ve NATO platform-
larında yürütülen görüşme-
lerdek� sözler�n� tutmayan 
Yunan�stan ve Kıbrıs Rum 
Kes�m�ne hak ett�kler� ce-
vapları sahada vermey� sür-
düreceğ�z. Ülkem�z�n son-
daj filosuna kattığımız son 
gem� olan Kanun�, bakım ça-
lışmalarının ardından Kara-
den�z’de görev� �ç�n yola çı-
kacak. Önce İstanbul’a, ar-

dından Zonguldak’a uğraya-
rak bel�rlenen sondaj sahası-
na ulaşacak Kanunu gem�-
m�z�n faal�yetler�nden de �n-
şallah müjdel� haberler bek-
l�yoruz. Fat�h Sondaj Gem�-
m�z�n keşfett�ğ� 320 m�lyar 
metreküplük doğal gaz re-
zerv�n�n haber� m�llet�m�z� 
adeta sev�nce boğdu. Bu ge-
m�m�z�n halen süren sondaj 
çalışmalarından da yen� müj-
deler gel�yor. İnşallah Cu-
martes� günü Fat�h Sondaj 
Gem�m�ze g�derek hem ça-
lışmaları b�zzat yer�nde gö-
recek hem de yen� rezerv 
m�ktarını açıklayacağız” şek-
l�nde konuştu.

“HER ALANDA ÜMİT 
VERİCİ 

GELİŞMELERLE 
KARŞI KARŞIYAYIZ”

Ekonom�dek� tek güzel 
haber�n sondaj çalışmaların-
dan gelmed�ğ�n�, sanay� üre-
t�m�nden �hracata kadar her 
alanda ardı ardına salgın dö-
nem�n�n sıkıntılarının aşıldı-
ğına �şaret eden ver�ler�n 
açıklandığını bel�rten Erdo-
ğan, “Eylül ayı �hracatımız 
16 m�lyar doların üzer�ne çı-
karak cumhur�yet tar�h�n�n 
rekorunu kırmıştır. Dün de 
sanay� üret�m� artışında dün-
yada S�ngapur’un ardından 
�k�nc� sırada yer aldığımız 
Ağustos ayı rakamları �lan 
ed�ld�. Otomob�l üret�m�n-
den konut satışına, kurulan 
ş�rket sayısına, kapas�te kul-
lanım oranlarına kadar her 
alanda üm�t ver�c� gel�şme-
lerle karşı karşıyayız” �fade-
ler�n� kullandı.

TIĞLI’DAN KOMİSYON TALEBİ
araya gelmes�yle olmuştur. 
Bu felaket�n b�r unsuru H�d-
roelektr�k Santraller� 
(HES)’d�r. B�r unsuru plan-
sız programsız yapılan köp-
rüler ve yollardır. B�r unsu-
ru �se bölgen�n coğrafi yapı-
sını ve ekos�stem�n� bozan 
�nsan kaynaklı bu yapılaş-
malara �z�n veren ve dene-
t�m mekan�zmalarını devre 
dışı bırakan �kt�dar pol�t�ka-
larıdır. Dolayısıyla h�ç 
k�mse yağan yağmuru ve 
yağmurdan kaçarken �kt�da-
rın dolusuna tutulan vatan-
daşı suçlamasın” ded�.

GİRESUN’DA
68 HES TEHDİTİ

Türk�ye Büyük M�llet 
Mecl�s� Başkanlığı’na ver-
d�ğ� d�lekçe �le Mecl�s’te b�r 
Araştırması Kom�syonu ku-
rulmasını ve göz göre göre 
yaşanan bu sel felaket�ne 
neden olan tüm faktörler�n 
araştırılması gerekt�ğ�n� 
�fade eden Tığlı, “özell�kle 
son 15 yıllık süreçte, bölge-
de neredeyse bütün derele-
r�n üzer�ne sırf yandaşları 
zeng�n etmek �ç�n enerj� 
alım garant�s� �le kurulan 
HES’ler�n yarattığı tahr�bat-
lar, maden ocakları �ç�n ke-
s�len ağaçlar, dere yatakları-
na atılan cüruflar, v�yadükle 

geç�lmes� gereken yerler�n 
menfezle geç�lmes�, dere ya-
taklarını hapseden �st�nat du-
varlarının yıkılması ve mü-
hend�sl�kten yoksun �nşa ed�-
len köprüler�n baraj set�ne 
dönüşmes� ve bunlara göz 
yuman �kt�dar, bu afet�n so-
rumlusudur” gerekçeler�n� 
sıraladı.

Necat� Tığlı, “bu aksak-
lıkları gören vatandaşları-
mız denet�mler yapılsın ve 
önlemler alınsın d�ye Ba-
kanlık ve Cumhurbaşkanlı-
ğı’na d�lekçe üstüne d�lekçe 
verm�ş olsalar da başvurula-
rı d�kkate alınmamıştır. 
B�z�m mecl�s çatısı altında 
�lg�l� bakanlıklara verd�ğ�-
m�z soru önergeler� ya ce-
vaplanmamış ya da “laf ola 
ber� gele” şekl�nde cevap-
lanmıştır. Kanun tekl�fler�-
m�z �se h�ç d�kkate alınma-
dığı g�b� mecl�s raflarında 
toz �ç�nde beklet�lmekted�r” 
ded�.

SORUN BUGÜN
ÇÖZÜLMEZSE YARIN 
YENİ FELAKETLER 

OLUR
Yasal denet�mler�n ve so-

ruların eks�k bırakıldığı, �k-
t�dardan korkan kamu bü-
rokras�s�n�n ac�zl�ğ� ve ço-
ğalan �hmaller z�nc�r� �le b�r-
l�kte Karaden�z’de her an 
yen� felaketler�n yaşanaca-
ğına d�kkat çeken M�lletve-
k�l� Necat� Tığlı, “b�r an 
önce dere yataklarının her 
türlü yapılaşmadan arındı-
rılması gerekt�ğ�n�, suyun 
akışını engelleyen köprüle-
r�n yen�lenmes� �ç�n mühen-
d�sl�k projeler�n hayata ge-
ç�r�lmes� gerekt�ğ�n�” �fade 
ett�. CHP’l� Tığlı, “Yarın 
yen� felaketler olmaması ve 
sorunların bugünden çözül-
mes� �ç�n TBMM Başkanlı-
ğı’na verd�ğ� Mecl�s Araştır-
ması Kom�syonu kurulması 
taleb�n�n kabul ed�lmes� ge-
rekt�ğ�n�” söyled�.

CAN DOSTLARA MAMA VE SU TAKVİYELERİ
DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR

Den�zde bulunan tar�h� kalıntı araştırılıyor

necek.
“Yapılan araştırma, Ka-

raden�z Bölges�’nde �lk 
resm� araştırmadır” d�yen 
Ünye Tur�zm İşletmec�ler� 
Derneğ� Başkanı Adnan 
Sob�, “Geçen yıl keşfetm�ş 
olduğumuz kalıntılarla �lg�l� 
resm� yazıyla İl Kültür ve 
Tur�zm Müdürlüğümüze b�l-
d�rd�k. Kalıntıların araştırıl-
masıyla �lg�l� Kültür ve Tu-
r�zm Bakanlığı da Türk�-
ye’de tek olan Bodrum Su-
altı Arkeoloj� Müzes� Mü-
dürlüğü’nden sualtı arkeolo-
ğu gönderd�. Kalıntıyı de-
n�zden �nceleyerek araştır-
ma yapıyor. İnceleme sonra-
sı alınan numunelerle b�rl�k-
te çek�len fotoğraf ve v�de-

oların ardından b�r rapor ha-
zırlanacak. Bu Ünye ve böl-
gem�z �ç�n öneml� b�r gel�ş-
me. Şuan yapılan araştırma 
Karaden�z Bölges�’nde 
resm� olarak �lk araştırma-
dır. Sualtı arkeologları tara-
fından böyle b�r çalışmanın 
Ünye’de yapılıyor olması se-
v�nd�r�c�d�r. Ünye tur�zm�-
n�n korunması ve gel�şt�r�l-
mes� adına çok c�dd� b�r ça-
lışmadır” ded�.
“BULGULAR BİR YAPI-
NIN TEMELİNİ GÖSTE-

RİYOR”
Den�zde bulunan kalıntı-

nın hang� döneme a�t oldu-
ğu ve ne �ç�n kullanıldığına 
�l�şk�n �se Başkan Sob�, 
“Geçen yıl yaptığımız tesp�t 
ve bulgular b�r yapının te-
mel� olduğunu göster�yordu.

B�z de bunu b�lg� ve fo-
toğrafla bakanlığımıza �let-
t�k. Bakanlığımızın öngörü-
sü ve kabulü �le b�rl�kte 
araştırma çalışması başlatıl-
dı. Kalıntının tam olarak ne 
olduğu sualtı arkeoloğu ta-
rafından yapılacak araştırma 
�le bell� olacak” d�ye konuş-
tu.
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Eynesil’de 2020- 2021 Eğitim ve Öğretim yılında fa-
aliyete açılan "Hacı Mustafa Eren Hafızlık İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencileri spor salonunda stres attı.

Eynesil Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ev sahip-
liği etkinliklerinde minik sporcular antrenörleri nezaretin-
de bazı branşlarda spor yaptı. Covid 19 tedbirleri ile me-
safe ve hijyen şartlarında spor salonuna alınan minik-
ler,basketbol, badminton masa tenisi ve boks yaptılar ve 
çok eğlendiler kendilerine bu imkanı sağlayan İlçe Kay-
makamı İdris Koç, Eynesil Gençlik ve Spor İlce Müdürü 
Özcan Kemal ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven 
ve Okul idarecilerine teşekkür ettiler. Eynesil Gençlik ve 
Spor ilçe Müdürlüğünce etkinliklerin planlı bir şekilde 
devam edeceği bildirildi.

Giresunsporlu Kerem Kalafat, U19 milli takımı-
mızın Bulgaristan ile oynadığı ve 1-0 kazandığı 
maçta asisti yapan oyuncu oldu.

Yeşil-beyazlıların bir sezonluğuna Beşiktaş’tan ki-
raladığı genç sağ bek, U19 Milli takımımızın Bulga-
ristan ile yaptığı ikinci hazırlık maçında 86 dakikada 
sahada kaldı ve 50. Dakikada kaydedilen golün asis-
tini yaptı.

2020-2021 Sezonu 
Süper Lig, TFF 1. Lig, 
Misli. com 2. Lig ve 
Misli. com 3. Lig'de mücade-
le eden kulüplerin Birinci 
Transfer Tescil Dönemi son-
rası Resmi A Takım Oyuncu 
Listeleri futbolseverleri bil-
gilendirmek amacıyla 
TFF. ORG'da yayınlandı.

Buna göre Giresuns-
por’un listesinde 23 oyuncu 
bulunuyor. Listede yer alan 
futbolcular şunlar: Tolga-
han, Onurcan, Göktan, Mi-
linkoviç, Sergio, Balde, Na-
lepa,Caner, Sadi, Hüsamet-
tin, Hayrullah, Sadi, İshak, 
Anthony, Mehmet Taş, 
Eren, Muhammed Himmet, 
Erol, Traore, Yasin, Diarra, 
Madinda, Helder.

Giresunspor’a bir destek de 
Güce Belediye Başkanı Aytekin 
Boduroğlu’ndan. Başkan Bodu-
roğlu, Giresunspor’un kısa bir 
süre içerisinde açlarını oynaya-
cağı Çotanak Spor Komplek-
si’nden sezon sonuna kadar 
loca kiralayarak Yeşil-beyazlı ku-
lübe destek oldu.

Giresunspor yönetimi, for-
maya reklam arayışlarına 
devam ediyor. Göğüs reklamı 
olarak sezon başında HDI Si-
gorta ile anlaşan Yeşil-beyazlı 
yönetim, sırt, kol ve şorta rek-
lam verecek sponsorluklar pe-
şinde. Yeşil-beyazlı ekibin eski 
başkanvekillerinden Metin 
Koç (Koçel) ile yapılan görüş-
melerin ise olumsuz sonuçlan-
dığı belirtildi.

Giresunspor, Giresun Be-
lediyesi’nin şehir merkezinde 
bulunan bazı cadde ve so-
kaklarda ücretli park işletme-
ciliği için açtığı ihaleye katıla-
cak.

Basın Sözcüsü Ferhat Ka-

G�resunspor �haleye g�recek

rademir; “20 Ekim’de yapıla-
cak olan ihaleye Giresunspor 
kulübü olarak katılma kararı 
aldık. Aslında bu bizim proje-
lerimizden biriydi.

Bunu ilk geldiğimiz gün-
lerde hayata geçirmek isti-

yorduk. Giresunspor kulübü 
olarak 820 araçlık ihaleye gi-
receğiz. Buradan hem kulü-
bümüze gelir sağlamak hem 
de Giresunlu gençlerimize 
ekmek kapısı açmak hedefin-
deyiz” dedi.

Hafız
adayları
stres attı

Kerem as�st yaptı,
m�ll�ler kazandı

L�stede 23 oyuncu varBoduroğlu’ndan loca desteğ�

Formaya reklam aranıyor
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Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, taraftar-
ların huzurunda maç oyna-
mayı çok özlediklerini ifade 
etti.

Yapılan antrenman önce-
sinde gazetecilere açıklama-
larda bulunan genç teknik 
adam; “Sezon başında sıfır 
bir takım aldık ve yaklaşık 17 
transfer yaptık. Yeni bir 
takım olmanın zaman zaman 

Yeşil-beyazlıların Polonyalı yıldızı Nalepa, sahaya 
çıktığında yüreğiyle savaştığını ifade etti. Gazetecilere 
açıklamalarda bulunan genç orta saha oyuncusu; 
“Yeni bir ülke, , yeni bir kulüp, yeni bir lig, teknik 
kadro ve oyuncular. Benim adıma her şey yeni. Bura-
da öğrenmem gereken şeyler var. Buraya gelme sebe-
bim takıma yardımcı olmak ve katkıda bulunmak. Bu 
konuda takım da bana yardımcı olacaktır. Herkesin de 
bildiği gibi ilk maçta bir prosedür gereğince oynaya-
madım. Son maçta iyi oynadık. Bizim için önemli olan 
şey kazanmaktı ve bunu başardık. Bizim hedefimiz 
Süper Lig ve bütün maçları kazanmak istiyoruz. Her 
maç yüreğimle oynamak, yüzde yüz katkı sunmak isti-
yorum. Bazen iyi oynayamadığım maçlar olabilir ama 
şundan emin olabilirsiniz ki ben her zaman yüreğimin 
yüzde yüzünü veriyorum. Her zaman daha iyisini ya-
pabileceğimi biliyorum” şeklinde konuştu.

2018-2019 sezonun ilk ya-
rısında Giresunspor formasını 
giyen Fransız stoper Sery’nin 
alacağı da tahtaya düştü.

O dönem yönetim deği-
şikliği yaşanınca takımda dü-
şünülmeyen Fransız stoper, 
alacağı için FIFA’ya başvurdu. 
Toplamda 290 bin EURO ala-
cağı bulunan Sery’e bu para 
ödenmediği sürece transfer 
yapılamayacak.

Giresunspor’u geride kalan sezon teknik adamlığını 
yapan Hakan Kutlu’nun iki aylık alacağını tahsil edebilmek 
için TFF’ye başvurması Yeşil-beyazlı kulüpte hiç hoş karşı-
laşmadı.

Basın Sözcüsü Ferhat Karademir; “Hakan Kutlu hoca-
nın sözleşmesi karşılıklı fesih edilmesine rağmen iki aylık 
alacağı olan 220 bin TL İçin kulübümüzle iletişime geçme-
den federasyona başvurmasını hiç hoş karşılamamaktayız” 
diye konuştu.

Giresunspor Pazar günü deplasmanda Ankaraspor ile 
oynayacağı karşılaşma için Cumartesi sabahı şehirden ayrı-
lacak.

Yeşil-beyazlı ekibin yol programı netleşti. Buna göre 
Cumartesi sabahı Ordu’dan Ankara’ya uçacak olan kafile 
ardından kamp yapacağı otele yerleşecek. Çotanaklar maç-
tan sonra şehre dönüş yapacak.

Giresunspor Pazar günü Ankaraspor ile yapacağı maçın 
hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti.

Yeşil-beyazlılar, Atatürk Stadı’nda yapılan çalışmada An-
karaspor ile oynayacağı karşılaşmanın taktiğini denedi. Ya-
pılan antrenmanlara milli takım kampından henüz dönme-
yen Kerem ile Traore katılmadı. Giresunspor bugün ise şut 
ve taktik ağırlıklı bir program uygulayacak.

G�resunspor’un tekn�k adamı Keleş: “Taraftarımızın huzurunda oynamayı b�z de özled�k. Artık �ç saha d�ye b�r şey kalmadı. B�z bundan çok 
zarar gördük. Yavaş yavaş maçlara sey�rc� alınacaktır d�ye düşünüyorum. Taraftarımız tr�büne geld�ğ�nde onlara güzel maçlar seyrett�receğ�z”

“Her maç deplasman
havasında geç�yor”

sıkıntıları yaşadık. İlk maçı-
mız olan Balıkesirspor dep-
lasmanında lisansları yetişti-
remedik. İkinci maçta şanssız 
bir golle yani santrası olma-
yan bir gol yiyerek iki puan 
kaybettik. Sonrasında iyi 
oyunla iki galibiyet aldık ve 
bize de moral oldu. Lige veri-
len arayı hazırlık maçı oyna-
yarak değerlendirdik. Çaykur 
Rizespor maçında süre ala-

mayan ya da az süre alan fut-
bolculara şans verdik. Şimdi 
önümüzde bir Ankaraspor 
maçı var ona hazırlanıyoruz” 
dedi.

HER MAÇ 3 PUAN İÇİN
Teknik patron Keleş, söz-

lerine şu şekilde devam etti: 
“Lig tabi ki uzun bir maraton 
her maç bizim için zor. Anka-
raspor da transferi açtı. 
Onlar da yeni bir ekip. Her 

maç bizim için zor. Fakat biz 
günden güne gelişen oyunu-
muzla, futbol ve kadro kali-
temizle hedeflediğimiz bir 
üst lige çıkmak istiyoruz. 
Bunun için uğraşıyoruz, in-
şallah bunda da başarılı olu-
ruz. Birbirini tanımayan 
oyuncularımız var. Uyum sü-
recini atlatıyoruz. Bizim bir 
puan hedefimiz yok, çünkü 
maç maç bakıyoruz. Her maçı 
kazanmak için çıkıyoruz. So-
nuçlar bizi nereye getirir bi-
lemiyorum. Taraftarımızın hu-
zurunda oynamayı biz de öz-
ledik. Artık iç saha diye bir 
şey kalmadı. Her maç deplas-
man havasında geçiyor. Biz 
bundan çok zarar gördük. 
Yavaş yavaş maçlara seyirci 
alınacaktır diye düşünüyo-
rum. Taraftarımız tribüne gel-
diğinde onlara güzel maçlar 

Kaptan Eren Tozlu, gazetec�lere açıklamalarda bulundu
“Yüzde yüz performansla oynayamıyorum”

Sekiz sene aradan sonra Giresunspor’un for-
masını giyen kaptan Eren Tozlu, henüz yüzde 
yüz performansa ulaşamadığını dile getirdi.

Çotanakların kaptanı;“Milli maç arasından 
önce yakaladığımız bir çıkış var. Yeni bir takı-
mız. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. 
Bu uyum süreci son 3 maçta yedi puan alma-
mıza rağmen dikkat çekiyor. Milli takım arasını 
iyi değerlendirdik. Hazırlık maçı oynadık. Ara-
mızdaki uyum her geçen gün daha iyiye gidi-
yor. Son haftalarda yakaladığımız çıkışı Anka-
raspor deplasmanında da sürdürmek istiyoruz. 
Ben Malatyaspor’dayken uzun süreli bir sakat-
lık dönemi geçirmiştim. Her futbolcunun başı-
na gelebilecek en ağır sakatlıklardan birini ge-
çirdim. Maç eksikliğim var ve bunu oynayarak 
geçireceğim. Şuanda yüzde yüz performansta 
değilim. Elimden geleni yapıyorum. Milli takım 
arası benim için iyi oldu. Vücudumu her geçen 
gün daha iyi hissediyorum. Sağlık açısından da 
bir sıkıntım yok. İnşallah ilerleyen haftalarda 
daha iyi bir Eren Tozlu izlettireceğim” şeklinde 
konuştu.

Kutlu’nun TFF’ye g�tmes�
hoş karşılaşmadı

Kutlu’nun TFF’ye g�tmes�
hoş karşılaşmadı

Yolculuk Cumartes�

Nalepa: “Yüreğ�mle savaşıyorum”

Sery tahtayı
kapattı

Çotanak takt�k çalıştı
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