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

GİRESUN

Tarih: 22 Ekim 2020 Perşembe            Yıl:1                   Sayı: 155                       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

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 5. ve 9. sınıf-
larda yüz yüze eğitimin 2 
Kasım’dan itibaren başlayaca-
ğını açıkladı. Koranavirüs ve 
eğitim ile ilgili konuları Kabi-
ne toplantısında ele aldıkları-
nı belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan “eğitimde yeni bir 
adım daha atarak ortaokul-
larda beşinci sınıflarda, lise-
lerde dokuzuncu sınıflarda 
yüz yüze eğitim öğretim fa-

Salgın döneminde iş yerleri kapanan esnaflara destek 
verilmesinin şart olduğunu belirten Çakırmelikoğlu ;”2020 
yılının son altı ayına şöyle bir baktığımızda eğitimle ilgili 
meslek kollarında faaliyet yürüten işletmelerin durumunun 
pekte iyi olmadığını görmekteyiz ve bu yüzden özel yurt iş-
letmelerine kira desteği, okul servis işletmecilerine trafik si-
gortası ve akaryakıtta ÖTV indirimi, özel eğitim kurumları-
na ise öğrenci desteği sağlanması zaruri olmuştur” ifadele-
rini kullandı. Devamı Sayfa 2’de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, 7 nakdi sosyal destek programı kapsamında Eylül 
ayında 184,3 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı.Bakan Sel-
çuk, şartlı eğitim, sağlık, gebelik, doğum ve lohusalık yardım-
ları ile çoklu doğum ve kronik hastalığı olanlara yönelik yar-
dım programları kapsamında Eylül ayında yapılan ödemelere 
ilişkin bilgi verdi.  Devamı Sayfa 2’de

Çavuşlu Beldesi’nde yap-
işlet-devret modeliyle ihale 
edilen 600 kişilik düğün sara-
yı ve konferans merkezinin 
inşaat çalışmaları başladı. 
Düğün sarayı ve konferans 
merkezinin 7 ay içerisinde bi-
tirilerek faaliyete geçeceği 
belirtilirken tesis içerisinde 
oyun alanlarının yanı sıra 
açık otopark da bulunacak.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun’da yapılan uyuşturucu operasyonunda birçok uyuştu-
rucu madde ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narko-
tik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu 
madde ticareti sokak satıcılarına ve uyuşturucu suç organizas-
yonlarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 
170,4 gram metamfetamin, 1,1 gram eroin, 6 adet suboxone, 1 
adet lyrica, 1 adet diazem, 0,4 gram bonzai, 62,4 gram esrar, 
497,4 gram içinde kenevir yaprakları bulunan kenevir tohumu 
ve 2 kök kenevir ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alı-
nan M.D, F.A ve M.T isimli şahıslardan M.D ve F.A adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. M.T isimli kişi ise çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giresun İl Koordinasyon 
Kurulu Toplantısı Vali Enver 
Ünlü Başkanlığında gerçek-
leşti. Toplantıda 2020 yılında 
programa alınan 214 proje-

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun tali-
matıyla Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler, şehir merkezinde işletmelere yönelik olarak fiyat 
etiketi denetimi yaptı.Zabıta ekipleri, ürünlerin fiyatlarında 
artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek 
amacıyla market, manav, pastane gibi işletmelerde dene-
timlerini sürdürüyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı 
açıklamada;“Çeşitli ürünlerde fiyat artışı yaparak haksız ka-
zanç elde etmek isteyenlere fırsat vermiyoruz. Zabıta ekip-
lerimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Ürünlere fahiş 
fiyatlar vuran veya yerli ürün logosu kullanmayan işletme-
lere gerekli cezai işlemler yapılıyor. Zabıta ekiplerimiz de-
netimlerine belirli periyotlarla birlikte devam edecektir.” 
dedi.

Yeni Giresun Gazetesi’nin eski sa-
hiplerinden Aysel Akdağ son yolculuğu-
na uğurlandı. Giresun Gazeteciler Der-
neği ve ASKF Giresun Şubesi’nin kurucu 
başkanlarından, Fiskobirlik eski genel 
müdürlerinden merhum Zeki Akdağ’ın 
eşi, Can, Canan ve Caner Akdağ’ın an-
neleri Aysel Akdağ Çınarlar camiinde kı-
lınan cenaze namazına müteakip aile 
kabristanlığında toprağa verildi . Gün-
cel Gazetesi olarak merhumeye 
Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenleri-
ne sabırlar dileriz.

Uyuşturucu operasyonunda 1 k�ş� tutuklandı

10 ayda 335 m�lyon l�ra yatırım yapıldı
2020 yılında 429 
m�lyon 333 b�n 
734 Türk L�rası 
ödeneğ�n 335 m�l-
yon 739 b�n 664 l�-
rası harcanırken 
yatırımlar ağırlıklı 
olarak tarım, 
enerj�, ulaştırma, 
eğ�t�m, sağlık, or-
mancılık, spor ve 
kadastro sektör-
ler�nde yoğunlaştı

den 27 tanesinin bitirildiği 
belirtilirken 115 adet proje-
nin devam ettiği, 57 adet 
projenin ihale aşamasında ol-
duğu ve 15 adet projeye ise 

çeşitli nedenlerle henüz baş-
lanamadığı belirtildi.

Vali Enver Ünlü ;”2020 yı-
lına ait 429 milyon 333 bin 
734 Türk Lirası ödeneğin 335 

milyon 739 bin 664 lirası har-
canmıştır. Yatırımlar ağırlıklı 
olarak tarım, enerji, ulaştır-
ma, eğitim, sağlık, ormancı-
lık, spor ve kadastro sektör-
lerinde yoğunlaşmaktadır. Bir 
kez daha toplantımızın yatı-
rım uygulamalarında ortaya 
çıkan ve koordinasyon gerek-
tiren sorunların çözümüne 
katkıda bulunması temennisi 
ile üst düzeyde katılımda bu-
lunan tüm katılımcı ve yatı-
rımcı kuruluşlara çalışmala-
rında başarılar diliyorum. 
Önümüzdeki yıl İnşallah çok 
daha fazla sayıda yatırımın 
siz değerli yatırımcı kuruluş-
ları marifetiyle ilimize kazan-
dırılmasını ve toplantımızın 
ilimiz için hayırlı olmasını te-
menni ediyorum” ifadelerini 
kullandı. Devamı Sayfa 3’te

G�resun’da haksız
kazanca geç�t yok

Almanya Giresunlu-
lar Kültür ve Uyum Der-
neği tarafından "Eği-
timde Dayanışma Za-
manı" kampanyası çer-
çevesinde 40 öğrenciye 
tablet bağışlanacak.Gi-
resun’da yaşanan sek 
afetinden etkilenen öğ-
rencilere yönelik kam-
panya başlatıldığını be-
liren Dernek Başkanı 
Ali Türk, “Yaşanan sel 
afeti nedeniyle memle-
ketimiz Giresun’da öğ-
rencilerin eğitim konusunda olumsuz yönde etkilenme-
mesi için bizlerde elimizi taşın altına koyduk. Dernek 
üyelerimizin katkıları ile temin ettiğimiz 40 tableti, 
Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul yöneticileri ile yaptı-
ğımız görüşmeler sonucunda Güce, Yağlıdere ve Dereli 
ilçelerimizin yanı sıra Duroğlu beldesinde ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimize dağıtacağız” dedi.

Aysel Akdağ son yolculuğuna uğurlandı

Eylül ayında 184,3
m�lyon TL ödeme yapıldı

Almanya’dak� G�resunlulardan Tablet yardımı

Çakırmel�koğlu:
“Verg� ve SGK
pr�mler�n�n
ertelenmes� ve
uygun kred�
ver�lmes� şarttır”

Çavuşlu’da
yap-�şlet-devret

model�yle konferans
salonu yapılıyor

Yüz yüze eğ�t�mde normalleşme devam ed�yor
aliyetlerini 2 Kasım tarihi iti-
bariyle başlatıyoruz” dedi.

Devamı Sayfa 2’de
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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
Koranav�rüs ve eğ�t�m �le �lg�l� ko-

nuları Kab�ne toplantısında ele aldıkla-
rını bel�rten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ulaşım araçları başta olmak üzere çok 
sayıda �nsanın b�r arada bulunduğu me-
kanlar �le �lg�l� denet�mler etk�n şek�lde 
sürdürülecek. Özell�kle temaslı k�ş�ler�n 
tak�b� çok daha sıkı şek�lde yapılacak. 
Yerl� aşı çalışmalarında �k� hafta �ç�nde 
�nsan üzer�nde deneme safhasına ulaşı-
lacağı görülüyor. Dünyadak� aşı çalış-
malarının ülkem�ze uygulanab�l�rl�ğ� hu-
susunda da öneml� gel�şmeler kaydett�k. 
Bu husustak� somut adımları yılsonuna 
atmış olmayı üm�t ed�yoruz. Hedefim�z 
önümüzdek� bahar aylarına kadar aşı 
meseles�n� tamamen çözmekt�r” ded�.

Eğ�t�mde beş�nc� sınıf ve dokuzuncu 
sınıfların yüz yüze eğ�t�me 2 Kasım ta-
r�h� �t�bar�yle başlanacağını duyuran 

1. Sayfadan Devam
Pandem� sürec� özel eğ�-

t�m kurumu ve yan sektörle-
r�n� olumsuz etk�led�ğ�n� ve 
son altı ayda t�car� kayıpları 

AK Part� Bulancak İlçe Başkanlığı’nın 7 Ek�m’de ger-
çekleşt�r�len kongres�n�n ardından,İlçe Başkanı Necat� 
Yıldırım başkanlığında gerçekleşt�r�len haftalık olağan 
yönet�m kurulu toplantısına Bulancak Beled�ye Başkanı 
Recep Yakar’da katıldı. Başkan Yakar, Bulancak Beled�-
yes�’n�n başlattığı ve devam eden Mega Projeler�yle �le 
�lg�l� b�r sunum yaparak b�lg�lend�rmelerde bulundu.

Bulancak Beled�yes� tarafından başlatılan ve devam 
eden; Bulancak M�llet Bahçes�, Yen� Beled�ye H�zmet B�-
nası ve Kent Meydanı Düzenlemes�, Akıncı Parkı, B�s�k-
let ve Yürüyüş Yolu, Galer�c�ler S�tes�, Asfalt çalışmala-
rı, Güzelyalı Yolu ve Bulancak İçme Suyu Arıtma Tes�s� 
Projeler� hakkında detaylı b�lg�lend�rmelerde bulunan 
Başkan Yakar, bu projeler tamamlandığında Bulancak’ta 
hedefled�kler� büyük dönüşümü tamamlayacaklarını ve 
tüm projeler�n 2021 sonu �t�barı b�tm�ş olacağını bel�rt-
t�. Başkan Yakar, yönet�me yen� katılan üyeler� tebr�k ede-
rek, yen� dönemde başarılar d�led�.

P�raz�z’de �lçe özel �dare 
ek�pler� tarafından köy yolların-
dak� bakım onarım ve betonla-
ma çalışmaları devam ed�yor.

Çalışmalar kapsamında Ça-
yırköy-Medrese Köyler� arası, 
Çırakoğlu deres�ne kadar olan 
bölümde İlçe Özel İdare tarafın-
dan yapılan yol betonlama çalış-
maları sona ererken yolların 
hazır hale gelmes� �ç�n, betonla-
nan bölümler�n 15 gün süre �le 
trafiğe kapatıldığı bel�rt�ld�.

1. Sayfadan Devam
Yapılan sosyal yardımların detay-

larına �l�şk�n açıklamalarda bulunan 
Selçuk, sosyal güvences� olmayan, ço-
cuklarını okula göndermeler� şartıyla 
�lk ve orta öğren�m çağında çocuğu 
bulunan a�lelere eğ�t�m desteğ�nde bu-
lunduklarını söyled�. İk� aylık per�-
yotlarla nakd� yardımda bulundukları-
nın altını ç�ze Bakan Selçuk, “Eylül 
ayında 1,7 m�lyon a�lem�ze 93,5 m�l-
yon TL ödeme gerçekleşt�rd�k” ded�.
815 BİN HANEYE 77,4 MİLYON 
TL ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

0–6 yaş arasındak� çocuklarını dü-
zenl� sağlık muayeneler�ne götüren �h-
t�yaç sah�b� a�lelere Şartlı Sağlık des-
teğ�nde bulunduklarını kaydeden Sel-
çuk, “A�leler�m�ze Sağlık Bakanlığı-
nın bel�rled�ğ� zamanlarda sağlık 
kontroller�n� yaptıranlara çocuk başı-
na düzenl� nakd� yardımda bulunuyo-
ruz. Eylül ayında 815 b�n haneye 77,4 
m�lyon TL ödeme yaptık” d�ye ko-
nuştu.
ANNELERE, GEBELİK, DOĞUM 

VE LOHUSALIK YARDIMI
Erken çocuk ölümler�n� ve gebel�k 

sırasında karşılaşılan sağlık problem-
ler�n� en aza �nd�rmek �ç�n muhtaç du-
rumdak� kadınların gebel�kler�, do-
ğumları ve loğusalık dönemler� bo-
yunca beslenme �ht�yaçlarını destek-
lemek amacı yardımda bulunduklarını 
vurgulayan Selçuk, “Gebel�kler�n�n 

1. Sayfadan Devam
Çavuşlu Beled�yes�’n�n 

öz kaynakları kullanılmadan 
Yap-İşlet-Devret model� �le 
�haleye çıkarılarak Çavuşlu 
esnaflarından Al� Rıza 
M�m�r’�n üstlend�ğ� Düğün 
Sarayı ve Konferans Merkez� 
yed� ay �çer�s�nde tamamla-
nacak.Çavuşlu Beldes�’ndek� 
sah�l kısmında bulunan 
dolgu alanına yapılacak olan 
Düğün Sarayı ve Konferans 
Merkez�’n�n çok amaçlı ola-
cağı, �ç�n de oyun grupları, 
kamelyalar ve oturma grup-
ları, 70 araçlık açık otopar-
kında olacağı bel�rt�ld�.

Çavuşlu Beled�ye Başka-
nı Fat�h Duzcu proje �le �lg�l� 
yaptığı açıklamada; “Çavuş-
lu Beldem�z ve Bölge �nsanı 
�ç�n uzun yıllardır eks�kl�k 
olarak görülen ve geç�c� 
alanlarda düğün ve benzer� 
organ�zasyonlarımız artık 
modern ve çağdaş b�r yapı, 
b�r bütün görsell�k �çer�s�nde 
vatandaşlarımızın h�zmet�ne 
sunulacaktır. 

Yapımı kısa süre �çer�s�n-
de b�t�r�lmes� düşünülen 
Düğün Sarayı ve Konferans 
Merkez�m�z 2021 yılı �lk çey-
reğ�nde açılışını gerçekleşt�-
receğ�z. 

Çavuşlu Beled�ye Baş-
kanlığı olarak vatandaşları-
mızın sosyal kültürel ve eko-
nom�k açıdan her da�m ya-
nında olmaya çalışıyoruz. 

Yap-İşlet-Devret model� 
�le beled�yem�z öz kaynakla-
rına dokunmadan beled�ye-
m�ze ve beldem�ze kalıcı ve 
adından söz ett�ren b�r mer-
kez �nşa ed�yoruz. Ş�md�den 
temel�n� bugün attığımız bu 
merkez�m�z beldem�ze, bele-
d�yem�ze ve Çavuşlulu va-
tandaşlarımıza hayırlı uğurlu 
olmasını d�l�yorum” ded�.

“Özel eğ�t�m kurumu, özel yurtlar
ve okul serv�sler� desteklenmel�d�r”

c�dd� boyutlara ulaşan �şlet-
meler�n kapısına k�l�t vura-
cak noktaya geld�ğ�ne �şaret 
eden G�resun T�caret ve Sa-

nay� Odası Yönet�m Kurulu 
Başkanı Hasan Çakırmel�-
koğlu, bu sektörlerde faal�-
yet yürüten �şletmeler�n des-
teklenmes�n�n kaçınılmaz ol-
duğuna değ�nd�.

Sadece G�resun’u özetler 
�sek pandem� dolayısıyla ça-
lışmalarına ara veren yada 
kapas�te küçülten �şletmele-
r�n bugün zor durumda ol-
duğunu �fade eden G�resun 
TSO Başkanı Çakırmel�-
koğlu; “Özel eğ�t�m kurum-
ları bu süreçten en çok etk�-
lenen �şletmeler oldu. Bu ba-
kımdan şuan mal�yetler�n� 
dah� karşılayamayan �şlet-
meler�n desteklenmes� ge-
rekmekted�r. Bugün özel eğ�-
t�m kurumlarına �laveten 
özel yurt �şletmeler�, öğren-
c� taşıma �ş�yle �şt�gal eden 
okul serv�sler�n�n t�car� fa-
al�yetler� r�sk altındadır. Do-
layısıyla devlet�m�z�n des-
tek unsurlarında bu sektör-
lerde faal�yet yürüten �şlet-
melere mutlak artı katkı sağ-
layacak argümanları ortaya 
sunması gerekmekte-
d�r.2020 yılının son altı 
ayına şöyle b�r baktığımızda 
eğ�t�mle �lg�l� meslek kolla-
rında faal�yet yürüten �şlet-
meler�n durumunun pekte 
�y� olmadığını görmektey�z 
ve bu yüzden özel yurt �şlet-
meler�ne k�ra desteğ�, okul 
serv�s �şletmec�ler�ne trafik 
s�gortası ve akaryakıtta 
ÖTV �nd�r�m�, özel eğ�t�m 
kurumlarına �se öğrenc� des-
teğ� sağlanması zarur� ol-
muştur. Bu başlıklarda faal�-
yet yürüten �şletmeler�n 
mevcut verg� ve SGK pr�m-
ler�n�n 2021 mayıs ayının so-
nuna ertelenmes� ve ayrıca 
KOSGEB kanallı fa�zs�z b�r 
yıl ödemes�z kred� �mkanı 
sağlanması şarttır.” ded�.

1,7 MİLYON AİLEYE 93,5 MİLYON TL ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

sağlıklı b�r şek�lde sonuçlanması �ç�n 
ham�lel�kler� süres�nce sağlık kontrol-
ler�n� yaptıranlar, doğumlarını hasta-
nede gerçekleşt�renler ve doğum son-
rası �k� aylık lohusalık tak�pler� �ç�n 
desteklerde bulunuyoruz. Bu kapsam-
da gebel�k �ç�n 26 b�n annem�ze 1,9 
m�lyon TL, doğum yardım �ç�n 8 b�n 
800 annem�ze 887 b�n TL ve lohusa-
lık �ç�n 11 b�n annem�ze de 600 b�n 
TL ödeme gerçekleşt�rd�k” şekl�nde 
konuştu.
20 BİN ANNEYE 6,5 MİLYON TL 

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI
Bakan Selçuk, doğum yardımları 

uygulamasının kapsamının 2019'da 
başlatılan Çoklu Doğum Yardım 

Programı �le gen�şlett�kler�n� kayde-
derek, bu program kapsamında da 
�k�z ve üçüz bebek sah�b� olan a�lelere 
�k� yıl süres�nce çocuk başına aylık 
150 l�ra destek sağladıklarını �fade 
ett�. Selçuk, Eylül dönem�nde çoklu 
doğum yardımı �ç�n 20 b�n �ht�yaç sa-
h�b� anneye 6,5 m�lyon TL ödeme yap-
tıklarını kaydett�.
KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 
2 BİNİ AŞKIN VATANDAŞA 3,2 

MİLYON TL YARDIM
Selçuk, ayrıca, kron�k hastalığı 

olan �ht�yaç sah�pler�ne de nakd� yar-
dımda bulunduklarının altını ç�zerek, 
“2 b�n 140 vatandaşımıza 3,2 m�lyon 
TL destekte bulunduk” ded�.Başkan Yakar, yen� yönet�mle buluştu

P�raz�z’de köy yolları onarılıyor

Merkez 850 metrekare alanda 600 k�ş�l�k kapas�tel� olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğ�t�m 2 Kasım’da”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğ�t�mde 
yen� b�r adım daha atarak ortaokul-
larda beş�nc� sınıflarda, l�selerde do-
kuzuncu sınıflarda yüz yüze eğ�t�m 
öğret�m faal�yetler�n� 2 Kasım tar�h� 

�t�bar�yle başlatıyoruz. Halen uzak-
tan eğ�t�m�n sürdüğü d�ğer sınıflarla 
�lg�l� tar�h� gel�şmelere bakarak en 
yakın zamanda kamuoyuna �lan ede-
ceğ�z” �fadeler�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.

DEMiRAY

Boztekke Köyü, Çataltepe Mevk��
NO: 11 GİRESUN/ Merkez

0850 305 00 28

GiRESUN

HAZIR
BETON

Bulancak Meslek� ve Tekn�k Anadolu 
L�ses� özel eğ�t�m kurumlarının prest�j ola-
rak �fade ett�ğ� robot�k ve kodlama eğ�t�m-
ler�n� kend� bünyes�nde öğrenc�ler�ne sun-
maya devam ed�yor.

1. Sayfadan Devam
İl Koord�nasyon Kurulu 

Toplantısı, Val�m�z Sn. 
Enver Ünlü başkanlığında 
Val�l�k Konferans Salonun-
da gerçekleşt�r�ld�. Val� 
Enver Ünlü başkanlığında 
gerçekleşt�r�len 2020 Yılı 
4’üncü İl Planlama ve Ko-
ord�nasyon Toplantısı’na; 
Val� Yardımcısı Mehmet F�k-
ret Çavuş, kaymakamlar, be-
led�ye başkanları, bölge mü-
dürler�, �l�m�zdek� yatırımcı 

Karaden�z yaylalarından çobanların dönüşler� başladı.2 
b�n rakımlı Çambaşı Yaylası'ndan havaların soğumaya baş-
lamasıyla b�rl�kte yaylacıların dönüşler� hızlandı.

Kabadüz �lçes� sınırları �çer�s�nde bulunan ve 77 Obası 
bulunan Çambaşı Yaylası'nda küçük ve büyükbaş hayvan 
yet�şt�r�c�ler� karayolundan sürüler�yle b�rl�kte kışı geç�re-
cekler� bölgelere g�tmeye başladı.

Havaların soğumasıyla b�rl�kte yayladan dönüşler�n baş-
ladığını söyleyen Yahya Şentürk, “Güzel b�r yayla sezonu-
nu daha ger�de bıraktık. Yaylada havalar soğuduğu otların 
kalmadığı �ç�n kışı geç�receğ�m�z bölgeye g�d�yoruz” ded�.

GİRESUN VALİSİ ÜNLÜ “İLİMİZE GÖSTERDİKLERİ YAKIN
İLGİDEN DOLAYI HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

kurum ve kuruluşlarının 
am�rler� katıldı.

Toplantının açılış konuş-
masını yapan Val� Ünlü; 
“2020 yılı 4’üncü İl Planla-
ma ve Koord�nasyon Top-
lantımıza hoş geld�n�z. Top-
lantımızın; �l�m�ze, �lçeler�-
m�ze, beled�yeler�m�ze, 
kamu kurum ve kuruluşları-
mıza, bölgem�ze hayırlar ge-
t�rmes� ve söz alacak arka-
daşlarımızın da b�zlere çok 
�ht�yaç duyduğumuz yatı-

rımlarla �lg�l� müjdeler� ver-
meler� temenn�s�yle toplan-
tıyı açıyorum.

Değerl� arkadaşlar, prog-
ramdak� 214 projen�n 89 
aded� tarım, 31 aded� enerj�, 
21 aded� ulaştırma, 19 aded� 
eğ�t�m, 11 aded� sağlık, 11 
aded� ormancılık, 5 aded� 
spor, 3 aded� kadastro ve 24 
aded� de d�ğer kamu h�z-
metler� sektörler�ne a�t-
t�r.İl�m�z genel�nde 2020 ya-
tırım yılının 4. toplantısı �t�-

bar�yle, 2020 yılına a�t 429 
M�lyon 333 B�n 734 TL öde-
neğ�n 335 M�lyon 739 B�n 
664 TL’s� harcanmıştır.

B�l�yorsunuz 22 Ağustos 
geces� malumunuz olduğu 
üzere �l�m�zde büyük b�r 
afet yaşandı. Bu afette 
mesa� mefhumu gözetmek-
s�z�n, çağrı gözetmeks�z�n 
görev alan, göreve koşan 
başta bölge müdürler�m�z 
olmak üzere �l müdürlükle-
r�m�ze, �lçelerde koord�nas-

yonu sağlayan kaymakam-
larımız olmak üzere burada 
bulunan herkese ve s�zler�n 
şahsında değerl� personelle-
r�m�ze de teşekkürler�m� 
�fade etmek �st�yorum. 
Allah b�r daha böyle b�r 
afet� ne b�ze ne başka �ller�-
m�ze ne de ülkem�ze yaşat-
masın.

Buradan öneml� dersler 
çıkartıyoruz. Bundan sonra 
�nşallah bu hataları tekrar 
yapmayacağız, tekrarlama-
yacağız. ‘50 senede 100 se-
nede b�r gelen yağmur �ç�n 
bu kadar büyük dere yatağı 
bırakılır mı? Bu kadar ted-
b�r alınır mı?’ Demeyece-
ğ�z. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın em�rler� doğrultusun-
da, Sayın bakanlarımızın ta-
l�matları doğrultusunda hep 
beraber aldığımız tedb�rler� 
t�t�zl�kle uygulamaya koya-
cağız. Kes�nl�kle bunlardan 
tav�z vermemeye kararlı ol-
duğumuzu bütün kamuoyu-
na da �lan ett�k. Bu konuda 
da kararlılığımız devam ed�-
yor.Lütfen bu konularda has-
sas�yet gösterel�m ve öncel�-
ğ�n �nsanlarımızın can gü-
venl�ğ�n�n tem�n� olduğunu 
unutmayalım. S�zler de �na-

nıyorum k� bu kararlılığı 
devam ett�receks�n�z. Her-
kes kend� konuları �le �lg�l� 
sahada ve masada her türlü 
tedb�r� alır ve bunları t�t�z-
l�kle alınan prens�p kararları 
doğrultusunda uygularsa 
bundan sonra �nşallah bu tür 
afetler� tekrar yaşamayız 
d�ye üm�t ed�yorum. Tekrar 
başta Sayın Cumhurbaşka-
nımız, Sayın Bakanlarımız 
olmak üzere herkesten �l�-
m�ze gösterd�kler� bu yakın 
�lg�den dolayı da başta Zatı-
Devletler� olmak üzere hep-
s�ne teşekkürler�m� ve şük-
ranlarımı arz ed�yorum” 
ded�.

Programa alınan 214 pro-
jen�n; 89 aded� tarım, 31 
aded� enerj�, 21 aded� ulaş-
tırma, 19 aded� eğ�t�m, 11 
aded� sağlık, 11 aded� or-
mancılık, 5 aded� spor, 3 
aded� kadastro ve 24 aded� 
de d�ğer kamu h�zmetler� 

sektörler�ne a�tt�r.İl�m�z ge-
nel�nde 2020 yılına a�t 429 
m�lyon 333 b�n 734 Türk L�-
rası ödeneğ�n 335 m�lyon 
739 b�n 664 l�rası harcan-
mıştır. Yatırımlar ağırlıklı 
olarak tarım, enerj�, ulaştır-
ma, eğ�t�m, sağlık, ormancı-
lık, spor ve kadastro sektör-
ler�nde yoğunlaşmaktadır. 
B�r kez daha toplantımızın 
yatırım uygulamalarında or-
taya çıkan ve koord�nasyon 
gerekt�ren sorunların çözü-
müne katkıda bulunması te-
menn�s� �le üst düzeyde ka-
tılımda bulunan tüm katı-
lımcı ve yatırımcı kuruluşla-
ra çalışmalarında başarılar 
d�l�yorum. Önümüzdek� yıl 
İnşallah çok daha fazla sayı-
da yatırımın s�z değerl� yatı-
rımcı kuruluşları mar�fet�yle 
�l�m�ze kazandırılmasını ve 
toplantımızın �l�m�z �ç�n ha-
yırlı olmasını temenn� ed�-
yorum” ded�.

B�r Prest�j H�kayes�
Düşünen, üreten ve gel�şt�ren b�reyler 

yet�şt�rmey� hedefleyen BATEM son 5 yıl 
�çer�s�nde TÜBİTAK Araştırma projeler� 
�le Türk�ye’de yapılan robot yarışmaların-
da ve TEKNOFEST'te G�resun’u başarıy-
la tems�l ederek b�rçok alanda dereceler 
aldı.

Konuyla �lg�l� açıklamalarda bulunan 
BATEM Okul müdürü Turgut Hacınoğ-
manoğlu; " Okulumuz öğrenc�ler� gelece-
ğ�n başarılı tekn�k elemanları, mühend�s-
ler� olma yolunda doğru terc�h yaptıkları-
nı kanıtlamışlardır. Bu konuda emeğ�n� ve 
çalışmalarını es�rgemeyen �darec�, öğret-
men, öğrenc� ve tüm personele teşekkür 
eder�m" ded�.

Yaylalardan dönüş başladı

http://info@linra.com.tr
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan, “‘B�z B�ze 
Yeter�z’ kampanyasında top-
lanan, ana muhalefete ve d�-
ğerler�ne özell�kle seslen�yo-
rum, toplanan 2 m�lyar 80 
m�lyon l�ralık kaynağı hane 
başı b�n l�ra olarak �ht�yaç sa-
h�pler�ne dağıttık” ded�.

Cumhurbaşkanlığı Küll�-
yes�nde yapılan kab�ne top-
lantısı sonrasında açıklama 
yapan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, toplantıda sağlıktan gü-
venl�ğe ve yatırımlara kadar, 
Türk�ye’y� �ç�nde ve dışında 
yaşanan pek çok gel�şmey� 
kapsamlı b�r şek�lde ele al-

Halk arasında kemik erimesi olarak da bilinen os-
teoporoz, kemik kitlesinin azalması, kemik mikromi-
marisinin bozulması sonucu kırık riskinin artmış oldu-
ğu bir iskelet sistemi hastalığıdır.

Dünya genelinde 50 yaş üzerindeki kadınların üçte 
birinde, erkeklerin ise beşte birinde yaşamlarının geri 
kalan kısmında osteoporoza bağlı kırık gelişmektedir.

Bu sık görülen ve önemli hastalıkla ilgili farkındalı-
ğı ar�rmak için tüm dünyada 20 Ekim “Dünya Oste-
oporoz Günü” olarak kabul edilmektedir.

Nasıl Seyreder?
Osteoporoz sessiz ilerlemekle birlikte genellikle 

kırık gelişene kadar semptom vermemektedir. Sessiz 
seyret�ği için tarama ve kırık gelişmeden osteoporoz 
tanısı koymak önemlidir. Osteoporoz ve osteoporoza 
bağlı kırıklar hastanın yaşam kalitesini etkilemekte, 
özürlülüğe ve önemli sağlık giderlerine neden olabil-
mektedir.

Osteoporoza Bağlı Kırık Nerelerde olur?
Osteoporoza bağlı kırıklar, düşük enerjili düşme ve 

hafif çarpma, hapşırma ve ani hareketle bile olabil-
mektedir. Osteoporoza bağlı kırık sıklık sırasına göre sı-
rasıyla en sık omurga, el bileği ve kalçada gelişmekte-
dir.

Osteoporoza bağlı en sık görülen omurga kırıkları-
nın yalnızca 1/3’ü semptoma�k�r. Osteoporoza bağlı 
omurga kırığı olan bir kişide tekrar omurga kırığı oluş-
ma riski artmış�r. Bu omurga kırıkları sonrasında şid-
detli sırt ve bel ağrısı olabilmekte uzun dönemde ise 
boy kısalığı, kamburluk gelişebilmektedir.

Osteoporoza bağlı en ciddi kırık ise kalça kırığıdır. 
Kalça kırığı, ileri yaşlarda daha sık görülmektedir. 
Kalça kırığı hastanın yaşam kalitesini ve bağımsızlığını 
etkilemektedir. Özürlülüğe diğer kırıklara göre daha 
fazla neden olmaktadır. Kalça kırığı yaşamı da tehdit 
edip, ölümlere daha fazla sebep vermektedir.

Kimler Risk Al�ndadır?
60 yaş üzerinde olmak, kadın cinsiyet, daha önce 

omurga kırığı olması, ailesinde osteoporoza bağlı kırık 
hikayesinin bulunması, uzun süreli kor�zon kullanımı, 
genç yaşlarda düşük enerjili kırık hikayesinin olması, 
kalsiyumdan fakir beslenme, düşük vücut ağırlığında 
olma, yeteri kadar güneş ışığı almama, sigara ve aşırı 
alkol kullanımı, aşırı kafein tüke�mi, bir takım ilaçlar 
ve bazı sistemik hastalıklar osteoporoz riskini ar�r-
maktadır.

Teşhis Nasıl konulur?
Osteoporoz sessiz ilerlemekle birlikte genellikle 

kırık gelişene kadar semptom vermemektedir. Ancak 
kırıklar gelişmeden hastalığı erken tespit etmek ve 
bunun için tarama ile osteoporozdan şüphelenmek 
önemlidir. Teşhis için hastanın osteoporoz gelişimi 
içinrisk faktörleri açısından alınan öyküsünden, fizik 
muayene, kemik dansitometrisi, gerekli laboratuvar 
tetkikleri ve gerekirse radyografilerden yararlanılır. 
Kemik dansitometrisitanı için en sık kullandığımız gö-
rüntüleme tetkikidir. Osteoporozu göstermekte ol-
dukça etkili olması, tetkik süresinin kısa olması ve rad-
yografilere göre daha düşük dozda radyasyona maru-
ziyet bırakması avantajlarıdır.

Kimleri Tarayalım?
Menopoz sonrası kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler 

osteoporoz riskleri açısından değerlendirilmelidir. 
Erken menopoza girenler (45 yaş ve al�), ailesinde os-
teoporoza bağlı kırık hikayesi olanlar ile kendisinde 
düşük enerjili kırık hikayesi olanlar, fazla miktarda si-
gara ve alkol tüketenler, osteoporoza neden olabi-
lecek ilaç kullanımı (kor�zon, epilepsi ilaçları, kan su-
landırıcı, �roid ilaçları vb.)ve hastalıkları (romato-
idartrit, hiper�roidi, bazı sindirim sistemi hastalıkları 
vb.) olanların ilgili uzamana başvurmaları gerekmek-
tedir.

Nasıl korunuruz? Tedavisi nasıldır?
Asıl amaç osteoporozdan korunmak�r. Eğer oste-

oporoz geliş� ise erken tanı koymak ve tedavi etmek-
�r.

Düzenli egzersiz yapılması (yaşa ve fiziksel duruma 
uygun), hareketsiz yaşamdan uzak durmak, beslenme 
alışkanlıklarının düzenlenmesi (yeterli miktarda kalsi-
yum, D vitamini ve protein alınımı), risk faktörlerinin 
gözden geçirilmesi, olumsuz yaşam s�llerinden uzak 
durmak (sigara kullanmamak, aşırı alkol tüke�minden 
kaçınmak, aşırı kafein tüke�minden uzak durmak, 
uygun vücut ağırlığında olmak), düşme riskine karşı 
önlemler almak osteoporoz ve buna bağlı kırıklardan 
korunma,ve tedavi için önemlidir. Eğer doktorunuz ya-
pılan tetkik ve klinik durumunuza göre ilaç tedavisini 
uygun görürse kalsiyum ve D vitamini takviyesi yanın-
da osteoporoz için kişiye özgü çeşitli ilaç tedavileri 
planlanlayabilir.

Kemiklerimiz bizi bir arada tutar. Osteoporozun ke-
miklerimizi ve ruhumuzu kırmasına izin vermeyelim. 
Mutlu, sağlıklı bir Dünya Osteoporoz Günü diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanay�� Başkanı Prof. 
Dr. İsma�l Dem�r, yen�leneb�l�r enerj� beslemel� taşınab�-
l�r gözetleme ve görüntü aktarma, mob�l enerj� üret�m ve 
depolama s�stemler�n�n Türk S�lahlı Kuvvetler�n�n 
(TSK) kullanımına sunulduğunu açıkladı.

Prof. Dr. İsma�l Dem�r, Aselsan ve b�rçok alt yükle-
n�c� KOBİ'ler�n katkılarıyla üret�len yen�leneb�l�r enerj� 
beslemel� taşınab�l�r gözetleme ve görüntü aktarma, 
mob�l enerj� üret�m ve depolama s�stemler�n�n TSK'nın 
kullanımına sunulduğunu b�ld�rd�. 

Üret�len Güneş Enerj�l� Yerl� Kamera S�stem� 
(GÜKAS) �le ulaşımı güç bölgelere yönel�k gözetleme 
yetenekler�n�n artırıldığını bel�rten Dem�r, “Hareket tes-
p�t özell�ğ�ne sah�p s�stem, �lave enerj� kaynağına gerek 
duymadan 15 k�lometreye kadar kablosuz görüntü akta-
rıyor ve elektron�k karıştırmaya karşı programlanab�l�-
yor” �fadeler�n� kullandı.

“Yen�leneb�l�r enerj�ye dayalı h�br�t güç destek ün�te-
ler� �le üs bölgeler�ndek� drone, tels�z, batarya ve opt�k 
s�stemler�n�n güç �ht�yaçları kes�nt�s�z şek�lde sağlanab�-
l�yor”

TSK envanter�ne kazandırılan b�r d�ğer ürün olan ye-
n�leneb�l�r enerj�ye dayalı h�br�t güç destek ün�teler�yle 
�lg�l� de değerlend�rmelerde bulunan Dem�r, şunları kay-
dett�:“Üs bölgeler�ne kazandırılan b�r d�ğer s�stem olan 
yen�leneb�l�r enerj�ye dayalı h�br�t güç destek ün�teler� 
sayes�nde de üs bölgeler�ndek� drone, tels�z, batarya ve 
opt�k s�stemler�n�n güç �ht�yaçları kes�nt�s�z şek�lde sağ-
lanab�l�yor. 

Türk savunma sanay��m�z, yerl� ve m�ll� savunma sa-
nay�� ürünler� �le Türk S�lahlı Kuvvetler� ve güvenl�k 
güçler�m�z�n �cra ett�ğ� kapsamlı operasyonlara destek 
olacak şek�lde etk�n çözümler sunmaya devam edecek-
t�r.”

Dr. Öğr. Üye İlker Fa�h SARI

Osteoporoz Nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2 m�lyar 80 m�lyon l�rayı
hane başı b�n l�ra olarak �ht�yaç sah�pler�ne dağıttık”

dıklarını söyled�.
“BAYRAĞIMIZA, EZA-

NIMIZA,DEVLETİMİZE, 
VATANIMIZA UZATI-

LAN HER ELİ
KIRACAĞIZ”

İbn-� Haldun Ün�vers�te-
s�ne a�t küll�yen�n açılış töre-
n� ves�les�yle sosyoloj� �lm�-
n�n kurucusu tar�hç�, s�yaset 
b�l�mc� ve devlet adamı İbn-� 
Haldun’u yad etme �mkanı 
bulduğunu kaydeden Erdo-
ğan, “İbn-� Haldun’un daha 
sonra pek çok düşünür ve 
devlet adamı tarafından tek-
rarlanan tesp�tler�nden b�r� 
de ‘coğrafya kaderd�r’ �fade-

s�d�r. Yaklaşık 600 yıl önce 
ortaya konan bu anal�z, asır-
lara sar� tar�h� tartışmaların 
özet�n� oluşturur. Tab�� bura-
dak� ‘kader’ sözü d�n� anla-
mının ötes�nde, tar�h� ve top-
lumsal tesp�tler üzer�nden ya-
pılan b�r değerlend�rmey� an-
latır. Ülkem�z�n de �ç�nde bu-
lunduğu coğrafyada yaşa-
nanlara baktığımızda, bu tes-
p�t�n lafz� �fades�n�n ötes�n-
dek� der�n manasını daha �y� 
göreb�l�yoruz. Türk�ye, b�r 
yanı Avrupa'ya, b�r yanı 
Asya'ya, b�r yanı Afr�ka'ya 
uzanan, kıtaları b�rb�r�nden 
ayıran Akden�z ve Karaden�z 
g�b� �k� kad�m �ç den�z� b�rb�-
r�ne bağlayan coğrafyanın 
tam merkez�nde yer alıyor. 
Bu topraklar �nsanlığın b�l�-
nen en esk� tar�h�ne, b�l�nen 
en esk� meden�yetler�ne, b�l�-
nen en esk� mücadeleler�ne 
ev sah�pl�ğ� yapıyor. B�l�nd�-
ğ� g�b� tar�h k�taplarının ye-
n�den yazılmasını gerekt�-
recek öneme sah�p en esk� 
yapı topluluğu Şanlıur-
fa’mızda Göbekl�tepe'de bu-
lunuyor. Y�ne tar�h�n en esk� 
anlaşmaları, paraları, şeh�r 
planları, kütüphaneler�, su ka-
nalları, t�caret yolları, farklı 
�nançların �badethaneler� hep 
b�z�m ülkem�z�n sınırları 
�ç�nded�r. Bugün de dünya-
dak� s�yas�, ekonom�k, �de-
oloj�k ve asker� çatışmaların 
çok öneml� b�r kısmı çevre-
m�zde cereyan ed�yor. Türk�-
ye, tüm bu fotoğraf �ç�nde, �s-
t�krarlı ve gücüyle adeta b�r 
barış, huzur, güven, refah 
adası olarak kararlılıkla he-
defler�ne yürümey� sürdürü-
yor. Elbette bölgem�zdek� 
tüm kr�zler� sınırlarımız �ç�ne 
taşıma senaryoları, planları, 
gayretler� oldu. Terör örgüt-
ler�n�n saldırılarından darbe 
g�r�ş�mler�ne, ekonom�k tu-
zaklardan s�yas� dışlama gay-
retler�ne kadar her yöntem 
devreye sokuldu. Hamdolsun 
tüm saldırıları boşa çıkarma-
yı, tüm oyunları bozmayı ba-
şardık. Bu süreçte uluslarara-
sı kuruluşların ve güya de-
mokras� bayraktarı devletle-
r�n çoğu ülkem�ze karşı ser-
g�led�kler� ç�fte standartla 
gerçek yüzler�n� ortaya koy-
dular. B�z, b�r yandan karşı-
mızda k�m varsa onun yanın-
da yer almayı temel pol�t�ka-
ları hal�ne get�ren bu yapıla-
rın �k�yüzlülüğünü �fşa eder-

ken, d�ğer yandan kend� ç�z-
d�ğ�m�z yolda �lerlemey� sür-
dürdük. Türk�ye büyüdükçe 
ve güçlend�kçe �lg� alanları 
doğrudan veya dolaylı şek�l-
de müdah�l olduğu hususlar 
tab�� olarak gen�şlemekted�r. 
Bu �lg�n�n b�r kısmı tar�h�, 
v�cdan� ve ahlak� duruşu-
muzdan, b�r kısmı da üzer�-
m�ze b�nen yükler�n get�rd�ğ� 
mecbur�yetlerden kaynakla-
nıyor. Mazlumun, mağdurun, 
hakkın, adalet�n yanında d�m-
d�k yer almaktan asla vaz-
geçmeyeceğ�z. Balkan-
lar’dan Kafkaslar’a, 
Asya'dan Afr�ka'ya kadar her 
coğrafyada gözünü ve kalb�-
n� b�ze yöneltm�ş her karde-
ş�m�z�n yanında olduk, olma-
yı sürdüreceğ�z. Irak’ın terör 
örgütler�n�n c�r�t attığı b�r 
yer hal�ne gelmes�ne göz 
yummadık, yummayacağız. 
Sur�ye'dek� m�lyonlarca kar-
deş�m�z� zal�m rej�m�n ve 
terör örgütler�n�n pençes�ne 
etmed�k, etmeyeceğ�z. 
L�bya'da b�r darbec�n�n ülke-
y� göz göre göre parçalama-
sına rıza göstermed�k, gös-
termeyeceğ�z. Doğu Akde-
n�z'de ülkem�z�n ve Kıbrıs 
Türkler�n�n haklarının perva-
sızca gaspına boyun eğme-
d�k, eğmeyeceğ�z. Azerbay-
can'ın �şgal altındak� toprak-
larını kurtarma mücadeles�ne 
tüm kalb�m�zde ve �mkanla-
rımız da destek verd�k, vere-
ceğ�z. Merkez�nde yer aldı-
ğımız coğrafyanın b�ze yük-
led�ğ� h�çb�r sorumluluktan 
kaçmadık, kaçmayacağız. 
B�n yıldır vatanımız olarak 
gerekt�ğ�nde canımız pahası-
na sah�p çıktığımız bu coğ-
rafyadan b�z� tasfiye etme ha-
yaller�nden vazgeçmeyenlere 
daha çok kabuslar yaşataca-
ğız. M�llet�m�zden �st�klal�n� 
ve �st�kbal�ne, bayrağımıza, 
ezanımıza, devlet�m�ze, vata-
nımıza uzatılan her el� kıra-
cağız. Malazg�rt'ten Çanak-
kale'ye uzanan ve günümüz-
de sürekl� yen� cepheler� açı-
lan büyük mücadelen�n her 
safhasının mesajlarını nes�l-
den nesle aktararak, maz�den 
at�ye kurduğumuz köprüyü 
sürekl� güçlend�receğ�z. Bu 
süreçte en büyük güç ve en 
büyük güç kaynağımız, m�l-
let�m�z�n b�rl�ğ�m�ze, bera-
berl�ğ�m�ze, kardeşl�ğ�m�ze 
sah�p çıkarak b�ze verd�ğ� 
destekt�r. Ne tar�hte, ne 

kend� s�yas� hayatımda beşe-
r� düzeyde m�llet�n gücünün 
üstünde b�r güç, m�llet�n �ra-
des�n�n üstünde b�r �rade ta-
nımadım, görmed�m, b�lm�-
yorum. İnşallah, ülkem�z� 
2023 hedefler�ne bu güzel 
tablo sayes�nde ulaştıracak, 
evlatlarımıza güçlü ve mü-
reffeh b�r Türk�ye bırakaca-
ğız. Rabb�m bu kutlu yolda 
emeğ�, katkısı, desteğ�, duası 
olan herkesten razı olsun” �fa-
deler�n� kullandı.
“TÜRKİYE’NİN BUGÜ-
NE KADAR GERÇEK-
LEŞTİRDİĞİ YAPISAL 

REFORMLAR ÇOK 
DAHA BÜYÜK HAMLE-

LERİN TEMELİYDİ”
Günlük meselelerle uğra-

şırken, gençlere emanet ed�-
lecek gelecek v�zyonunu şe-
k�llend�rmey� de �hmal etme-
d�kler�n� bel�rten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “İnşallah 
b�r sonrak� safhada 2053 v�z-
yonumuzla m�llet�m�z�n kar-
şısına çıkacağız. Bu v�zyonu 
kısa, orta ve uzun vadede he-
deflere dönüştürecek çalış-
malara başladık. Her alanda 
yürüyen bu hazırlıklar ta-
mamlandığında �nşallah önü-
müzdek� 30 yılın har�tası el�-
m�zde olacak. Bölgem�zdek� 
ve dünyadak� gel�şmeler, ül-
keler ve m�lletler �ç�n böyle 
b�r v�zyonun ne kadar önem-
l� olduğunu b�ze b�r kez daha 
gösterd�. Küresel düzeyde ya-
şanan yen�den yapılanma sü-
rec�nde ülkem�z�n hang� 
alanda tam olarak nereye yö-
neleceğ�n�n kararını �şte bu 
çalışma �le bel�rleyeceğ�z,. 
Ş�md� b�r�ler�n�n çıkacağını, 
b�rkaç rakam sıralayarak ‘s�z 
daha 2023 hedefler�ne ulaşa-
madınız, hang� 2053’ten bah-
sed�yorsunuz?’ d�yeceğ�n� b�-
l�yoruz. Çünkü b�z bu z�hn�-
yet� c�ğerler�ne kadar tanıyo-
ruz. Bunlardan, �st�kamet 
doğru olduktan sonra d�ğer 
hususların er veya geç ger-
çekleşeceğ� gerçeğ�n� görme-
ler�n�, kabullenmeler�n� ve 
�krar etmeler�n� beklem�yo-
ruz. Ama hak�kat budur, 
bunu b�lmeler� lazım. Türk�-
ye’n�n bugüne kadar gerçek-
leşt�rd�ğ� yapısal reformlar 
çok daha büyük hamleler�n 
temel�yd�. Bu temel üzer�nde 
2053 v�zyonumuzun esasını 
oluşturacak olan büyük ve 
güçlü Türk�ye’n�n �nşasına 
yen� başlıyoruz” ded�.

TSK'ya �k� yen� yerl� s�stem



Giresunsporlu Balde, 
Adanaspor karşılaşmasın-
da perdeyi açan ve kapa-
tan oyuncu oldu. Maçın 
ikinci dakikasında fileleri 
havalandırmayı başaran Se-
negalli futbolcu, skor 3-3 
iken 88’de ikinci kez 
sahne aldı ve attığı golle 
takımını zafere taşıdı.

Sayfa 5
GİRESUN www.g�resunguncel.com.trDoğru haber, güçlü yorum...

22.10.2020

Tar�h�n en düşük fa�zl� kred�ler�yle ş�md� G�resun’un caz�be merkezler�nde,
yaşam alanları �ç�nde konut almanın tam zamanı…

FAİZ AY ÖDEMESİZ YIL VADE

%%0,640,64 1212 1515

ADRES 28
GÜNGÖR

2019 FİYATLARIYLA 
HEMEN TESLİM 

GÜVENCESİYLE

0454 216 23 04

Giresunspor’da, Adanaspor maçı 
sonrasında büyük sevinç yaşandı. 
İlk yarısını 2-0 önde tamamladığı 
müsabakada bir ara 3-2 yenik duru-
ma düşen ancak sonrasında iki gol 
bularak maçı çevirmeyi başaran Ço-
tanaklar karşılaşma sonrasında 
stadı bayram yerine çevirdi.

Giresunspor antrenörü 
Ümit Şengül, yaptığı değer-
lendirmede Adanaspor maçı-
nı kazanmanın kendilerine 
büyük enerji verdiğini dile ge-
tirdi.

Şengül; “Maça inanılmaz 
iyi başladık. Her şey bizdey-
di. Skoru bulduk, rakibe po-
zisyon dahi vermedik. Devre 
arasında ne kadar telkinde 
bulunsak da ikinci yarıda 
oyuncularımız skoru koruma 
telaşına düştüler. Skoru koru-
ma telaşı bize pahalıya patla-
dı. 2-0’dan 3-2 mağlup duru-
ma kadar düştük. Ama yaptı-
ğımız iki hamle takıma ina-
nılmaz dinamizm kazandırdı. 
Önde etkili olduk ve gölleri 

Adanaspor Teknik So-
rumlusu Semih Özü, hakem 
Onur Özütoprak’ın çok 
kötü bir yönetim sergiledi-
ğini öne sürdü.

Özü; “Maça 1-0 mağlup 
başladık. İlk yarıda oyuncu-
larımızın uyumu iyiydi. Oyu-
nun içinde olduk ama sade-
ce pozisyon bulamadık. Sa-
dece mücadele sorunumuz 
vardı. Oyuncularımız gayet 
isteklilerdi. İki takım da iyi 
mücadele etti. Giresuns-
por’u galibiyetinden dolayı 
tebrik ediyorum. 30. daki-
kada oyuncu elini açıp 
oyunu durdurdu. Hakemin 
sarı kart verip oyundan at-
ması lazımdı. Bence hakem 
bu maçın önüne geçti. Ha-
kemlerin çok formsuz oldu-
ğuna inanıyorum. İkinci ya-
rıda istediğimiz sonucu ya-
kalamaya başlamıştık. İki ta-
kıma da bundan sonra ba-
şarılar diliyorum” diye ko-
nuştu.

Giresunspor’da ilk 11 Adanaspor mü-
sabakasında değişti. Sakatlığı bulunan 
Sadi Karaduman'ın yerine stoperde Meh-
met Taş'a görev verilirken, Mehmet'ten 
boşalan orta alana da Uzodimma'yı 
monte edildi. Hakan Hoca sağ bekte ise 
Kerem Kalafat'a şans tanıdı. Yeşil-
beyazlılar sahaya, kalede Tolgahan, sa-
vunmada Kerem, Mehmet, Diarra, Hüsa-
mettin, orta alanda Nalepa, Uzodimma, 
Traore, sağda Eren, solda Caner Hüseyin 
ileride ise İbrahima Balde tertibiyle çıktı.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, maçın son bö-
lümlerinde yerinde duramadı. 3-2 Adanaspor’un öne geçti-
ği golden yıkılan Başkan, Erolcan’ın kaydettiği golden 
sonra büyük mutluluk yaşadı. Balde’nin kaydettiği golden 
sonra ise başkanın heyecandan yerinde duramadığı göz-
lemlendi. Öte yandan Başkan, müsabaka sonrasında oyun-
cularını ayakta alkışladı.

“Bu gal�b�yet enerj� verd�”
bularak maçı lehimize çevir-
meyi bildik. Biz her maçımızı 
içeride ve dışarıda kazanmak 
için oynayacağız. Çünkü bir 
hedefimiz var. İnşallah fazla 
stres yaşamadan maçları ka-
zanmak istiyoruz. Rakibimiz 
de iyi mücadele etti. Bu maçı 
kazanmak bize büyük enerji 
verdi. Hafta sonu inşallah 
Altay maçında da galibiyet 
için oynayacağız. Giresun’a 
galibiyetle döneceğimize 
inancımız tamdır” dedi.

“Hakem maçın önüne geçt�”

Heyecandan yer�nde duramadı

Perdey� O açtı,
O kapattı

11 değ�şt�

Sahasında Adanaspor ile karşılaşan Gire-
sunspor, Pazar günü ise deplasmanda Altay ile 
karşılaşacak. Yeşil Beyazlılar, bu maç için ara 
vermeden zorlu doksan dakikanın hazırlıklarına 
başlayacak. Pazar günü mücadele saat 
19.00’da başlayacak.

Ara vermeyecek
Büyük sev�nç
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-Ali AKTEN-
Giresunspor-Adanaspor 

karşılaşması unutulmayacak 
maçlar arasına girdi. Nefesle-
ri kesen ve toplam yed golün 
atıldığı müsabakada kazanan 
4-3’lük skorla Giresunspor 
oldu.

Karşılaşmaya hızlı başla-
yan Yeşil-beyazlılar, ikinci da-
kikada Balde’nin attığı golle 
öne geçti. 25’te Diarra’nın 
golüyle fark ikiye çıktı. İlk ya-
rıyı 2-0 önde tamamlayan Gi-
resunspor ikinci devre de 
tam bir şok yaşadı. 64’te 
Celil’in golüyle farkı bire in-
diren Adanaspor, 76’da Oza-
govic ile skora denge getirdi. 
Konuk ekip 82’de penaltıdan 
Ozegovic’in attığı golle 3-2 
öne geçti. 

Kronometreler 85’i gös-
terdiğinde Erolcan sahne aldı 
ve oyuna yeniden denge 
geldi. 88’de Balde, kendisinin 
ikinci, takımının dördüncü go-
lüne imza attı ve Giresuns-
por 4-3 kazandı.

Giresunspor’un genç orta saha oyuncusu 
Erolcan, Adanaspor maçında attığı kritik 
golle 3 puanda büyük pay sahibi oldu.

Skor 3-2 olduğunda Eren Tozlu’nun yeri-
ne oyuna dahil olan Erolcan, 85’te attığı 
golle skoru 3-3’e getirdi ve galibiyet umutla-
rını yeniden yeşertti. Genç futbolcu kalan da-
kikalarda da elinden geleni yaparak alınan üç 
puanda başrol oynadı.

Giresunspor-Adanaspor 
maçının ardından saha içerisi 
karıştı. Hakem Onur Özü-
toprak’ın son düdüğü çalma-
sının ardından Adanasporlu 
oyuncular, yenilgiyi hazmede-
medi ve Giresunsporlu oyun-
culara saldırdı. Olaylar büyü-
meden önlendi.

Giresunspor'un Polon-
yalı yıldız futbolcusu Nale-
pa, Adanaspor maçında üç 
puanın mimarlarından 
oldu.

Polonyalı orta saha 
oyuncusu 2. dakikada 
İbrahima Balde'nin, 25'te 
ise Diarra'nın attığı golle-
rin asistini yapan isim 
oldu. Adanaspor galibiye-
tinde başrol oynayan Na-
lepa maç sonunda büyük 
sevinç yaşadı. Nalepa asist 
sayısını altıya çıkardı.

Adanaspor’u konuk eden G�resunspor, �lk yarıyı 2-0 önde tamamladı ama son beş dak�kaya yen�k durumda 
g�rd�. 85’te Erolcan skoru 3-3’e get�rd�. 88’de �se Balde perdey� kapatan, üç puanı get�ren golü kaydett�.

Unutulmayacak b�r maç
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Onur Özütoprak ***, Ceyhun Sesigüzel **, Esat 
Sancaktar ***
GİRESUNSPOR: Tolgahan *, Kerem ** (Dak. 83 Hayrullah **), 
Mehmet Taş **, Diarra ***, Hüsamettin **, Uzodimma ** (Dak. 
90 Sergen), Nalepa **, Traore ** (Dak. 58 Sergio Junior ***), 
Caner Hüseyin ***, Eren Tozlu **(Dak. 82 Erolcan) , Balde ***
ADANASPOR: Karacic *, Furkan *, Donkor *, Evren *, Canberk 
*, Uğurcan *(Dak. 46 Atalay **), Tevfik *, Eren Keleş (***), Is-
maeel * (Dak. 46 Ergin **), Celil **, Ozegovic ***
SARI KARTLAR: Uzodimma, Balde (Giresunspor), Uğurcan, Fur-
kan, Celil (Adanaspor)
GOLLER: Dak. 2 ve 88 Balde, Dak. 25 Diarra, Dak. 85 Erol Can 
(Giresunspor)- Dak. 64 Celil, Dak. 76 Ozegovic ve Dak. 82 (pe-
naltıdan) (Adanaspor)

2. dakikada Eren’in pasıyla buluşan Nalepa’nın kaleye 
çapraz yaptığı ortaya dokunan Balde, takımını 1-0 öne ge-
çirdi.

8. dakikada Caner Hüseyin’in ceza sahası dışından çek-
tiği ser şutu kaleci Karacic son anda kornere gönderdi.

15. dakikada ceza sahasında topla buluşan Donkor, aya-
ğında topu fazla dolaştırınca kaleci Tolgahan’ın müdahale-
siyle top kornere çıktı.

18. dakikada Balde’nin pasını alan Caner Hüseyin’in şu-
tunu yine kaleci Karacic kornere gönderdi.

25. dakikada Nalepa’nın yaptığı ortaya Diarra’nın yata-
rak kafa vuruşunda top defansa çarparak ağlara gitti:

37. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozego-
vic’in vuruşu az farkla auta gitti.

64. dakikada Diarra’dan sıyrılan Eren keleş’in ortasına 
ceza sahası dışından vuran Celil topu köşeden ağlara gön-
derdi: 2-1

68. dakikada kullanılan korner atışında kale direğinin 
hemen dibinde Evren’in kafa vuruşu auta çıktı.

76. dakikada Eren Keleş’in ceza sahasına yaptığı ortaya 
boş pozisyondaki Ozegovic’in kafa vuruşu ağlarla buluştu.

82. dakikada Ozegovic’in düşürülmesiyle kazanılan pe-
naltıyı yine aynı oyuncu kullandı ve takımını 3-2 öne geçir-
di.

85. dakikada Balde ile verkaça giren Erol Can’ın yakın 
mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu.

88. dakikada Sergio Junior’un yaptığı ortaya iyi yükse-
len Balde, takımını yeniden öne geçiren golü attı.

4-3
DUELLO GİRESUNSPOR’UN

Maç b�tt�,
saha karıştı

Giresunspor’un teknik adamı 
Hakan Keleş, Adanaspor karşısında 
galip gelmenin sevincini yaşadıklarını 
dile getirdi.

İlk yarısını 2-0 önde tamamladık-
ları maçın ikinci bölümünde yenik du-
ruma düştüklerini ifade eden Hakan 
Hoca; “Devre arasında tüm uyarıları-
mıza rağmen oyuncularımızda skoru 
koruma psikolojisi hakimdi. Peş peşe 
goller yedik ama futbol 90 dakika. 
Yediğimiz üç golden sonra kopmadık 
ve goller bularak maçı kazandık. Mut-
luyuz. Hatalarımızdan ders çıkaraca-
ğız. Oyuncularımı son dakikaya kadar 
gösterdikleri mücadeleden dolayı teb-
rik ediyorum” dedi.

Keleş: Mutluyuz
Nalepa’dan �k� as�st

Erolcan ateşled�
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