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

GİRESUN

Tarih: 23 Ekim 2020 Cuma            Yıl:1                   Sayı: 156                       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 Valisi Enver Ünlü meslek liselerinde 
yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla 
125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziya-
ret etti. Atölyelerde uygulama eğitimi alan öğ-
rencileri soh-
bet eden 
Vali Ünlü ya-
pılan çalış-
malarla ilgili 
bilgi aldı.  
Devamı 
Sayfa 2’de

Alucralı esnaflar, Azerbaycan'a 
destek olmak için işyerlerine Azer-
baycan Bayrağı asarak birlik ve bera-
berlik mesajı verdi. Hürriyet Caddesi 
üzerinde bulunan esnaflar işyerleri-
ne Azerbaycan bayrakları asarak soy-
daşlarına destek verdiler.

Devamı Sayfa 2’de

Keşap Belediyesi Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, ilçe genelinde de-
zenfekte çalışmalarını ara-
lıksız sürdürüyor. Belediye 
başkanı Mehmet Emür vi-
rüse karşı çalışmalarının 
aralıksız devam ettiğini be-
lirtirken,vatandaşlardan 
tedbirli olmalarını ve uya-
rılara dikkat etmeleri ge-
rektiğini vurguladı.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediyesi yaş sebze 
meyve hali Giresun’un sebze 
meyve ihtiyacına cevap veri-
yor. Hale üretici bölgelerden gelen 
ürünler market, manav ve seyyar 
satıcılar tarafından alınarak halka 
ulaştırılırken, gerçekleşen tüm fa-
aliyetler korona virüs salgını nede-
niyle gerekli tedbirler alınarak yü-
rütülüyor.  Devamı Sayfa 2’de

Giresunlu balıkçı ve tekne ustası 
Murat Gül bugün Karadeniz’de bir ör-
neği dahi kalmayan yelkenli klasik taka 
teknesini eski fotoğraflardan yola çıka-
rak yaptı. Yaklaşık 2, 5 yıllık bir çalışma-
nın ardından 11 metre uzunluğunda 
böyle bir takayı yapmayı başardım 
diyen Gül “amacım sadece kıyının deniz 
hafızasını yaşatmaktır. Bir kültürü gü-
nümüz balıkçılarına tanıtmaktır. Bu sa-
yede kayık kültürü hafızası kaybolmaya-
caktır” dedi.  Devamı Sayfa 3’te

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık fi-
yatında oluşturulmaya çalışan panik havasına ve spekülas-
yonuna üreticilerin aldanmamasını istedi.

Fındık fiyatındaki düşüşün arkasında tekelci zihniyetin 
bulunduğunu savunan Karan, sezon başı yüklü miktarda 
şu anki fındık fiyatlarının çok çok altında alivre satış yapan 
tekelci zihniyet ve yandaşlarının piyasada baskı oluşturma-
ya çalıştığını kaydetti. 

Karan, bu sezon fındıkta güç ve kontrolün üreticinin 
elinde olduğunun bir kez daha altını çizdi. 

Karan, son günlerde fındık fiyatındaki düşüşe aldana-
rak bazı üreticilerin pazara ürün indirdiğine şahit oldukla-
rını, üreticilerin kesinlik ve kesinlikle yaratılmak istenilen 
panik havasına kapılmamasını gerektiğini söyledi. 

Devamı Sayfa 3’te

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü parkların bakım ve onarımını ger-
çekleştirerek vatandaşın kullanımına sunu-
yor. Park, bahçeler, mesire alanları ve tüm 
yeşil alanlarda vatandaşların talepleri doğ-
rultusunda yapılan çalışmalar ile eksikliklere 
anında müdahale eden ekipler, yeşil alanla-
rın her zaman yeni ve modern bir görüntü-
de kalmasını sağlıyor.

Bu kapsamda, Giresun’un en eski ve en 
beğenilen parkları arasında yer alan eski va-
lilik yanındaki millet bahçesinde geniş kap-
samlı bir yenileme çalışması yürütülüyor. 
Ekipler tarafından, park adeta baştan sona 

Yeni hastanedeki eksiklik-
lerin tamamlandığını belirten 
Prof. Dr. Yılmaz Can 29 Ekim 
tatilinin de fırsat bilinerek o 
hafta sonu taşınma işlemleri-
nin başlayacağını ve yaklaşık 
bir ay içerisinde de yeni has-
tanenin hizmet vermeye baş-
layacağını belirtti. Taşınma iş-
lemleri ilk olarak Nizami-

Karan “Üret�c�ler�m�z pan�k havasına g�rerek ürünler�n� pazara �nd�rmemel�d�r”

Haber : Ercan Tarı

“G�resun’un merkez�nde �k�
kampus oluşturmak �st�yoruz”

G�resun’da b�rl�k ve beraberl�k �çer�s�nde ortak aklı hâk�m kılarak hareket ed�lmes� gerekt�ğ�n� ve G�resun 
şehr�n�n buna �ht�yacı olduğunu bel�rten G�resun Ün�vers�tes� Rektörü Yılmaz Can “Şehr�n doğusunda Sağlık 

kampüsü, batısında �se fen,sosyal ve mühend�sl�k b�l�mler� kampüsü oluşturmak �sted�kler�n� bel�rtt�.

ye’de ki Göz Hastalıkları,Fizik 
Tedavi ve Deri Hastalıkları 
Polikliniklerinden başlayacak 

ardından ise İlhan Özdemir 
Hastanesi’nden ilgili polikli-
nikler sırayla taşınacak.

Başta bakanımız olmak 
üzere Giresun milletvekilleri-
mize teşekkür ediyorum 
diyen Prof. Dr. Yılmaz 
Can;”Siyasilerimiz talepleri-
mizi sağolsunlar takip ettiler 
ve hastanemizde sona gel-
dik. Yeni hastanemizin oldu-
ğu bölgede Sağlık Bilimleri 
Fakültesiyle, Sağlık Meslek 
Yüksekokulunu da yapaca-
ğız,yani o bölgeyi sağlık kam-
püsüne dönüştürmeyi planlı-

yoruz. Diş Hekimliği Fakülte-
si’ni de yine bu bölgeye 
yakın bir bölgeye kuralım ve 
sağlıkla ilgili dört tane fakül-
te bir arada olsun istiyoruz. 
Bunun için çabalıyoruz ki o 
alan bir sağlık kampüsüne dö-
nüşsün,sağlık problemi olan 
vatandaşlarımız hastanemize 
geldiği zaman tüm ihtiyaçla-
rını aynı anda çözebilsin” ifa-
delerini kullandı.

Devamı Sayfa 3’te

Keşap’ta v�rüsle
mücadele devam ed�yor

MİLLET BAHÇESİ YENİLENİYOR

yenileniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yet-
kilileri, millet bahçesinin şehrimiz için özel 
bir değer olduğunu belirterek, başlatılan ça-
lışmanın tamamlanmasıyla birlikte parkın 
çok daha güzel ve modern bir görünüme ka-
vuşacağını bildirdi.

G�resun hal�
şehr�n sebze
meyve
�ht�yacını
karşılıyor

Takasını ş��r ve fotoğraflardan es�nlenerek yaptı

Val� Ünlü “Meslek l�seler�m�z da�ma göreve hazır”

Alucralı esnaflardan
Azerbaycan'a destek
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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
Val� Enver Ünlü, meslek l�seler�nde yürütülen çalış-

maları yer�nde görmek amacıyla 125. Yıl Meslek� ve 
Tekn�k Anadolu L�ses�n� z�yaret ederek �ncelemelerde 
bulundu. Z�yarette, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Ertuğrul To-
sunoğlu �le okul yönet�c�ler�, öğretmenler ve öğrenc�ler 
de hazır bulundu. Atölye ve sınıflarda öğrenc�lerle b�r 
araya gelen Val� Ünlü atölyelerde uygulama eğ�t�m� alan 
öğrenc�ler�n çalışmalarını gözlemleyerek, öğretmen ve 
öğrenc�lerden yapılan çalışmalara da�r b�lg�ler aldı.

Z�yaret�n ardından b�r paylaşım yapan Val� Enver 
Ünlü"125. Yıl Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�sem�zde el 
becer�ler�ne büyük b�r memnun�yetle şah�t olduğum öğ-
renc�ler�m�zle ve öğretmenler�m�zle b�r araya geld�k. B�l-
g�s�yle, yeteneğ�yle geleceğ�n yüksek ver�ml� �nsan gü-
cünü oluşturacak evlatlarımızın her zaman destekç�ler�-
y�z. Üret�me dayalı eğ�t�m.Muasır meden�yetler sev�ye-
s�n�n üzer�ne çıkma yolunda meslek l�seler�m�z da�ma gö-
reve hazır" �fadeler�n� kullandı.

1. Sayfadan Devam
Alucra Hürr�yet Caddes� üzer�nde bulunan esnaflar 

Ermen�stan'ın �şgal ett�ğ� Azerbaycan'ın Karabağ Bölge-
s�ndek� topraklar �ç�n tek yürek olup öpüp alınlarına koy-
dukları Azerbaycan Bayraklarını �şyerler�ne astı.

B�rl�k ve beraberl�k mesajları veren esnaflar, Azer-
baycan'a destek veren Türk�ye Cumhur�yet� Cumhurbaş-
kanı Recep Tayy�p Erdoğan'a da teşekkür ett�.

Her da�m Azerbaycan'a destek vermek �ç�n hazır ol-
duklarını vurgulayan Alucra MHP İlçe Başkanı Mete Me-
t�nyurt, "B�z�m yüreğ�m�z yanıyordu. İk� devlet b�r m�l-
let adına Azerbaycan'a destek vermek �ç�n bütün esnafla-
rımıza bayrak dağıttık ve �şyerler�m�ze bayraklarımızı 
astık. Yüreğ�m�zle, gönlümüzle Azerbaycan'ın yanında-
yız" ded�.  Alucrahaber. com / Kad�r Bek�roğlu

1. Sayfadan Devam
V�rüsle mücadeles�ne 

ara vermeden devam eden 
Keşap Beled�yes� �lçe gene-
l�nde dezenfekte çalışmala-
rını sürdürürken toplu taşı-
ma araçlarının da ster�l�zas-
yonunu sağlıyor.

Keşap Beled�ye Başkanı 
Mehmet Emür" V�rüse karşı 
çalışmalarımız devam ed�-
yor. Pazar kurulan alanımız-
da ster�l�zasyon çalışmaları 
hem sabah hem akşam dü-
zenl� yapılıyor. Pazara gelen 
hemşehr�ler�m�ze dezenfek-
tan ve maske dağıtımı �le k�-
ş�sel h�jyenler�n� sağlıyoruz. 
K�ş�sel h�jyen tedb�rler�n�n 

Sağlık Bakanlığı, gr�p (�nfluenza) aşı-
larının tem�n� ve kullanımına �l�şk�n açık-
lama yaptı,açıklamada, "Bakanlığımız, 
geçm�ş yıllarda olduğundan daha fazla �nf-
luenza aşısı tem�n etmek üzere bağlantıla-
rını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dün-
yada üret�m kapas�tes�n�n sınırlı olması ne-
den�yle bell� b�r zaman d�l�m�nde peyder-
pey tem�n ed�lmekted�r. Bu nedenle bel�r-

Anadolu Gençl�k Derne-
ğ� (AGD) G�resun Şube baş-
kanı Tah�r Karab�ber ve yö-
net�m� Ermen�stan'ın kardeş 
ülke Azerbaycan'a yönel�k 
saldırılarını kınayan b�r 
basın açıklaması gerçekleş-
t�rd�.

Azerbaycan’ın haklı da-
vasının yanında olduklarını 
bel�rten AGD’l�ler basın 
açıklamasında; “Sovyetler�n 
dağılmasının akab�nde orta-
ya çıkan Dağlık Karabağ so-
runu, sıcak çatışmaya dö-
nüşmüştür. 1991 yılından 
ber� yapılan h�çb�r antlaş-
maya uymayan ve müzakere 
sürec�nde dah� saldırmaya 
devam eden Ermen�stan, 
1992 yılında Hocalı'da 
yakın tar�h�n en kanlı soykı-
rımlarından b�r�n� gerçek-
leşt�rm�şt�r. Ermen�stan, 
Azerbaycan’ın öz toprakla-
rına saldırarak, yüzlerce 
Azerbaycanlı kardeş�m�z� 
katletm�ş ve b�nlerce k�ş�y� 
evler�nden uzaklaştırıp, 
vatan hasret� çekt�rm�şt�r.

30 yıl önce yaşanan acı-
lar hala tazel�ğ�n� korumak-
tadır. 30 yıl boyunca yaşa-
nan acılara sess�z kalan 
uluslararası toplum, s�yon�st 
ve emperyal�st güçler�n 
emeller�ne alet olmaya 
devam etm�ş ve masum �n-
sanların evler�nden uzakta 
yaşamlarını sürdürmeler�ne 
göz yummuştur. Yıllardır Er-
men�stan’ın saldırgan tutu-
mu karşısında gerekl� ve ye-
terl� tepk�y� ortaya koyma-
yan uluslararası toplum, 
bugün b�r kez daha ç�fte 
standartlı b�r tutum serg�le-
mekted�r. Yaklaşık 30 yıldır 
�hmalkâr b�r tutum sürdüren 
M�nsk Üçlüsü de çözüm 
odaklı davranmaktan çok 

Eynes�l sah�l�nde bulunan kamer�yeler�n son zaman-
larda sürekl� olarak yakılması,kırılması üzer�ne Beled�ye 
Başkanı Ahmet Lat�f Karaden�z s�tem�n� sosyal medya-
dan d�le get�rd�. Gençler� uyaran Karaden�z “Kamu mallı 
demek hep�m�z�n malı demek,kamu malı demek yet�m�n 
hakkı demekt�r” �fadeler�n� kullandı.

Başkan Ahmet Lat�f Karaden�z sosyal medya hesa-
bından “B�rey�n kend�n� aşması ve özgür ruhlu olmak; 
her şey� yakıp yıkmak,her şey� ardında bırakmak,her 
şey� reddetmek,her şeye �t�raz etmek ve canının her �ste-
d�ğ�n� yapab�lmek değ�ld�r. Kend�n� de konulara dah�l 
edeb�ld�ğ� ad�l b�r sorgulamadır.

Bu gençler hakkında yorumu s�zlere bırakıyoruz;pla-
jımızdak� bu kamer�ye 3 kez yakıldı, 2 kez kırıldı, dün 
y�ne tahr�p ed�ld�. Kamu malı demek hep�m�z�n malı 
demek d�yoruz pek anlaşılmıyor gal�ba. Kamu malı 
demek yet�m�n hakkı demek desek anlaşılır mı?

Gençler! Buralar gücünüzü sınayacağınız noktalar 
değ�l,s�zler� bulup deş�fre etmek b�z�m �ç�n fazlasıyla 
kolay olacaktır. Lütfen bunu yapmaktan vaz geç�n. 
Gençl�ğ�n�zde bu kara leke (Kamu malına zarar vermek) 
�le dolaşmayın. Bu s�zler �ç�n yaptığımız son uyarıdır” 
�fadeler�n� kullandı.

AGD’den Azerbaycan’a destek
uzaktadır. Zal�m ve İşgalc� 
Ermen�stan, Azerbaycan’ın 
s�v�l yerleş�m yerler�ne sal-
dırarak masum Azer� kar-
deşler�m�z� çoluk çocuk de-
meden şeh�t etmekted�r. Bu 
ha�n saldırılar, barış ahla-
kından uzak olan Ermen�s-
tan’ın, savaş ahlakından da 
yoksun olduğunu göster-
mekted�r.

Bu saldırılar karşısında 
Azerbaycan Devlet� ve m�l-
let�n�n haklı davasında yan-
larında olduğumuzu, Azer-
baycan'ın uluslararası hu-
kuktan kaynaklanan hakları-
nın her platformda destekç�-
s� ve savunucusu olacağımı-
zı buradan b�ld�rmek �st�yo-
ruz. Karabağ Azerbay-
can’dır. Azerbaycan, Kara-
bağ’dır. Bölünmez b�r bütün 
olan Azerbaycan toprakla-
rında yaşanan �şgal�n b�r an 
önce son bulması gerek-
mekted�r. Tüm dünya ülke-
ler�n�, v�cdan sah�b� tüm �n-

sanları ve ülkem�zdek� her-
kes� �şgale ve zulme karşı 
verd�kler� mücadelede kar-
deş Azerbaycan’ın yanında 
yer almaya davet ed�yo-
ruz. Zal�m ve �şgalc� Erme-
n�stan’ın saldırılarında şeh�t 
olan Azerbaycanlı kardeşle-

r�m�ze Allah’tan rahmet, ya-
ralılara ac�l ş�falar d�l�yor ve 
yaşanan acıların b�r an önce 
son bulmasını temenn� ed�-
yoruz. Merhum L�der�m�z 
Prof. Dr. Necmedd�n Erba-
kan’ın söyled�ğ� g�b�, zulüm 
ebed� olamaz, kötülük mut-

laka hüsrana uğrayacaktır. 
Azerbaycan’ın haklı müca-
deles�n�n Ad�l Düzen fikr�-
yatına dayanan Yen� b�r Dün-
yanın kuruluşuna ves�le ol-
masını Yüce Rabb�m�zden 
n�yaz ed�yoruz.” İfadeler�ne 
yer verd�ler.

Başkan Karaden�z çevreye
zarar veren gençler� uyardı

“İk� devlet tek m�llet”

“Dezenfekte çalışmaları düzenl� per�yotlarda �le sürüyor”
alınması �ç�n, pazara gelen 
vatandaşları ve pazarcı es-
naflarımızı b�lg�lend�ren 
ek�pler�m�z pazara gel�rken 
maske kullanmalarını, sos-
yal mesafeler�n� muhakkak 
korumaları yönünde �kazlar 
yapıyor. Tüm �lçem�zde ol-
duğu g�b� toplu taşıma araç-
larındak� r�sk� yok etmeye 
yönel�k çalışmalarımız da 
devam ed�yor. Ek�pler�m�z 
tarafından gerçekleşt�r�len 
çalışmalarda, araçlar ster�l 
ed�l�yor. Keşap Beled�yes� 
olarak, koronaya karşı aldı-
ğımız önlem ve tedb�rler� dü-
zenl� per�yotlar �le sürdüre-
ceğ�z. İnşallah alınan tedb�r-

lerle b�rl�kte bu sorunu hep 
b�rl�kte yeneceğ�z. Bütün 
hemşer�ler�m�zden tedb�rl� 

olmalarını, yapılan uyarılara 
d�kkatle r�ayet etmeler�n� �s-
t�yoruz” ded�.

Sağlık Bakanlığından 'gr�p aşısı' açıklaması
lenen r�sk grupları ağırlık dereces�ne göre 
sıralanarak kademel� b�r şek�lde aşı yapıl-
ması öngörülmüştür” den�ld�.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu �fa-
delere yer ver�ld�:"Bakanlığımız, geçm�ş 
yıllarda olduğundan daha fazla �nfluenza 
aşısı tem�n etmek üzere bağlantılarını sağ-
lamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üre-
t�m kapas�tes�n�n sınırlı olması neden�yle 
bell� b�r zaman d�l�m�nde peyderpey tem�n 
ed�lmekted�r. Bu nedenle bel�rlenen r�sk 
grupları ağırlık dereces�ne göre sıralanarak 
kademel� b�r şek�lde aşı yapılması öngö-
rülmüştür. Vatandaşlarımız r�sk durumları-
nı e-nabız s�stem� üzer�nden öğreneb�le-
ceklerd�r. İlg�l� aşı, hek�mler tarafından sa-
dece Reçetem S�stem� üzer�nden yazıla-
caktır. Manuel yazılan reçeteler �şleme 
alınmayacaktır. İlg�l� aşı yalnızca serbest 
eczanelerce tem�n ed�lecekt�r. Eczanen�n 
Reçetem S�stem�'ne reçetey� g�rmes� �le 
İlaç Tak�p S�stem�'nde (İTS) aşı tem�n 
hakkı oluşturulacaktır."

“Üret�me dayalı eğ�t�m”

1. Sayfadan Devam
�resun Beled�ye-Gs�’nden alınan b�lg�-
lere göre ,2020 yılı-

nın �lk 10 ayında 2576 araç 
g�r�ş� olurken, toplam 
32.185.899 k�logram yaş 
sebze meyve g�r�ş� gerçek-

2020 yılının 10 ayında 32 m�lyon k�logram g�r�ş oldu

leşt�.
D�ğer yandan, Hal Mü-

dürlüğü tarafından sorumlu-
luk sahasında b�rçok dene-
t�m, b�lg�lend�rme ve kont-
rol gerçekleşt�r�l�p, satıcıla-
rın b�l�nçlend�r�lmes�ne yö-
nel�k faal�yetler de yürütü-

lüyor.
Kayıt s�stem� vasıtasıyla 

gelen ve satışa sunulan 
ürünler�n tak�b� ve kontrol-
ler� gerçekleş�rken, g�r�ş ve 
çıkış ün�tes� vasıtasıyla da 
araçlar ve gelen ürünler�n ta-
k�b� yapılıyor.
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1. Sayfadan Devam
Karaden�z’de b�r dönem 

taşımacılıkta daha sonra ba-
lıkçılıkta kullanılmasına rağ-
men önem�n� y�t�rerek yer�-
n� günümüzdek� balıkçı tek-
neler�ne ve yatlara bırakan 
yelkenl� Karaden�z Taka-
sı’nı taka kültürünü yaşat-
mak amacıyla yaptığını söy-
leyen Murat Gül, “Yaptığı-
mız araştırmalara göre Ka-
raden�z’de en son 1960’lı 
yıllarda yapılan yelkenl� 
taka artık �şlev�n� y�t�rd�ğ� 
�ç�n kullanılmamaya başladı 
ve kaldığını da sanmıyo-
rum. Taka, Doğu Karaden�z 
Bölges�’ne özgü kaba ve �r� 
yapılı az su çeken ayna 
kıçlı, manevra kab�l�yet� 
yüksek b�r tür kayık. Kara-
den�z’�n dalgalarına daya-
nıklı meşe ve kestane ağacı-
nın doğal eğr�ler�nden �nşa 
ed�len kayıkların boyları 13 
metreye kadar yapılmaktay-
dı. Üret�len ürünler yakın 
kıyı bölgeler�ndek� pazarla-
ra takalarla taşınırdı. Taka-
ların ayrıca balıkçılıkta da 
kullanıldığını fotoğraflardan 
görmektey�z. Günümüzde �ş-
lev�n� y�t�ren takalar yer�n� 

1. Sayfadan Devam
Üret�c�ler� tekelc� z�hn�yet�n oyununu 

bozmaya ve kontrolü eller�nde tutmaya ça-
ğıran Karan, “b�r hafta önces�ne kadar 26 
l�ra ve üzer�nde �şlem gören fındık fiyatı 

2,5 yılda tamamlandı

bugünkü balıkçı tekneler�ne 
bıraktı” �fadeler�n� kullandı.

Günümüzde h�çb�r �şlev� 
olmamasına rağmen böyle 
b�r taka yapma h�kayes�n� 
de anlatan Balıkçı ve Tekne 
Ustası Gül, “Ben� Nazım 
H�kmet’�n, Karaden�z Taka-
larını ve �nsanını anlattığı 

'Kuvay-� M�ll�ye Destanı' et-
k�lem�şt�r. Esk� fotoğraflar-
da gördüğüm yelkenl� taka-

lardan yola çıkarak, o taka-
ları kullanan balıkçıları, us-
taları d�nleyerek bende b�t 

klas�k yelkenl� taka yapmak 
�sted�m. Yaklaşık 2, 5 yıllık 
b�r çalışmanın ardından 11 
metre uzunluğunda böyle 
b�r takayı yapmayı başar-
dım. Amacım sadece kıyı-
nın den�z hafızasını yaşat-
maktır. B�r kültürü günü-
müz balıkçılarına tanıtmak-
tır. Bu sayede kayık kültürü 
hafızası kaybolmayacaktır” 
ded�.

YAPTIĞI TAKA İLE
KARADENİZ
SEYAHATİNE

ÇIKACAK
Yaptığı yelkenl� taka �le 

Karaden�z seyahat�ne çık-
mayı da planladığını anlatan 
Tekne Ustası Murat Gül, 
“Karaden�z’de b�r başka ör-
neğ�n� daha kalmadığını dü-
şündüğüm taka �le Karade-
n�z seyahat�ne çıkmayı �st�-
yorum. Karaden�z’dek� ba-
lıkçı l�manlarına seyahat 
ederek oradak� balıkçılarla 
b�r araya gel�p geçm�şte bu 

takalarla çalışan balıkçıları 
bulup onların h�kayeler�n� 
d�nlemek �st�yorum. İnanı-
yorum k�, artık klas�k taka 
kalmasa da o teknelerde ça-

lışan, geçm�şte yapan mut-
laka b�r�ler� vardır. Onların 
da d�nlemeye değer b�rçok 
h�kayeler� vardır" d�ye ko-
nuştu.

1. Sayfadan Devam
G�resun Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, 

D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�n�n b�r an önce akt�f hale get�r-
mek �sted�kler�n� bel�rt�rken bazı ön şartlar olduğunu ve 
bu şartları büyük ölçüde tamamladıklarını bel�rtt�. Tıp Fa-
kültes� olan yerlerde 8 ana b�l�m dalında 8 ayrı hoca 
alınması gerekt�ğ�n� bel�rten Rektör Can ;”B�z şu anda 6 
hocamızla anlaştık, 2 hoca daha bulduk,yıl sonu �t�bar�y-
le D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�’n�n hocalarını da tamamlamış 
olacağız. Mart ayına kadar D�ş Hek�ml�ğ� Fakültem�z�n 
eks�kler�n� tamamlayarak önümüzdek� sene b�r aks�l�k ol-
mazsa öğrenc� alımını yapacağız. İlk olarak N�zam�-
ye’de k�,Ün�vers�tem�z�n esk� sağlık merkez� olan alana 
taşıyacağız.B�r süre burada faal�yet�ne devam edecek 
olan D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Aksu’da k� yer� yapılana 
kadar orada olacak ve daha sonra sağlık kampüsü oluş-
turmak �sted�ğ�m�z hastane bölges�ne taşınacak”

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
PİRAZİZ’E TAŞINACAK

“İlk rektörlük zamanımda kurduğumuz S�v�l Havacı-
lık Yüksek Okulu yıllardır akt�f hale get�r�lemed�. Bu 
yüksek okulda da b�r programda hoca kadrosunu tamam-
ladık, YÖK’ten bu programa öğrenc� �steyeceğ�z, umu-
yoruz k� YÖK’te bunu kabul edecekt�r ve daha sonra 
S�v�l Havacılık Yüksekokulu’nu P�raz�z’e taşıyacağız 
çünkü P�raz�z’�n haval�manına yakın olması �ler�de açı-
lacak olan yen� bölümler�n uygulama alanı olarak hava-
l�manını kullanab�lmes�n� kolaylaştıracaktır” �fadeler�n� 
kullandı.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖNÜMÜZDEKİ
YIL FAALİYETE GEÇİYOR

Karan “P�yasada arz fazlası ürün mü oluştu?”
ne oldu da b�rden düşüşe geçt�. P�yasada 
arz fazlası ürün mü oluştu? Alıcıların tab�-
r�yle fındık fiyatı arz ve talebe göre oluşu-
yorsa bu sezon ürün az, talep fazla. Bu yıl 
evdek� hesapları çarşıda tutmayanlar y�ne 
üret�c�n�n ürününü ucuza kapatmanın der-
d�nde. Tekelc� z�hn�yet ve �şb�rl�kç�ler� as-
lında üret�c�n�n ürününü ucuza almanın he-
sabını yaparken, d�ğer taraftan da kend� öz 
sermayes� �le ürün alan yerl� sanay�c� ve 
manavları da batırarak, aradan çıkarmanın 
derd�nde. B�r hafta önces�ne kadar k�log-
ramı 26 l�radan ürün alan sanay�c� ve ma-
navın deposundak� ürünün k�logramı şu 
anda 24.5, 25 l�ra. Bu da k�logramda 1, 
1.5 l�ra zarar demek. Tekelc� z�hn�yet�n şu 
anda yapmak �sted�ğ� açık ve net olarak 
yerl� sanay�c� ve manavları köşeye sıkıştı-
rarak, kend� kom�syoncuları aracılığıyla 
üret�c�n�n el�ndek� ürünün bel�rled�ğ� fiyat-
tan almanın peş�nde. Bu oyuna kes�nl�kle 
ve kes�nl�k müsaade ed�lmemel�. Üret�c�-
ler�m�z pan�k havasına g�rerek, ürününü 
alelacele pazara �nd�rmemel�d�r” ded�.

http://info@linra.com.tr
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İlk günlerde vel�ler�m�-
z�n b�r kısmı tereddütlüydü; 
ancak okullarımızdak� gü-
venl� ortamı gördükler�nde 
kararları çok çabuk netleşt�. 
Buna göre 12-16 Ek�m haf-
tası �ç�n Türk�ye genel�nden 
elde ed�len ver�lere göre 
okul önces�, �lkokul ve 
8'�nc� sınıf öğrenc�ler�m�z�n 
yüz yüze devam oranı 
yüzde 80'lere yaklaştı.
OKULLAR TAMAMEN 

NE ZAMAN AÇILIYOR?
Tam tar�h ned�r?
Cumhurbaşkanı'mız yüz 

yüze eğ�t�me geç�ş planla-
mamızın 3'üncü aşamasında 
ortaokula ve l�seye yen� baş-
layan; ancak henüz okulları-
na kavuşamayan 5. ve 9. 
sınıf öğrenc�ler�m�z�n 2 
Kasım �t�barıyla yüz yüze 
eğ�t�me başlayacağının müj-
des�n� de paylaştı. Şu an 
okul önces�, �lkokulların 
tüm sınıf düzeyler�, köy 
okulları, özel gereks�n�ml� 
öğrenc�ler, hazırlık sınıfları 
�le 8. ve 12. sınıflarda yüz 
yüze eğ�t�me başladık. D�l�-
yoruz k� en kısa sürede 
d�ğer tüm kademelerdek� öğ-
renc�ler�m�z� okullarıyla, öğ-
retmenler�yle ve arkadaşla-
rıyla kavuşturalım ve yüz 
yüze eğ�t�me başlayalım. 
Meslek l�seler�nde de atölye 
dersler� yüz yüze yapılmaya 
başlandı. Sürec�n en başın-
dan bu yana dünyadak� ge-
l�şmeler� yakından �zl�yor 
ve ülkem�z açısından da 

TURSAB Doğu Karade-
n�z Bölge Tems�l Kurulu 
Başkanı Volkan Kantarcı, 
pandem� sürec�nde kafileler 
şekl�nde yürütülün tur�zm fa-
al�yetler�n�n zarar gördüğü-
nü ama b�reysel tur�zm fa-
al�yetler�n�n �se artış göster-
d�ğ�n� söyled�.

Beraber�nde Tems�l Ku-
rulu üyes� N�hat Yılmaz �le 
b�rl�kte Trabzon Sanay�c� ve 
İş İnsanları Derneğ�’n� z�ya-
ret eden Kantarcı, şeh�r otel-
ler� ve yıldızlı otellerde do-
luluk oranlarının oldukça 
düşük durumda olduğunu be-
l�rtt�. Kantarcı "Pandem�n�n 
�lk günler�nde de �fade ett�-
ğ�m�z g�b� büyük gruplar ha-
l�nde seyahatler çok azaldı. 
A�le ve küçük gruplar şek-
l�nde bölgem�ze gelenler�n, 
bölgem�z�n yaylalarında ge-
zenler�n ve yayla tes�sler�n-
de konaklayanların oranı 
arttı. Elbettek� bu sayı geçen 
yıllarla karşılaştırıldığında 
sektörün zor durumu çok 
net ortaya çıkıyor. KGF des-

Bakan Selçuk: ‘Hedef tamamen yüz yüze eğ�t�m’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime dair soruları cevapladı.
“Sayın Bakan, yüz yüze eğitim nasıl gidiyor, sıralar doluyor mu?”

süreç planlamalarımızı ya-
pıyoruz. Sağlık Bakanlığı-
mız ve B�l�m Kurulunun de-
ğerlend�rmeler� doğrultu-
sunda ve b�l�msel ver�ler ışı-
ğında çocuklarımızın fayda-
sını önceleyerek d�ğer sınıf 
sev�yeler�nde nasıl b�r yol �z-
leyeceğ�m�z� görmüş olaca-
ğız.

COVID-19 EKİPLERİ
Okullarda korona ted-

b�rler� nasıl uygulanıyor?
Okullarımızı tüm detay-

ları en �nce ayrıntısına kadar 
planlayarak okul yönet�mle-
r�m�z ve öğretmenler�m�zle 
b�rl�kte uygulamaya başla-
dık. Okula Uyum Programı 
kapsamında salgına yönel�k 
tedb�rler konusunda b�r d�z� 
kılavuz ve rehber eşl�ğ�nde 
yüz yüze eğ�t�me başladık. 
Okullarımızda h�jyen ve sos-
yal mesafe standartlarımızı 
oluşturarak uygulamaya baş-
ladık. Denetmenler�m�z 
okullarımızı denetl�yor ve 
düzenl� olarak devam ede-
cekler. Öğretmenler�m�z�n 
eğ�t�mler�n� tamamlayarak 
okullarımızda Cov�d-19 
ek�pler� oluşturduk. B�zler 
çocuklarımızı sağlıkla ve gü-
venle karşılamak �ç�n her 
türlü tedb�r� alıyoruz. Kaygı 
duyan vel�ler�m�z�n ve öğ-
renc�ler�m�z�n de sürec�n �y� 
yönet�ld�ğ�n� tesp�t ett�kle-
r�nde daha da rahatladıkları-
nı görüyoruz. Öğrenc�ler�n 
okula gel�şler�nde kurallara 
uyduğu, sank� uzun zaman-

dır bu sürec�n �ç�nde okula 
gel�yor g�b� hareket ett�kle-
r�n� gözlemled�k. Öncek� yıl-
ların aks�ne okula gel�şlerde 
daha heyecanlı ve mutlu ol-
dukları gözlemlend�.

ÜRKÜTEN TABLO
VAR MI?

Okullar açıldığından bu 
yana ürkütücü b�r tablo ya-
şandı mı?

Şükürler olsun, yüz yüze 
eğ�t�me devam ed�len okul-
larımızda eğ�t�m� sekteye uğ-
ratacak b�r sorunla karşılaş-
madık. Tedb�rlerle yüz yüze 
eğ�t�mler�m�z devam ed�yor. 
Herb�r çocuğumuzun, vel�-
m�z�n, öğretmen�m�z�n tüm 
okul çalışanlarımızın ve ser-
v�s şoförler�m�z�n HES 
kodu alındı ve muhtemel b�r 
r�sk durumu sürekl� kontrol 
ed�l�yor. Okullarımızı anlık 
olarak b�lg�lend�r�p tedb�rle-
r�m�z� hızla uygulamak �ç�n 
s�stem�m�z devrede…

Salgın b�t�nce EBA da 
b�tecek m�?

Salgın dönem�nde daha 
da güçlü hâle get�r�len EBA, 
b�r öğrenme ortamı olarak 
öğrenc�ler�n �ht�yaçlarını 
karşılamaya devam edecek. 
EBA çok kapsamlı b�r kay-
nak çeş�tl�l�ğ� sunuyor. Sal-
gın sonrasında da gel�şt�r�l-
mes� sürecek. Oluşturulacak 
ekos�stem, �nterakt�f �çer�k-
lerle daha fazla duyu orga-
nına h�tap ederek öğrenmey� 
kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı 
rol oynayacak. Ayrıca TRT 

EBA kanalları da salgın 
sona erse de yayın hayatına 
devam edecek.

Ev�nde �nternet� olma-
yanlar...

Aslında tam da bu ne-
denle köy okullarımızda 
bütün sınıflarda yüz yüze 
eğ�t�m� başlattık. Ayrıca ula-
şım sorunu olan öğrenc�ler�-
m�z �ç�n de EBA Destek 
Araçları oluşturarak öğren-
c�ler�m�z�n eğ�t�m �ht�yaçla-
rı ayaklarına kadar g�tt�. B�l-
g�sayar ve �nternet er�ş�m� 
konusunda desteğe �ht�yacı 
olan öğrenc�ler�m�z �ç�n Tür-
k�ye genel�nde 13 b�n 200 
EBA Destek Noktası oluş-
turduk. Ayrıca köydek� vel�-
ler�n �stemes� hâl�nde köy 
okulunda öğrenc� mevcudu 
kaç olursa olsun açık kala-
cak. Köy okullarında �y�leş-
t�r�lme ve gel�şt�rme çalış-
malarına da hız verd�ğ�m�z� 
de bel�rtmek �ster�m.

DAHA KONTROLLÜ
GEÇİŞTEN YANAYIZ

B�z hem yurt dışında ya-
şayan akadem�syenlerle 
hem de büyükelç�l�kler�m�z-
dek� eğ�t�m müşav�rler�m�z 
aracılığıyla uygulamalar 
hakkında düzenl� b�lg� alı-
yoruz. Avrupa ülkeler�n�n ta-
mamına yakınında okullar, 
tüm kademe ve sınıflarda 
tam zamanlı olarak yüz 
yüze eğ�t�me başladı ve eğ�-
t�m devam ed�yor. Ancak 
b�z, ülkem�zde daha kont-
rollü ve aşamalı b�r başlan-
gıçtan yana olduğumuzu 
beyan ett�k. 

Bu doğrultuda hedefim�z 
aşamalı olarak tüm kademe-
lerdek� öğrenc�ler�m�z� 
okullarıyla buluşturmak. 
Dünyada yüz yüze eğ�t�mde 
okullarda uygulanan tedb�r-
ler alt detaylardak� bazı uy-
gulama farklılıkları dışında 
büyük ölçüde aynı çerçeve-

de �lerl�yor.
Tabletler hak edene g�-

d�yor mu?
Bakanlık olarak �lk aşa-

mada 500 b�n öğrenc�m�ze 
tablet b�lg�sayarı �ht�yaç sa-
h�b� öğrenc�ler�m�ze hızla 
ulaştırmak üzere tedar�k sü-
reçler�m�z� başlattık. Takd�r 
eders�n�z k� teknoloj� p�ya-
sasında b�r anda 500 b�n tab-
let� bulmak dünyanın h�çb�r 
yer�nde anlık gerçekleşeb�-
lecek b�r durum değ�l. 

C�hazların dağıtım ve 
planlama süreçler� �l m�llî 
eğ�t�m müdürlükler�nce ko-
ord�ne ed�lerek okul yöne-
t�mler�nce �ht�yaç sah�b� öğ-
renc�lere ulaştırılıyor. Des-
tek kampanyalarıyla ayn� 
olarak ulaşan yaklaşık 60 
b�n tablet öğrenc�ler�m�ze 
dağıtıldı. Sayısal ver�ler�, be-
l�rl� aralıklarla kamuoyuyla 
paylaşacağız.
Pandem�dek� eğ�t�m açığı 

nasıl kapatılacak?
Öğrenc�ler�m�z�n öğren-

me kayıplarını tesp�t ederek 
buna uygun telafilerden olu-
şan program hazırladık ve 
uygulamaya başladık. Bura-
da, sadece çocuğun akade-
m�k durumunu da değ�l aynı 
zamanda sosyal ve duygusal 
becer�ler�n� gel�şt�rmek �ç�n 
de b�r planlama yapıyoruz. 
Kısa süre �çer�s�nde planla-
mamızı kamuoyuyla payla-
şacağız. 

D�ğer taraftan 2020-
2021 eğ�t�m-öğret�m yılında 
özell�kle kırsal bölgelerde 
b�rleşt�r�lm�ş sınıf uygula-
ması yapılan okullardak� öğ-
renc�ler�m�z �ç�n ders k�tap-
larının yanı sıra çalışma k�-
tapları hazırlayarak set hâ-
l�nde dağıtıyoruz. Telafi d�-
nam�k b�r süreç ve yüz yüze 
eğ�t�me aşamalı geç�ş plan-
lamamızla eş zamanlı olarak 
bütün b�r yıla yayılacak.

"Pandem�de kafile tur�zm� azaldı; B�reysel tur�zm faal�yet� arttı”

tek paket�n� belgel� ödeme-
lere b�r kolaylık get�rmes� 
anlamında önems�yoruz. D�-
leğ�m�z salgın sürec�n�n b�r 
dahak� sezonu etk�lemeden 
son bulmasıdır" d�ye konuş-
tu.

Trabzon SİAD Başkanı 
Sırrı Eren de z�yaretten duy-
duğu memnun�yet� d�le get�-
r�rken, pandem� sürec�nde 
yaşanan sıkıntıları d�le ge-
t�rd�. Eren "Pandem�n�n sür-

düğünün unutulmaması ge-
rekt�ğ�n�, �ş dünyasının öde-
melere yen� ertelemeler bek-
led�ğ�n� seslend�r�yoruz. Hal-
kın b�reyselleşen tat�l terc�h-
ler�nde kırsal tur�zm�n gel�ş-

mes� gerekt�ğ�n� düşünüyo-
ruz. Trabzon SİAD olarak 
sayın başkana z�yaret� �ç�n 
teşekkür ed�yor, çalışmala-
rında başarılar d�l�yoruz” 
şekl�nde konuştu.

Uzun süred�r tartışılan süres�z nafaka uygulaması tekrar 
gündemde. Son �k� yılda yürütülen çalışmalardan sonuç ala-
mayan AK Part� yönet�m�, daha önce hazırlanan taslakları 
raftan �nd�rd�. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoksulluk nafaka-
sına süre sınırı get�r�lmes� ve �cra �le çocuk tesl�m�ne son 
verecek düzenlemen�n kısa süre �ç�nde Mecl�s'te olmasını 
�sted�ğ�n� söyled�. Bunun ardından AK Part� genel merkez 
yönet�m� ve Mecl�s grup yönet�m�n�n katıldığı b�r toplantı 
gerçekleşt�r�ld�.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR ŞÖYLE:
Yapılacak düzenleme �le ömür boyu nafaka uygulaması-

na, bazı �st�snalar har�ç olmak üzere son ver�lecek. Nafaka 
bağlanması �ç�n evl�l�k süres�, kadının yaşı, gel�r durumu, 
çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı g�b� kıstaslar 
d�kkate alınacak.Nafaka evl� kalınan süre �le sınırlandırıla-
cak. Ancak bu süre �k� senen�n altında olmayacak. Nafaka-
nın üst sınırı hâk�m takd�r�ne bırakılacak.Kadının yaşı, çalı-
şamayacak durumda olması g�b� şartlar söz konusu �se na-
fakada süre sınırı olmayacak. Bu durumdak� kadınlar ömür 
boyu nafaka alab�lecek. Evl�l�ğ� sebeb�yle �ş�nden ayrılmak 
zorunda kalan ve b�r daha o �ş�ne dönmes� mümkün olma-
yan kadınların nafakası da süres�z olacak. Pol�s eşl�ğ�nde 
çocuk tesl�m� son bulacak. Bu konu A�le Bakanlığının so-
rumluluğuna ver�lecek. Çocuk tesl�m� pedagog eşl�ğ�nde ya-
pılacak. İht�yaç hâl�nde kolluk kuvvetler� devreye g�-
recek.İcra �le çocuk tesl�m� �şlemler� sırasında anne ya da 
baba her sefer�nde b�n l�ra c�varında masraf ödüyor. Bu se-
beple çocuk merkezler� oluşturulacak. Tesl�m �şlemler� bu 
merkezlerden yapılacak.

Yen� nafaka düzenlemes� gel�yor
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Giresunspor’un Pazar ak-
şamı deplasmanda Altay ile 
oynayacağı karşılaşmayı An-
talya Bölgesi hakemlerinden 
Sarper Barış Saka yönetecek.

Saka’ya yine aynı bölge-
den Abdullah Uğur Sarı ile 
Ali Can Alp yardımcılık yapa-
cak. Müsabakada dördüncü 
hakem olarak ise Gaziantep 
Bölgesi’nden Ali Yılmaz 
görev alacak.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Adanas-
por karşılaşmasını kazanan takımı tebrik etti.

Şenlikoğlu; “Adanaspor karşısında son dakikaya kadar 
büyük bir mücadele göstererek 4 - 3'lük skorla maçı ka-
zanmasını bilen ve bizleri sevince boğan Giresuns-
por'umuzu tebrik ediyorum. Bravo Çotanaklar” dedi.

Giresunspor’un Adanaspor ile oynadığı karşılaşmayı izle-
yen Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, iki takımın Süper 
Lige yükselmesini dileğini söyledi.

Vali Yardımcısı Tanrıseven; maç sonrasında Adanaspor Baş-
kanına “2016’da Alanya Kaymakamı olduğum dönemde Alan-
yaspor ve Adanaspor Süper Lige çıkmıştı. Bu sene dileğim 

Hentbol Erkekler 1. Ligi’nde erteleme 
maçında Karabük Yenişehir GSK ile Gire-
sunspor karşılaştı, Çotanaklar müsabakayı 
26-24 kaybetti.

Ligin ilk haftasında oynanması gereken 
ancak Karabük Yenişehir GSK’nin test so-
nuçlarında bir çok oyuncusunda pozitif 
vaka tespit edildiğinden oynanamayan mü-

TFF tüm anne babalara uyarıda bulunarak gerekli sağ-
lık önlemleri alınmadan TFF’ den izinsiz yapılan Korsan 
Turnuvaların çocuklar için tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

Pandemi nedeniyle Gelişim Ligleri ve amatör maçların 
oynatılmamasını fırsat bilen bazı kişiler 10-14 yaş arası ço-
cuklar için turnuvalar düzenlemeye başladı. İlgili devlet ku-
rumlarına şikayette bulunan TFF ebeveynleri uyardı. Sağ-
lık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerine aykırı 
olarak düzenlenen bu turnuvalar için tek yetkili olan Tür-
kiye Futbol Federasyonu, ülkemizin salgınla mücadelesine 
gölge düşürecek bu tür izinsiz organizasyonların önlen-
mesi için şikayette bulundu.

Giresunspor, 2020-2021 sezonunda Ada-
naspor’a ilk yenilgisini tattıran ekip oldu. İlk 
beş haftada iki galibiyet üç de beraberlik 
elde eden Adana temsilcisi, Giresunspor dep-
lasmanında 2-0 yenik duruma düşmesine rağ-

Adanaspor maçında muhteşem bir dönüşe imza atan Gi-
resunspor’da büyük bir sevinç yaşanıyor. Başkan Hakan Ka-
raahmet stadyumdan ayrıldıktan sonra soluğu tesislerde 
aldı ve takım otobüsünü karşıladı. Karaahmet, futbolcular, 
teknik kadro ve personeli tek tek tebrik etti.

G�resun Val� Yardımcısı Hasan Tanrıseven’ın d�leğ�
“Adana ve G�resunspor Süper L�ge çıksın”

Rak�be �lk yen�lg�s�n� tattırdı
men peş peşe goller bularak 3-2 öne geçti. 
Ancak Çotanaklar 85 ve 90’da attığı gollerle 
maçı kazanmayı başardı. 

Adanaspor ilk yenilgisini Giresunspor dep-
lasmanında almış oldu.

G�resunspor hentbol mağlup

cadeleye Çarşamba günü çıkıldı. Soğuksu 
Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada raki-
bine karşı daha iyi mücadele ortaya koyan Gi-
resunspor’du ancak Karabük kalecisi Abdul-
lah Kılınç başarılı kurtarışları ile ev sahibi eki-
bin maçı 26-24 kazanmasında önemli pay sa-
hibi oldu. Müsabakanın ilk yarısı 14-12 ev sa-
hibi ekip lehine sonuçlandı.

TFF’den anne -babalara uyarı

Başkan tes�slerde karşıladı

Şenl�koğlu tebr�k ett�

Düdük Saka’da
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Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, Adanas-
por maçında çok ihtiyaç duy-
dukları galibiyeti elde ettikle-
ri için mutlu olduklarını kay-
detti.

“Biz buraya bir hikaye yaz-
mak için geldik” diyen genç 
teknik patron; “Bu hikâyenin 
içerisinde her şey olacak. 
Bazen farklı galibiyetleri ko-
nuşacağız, bazen Adanaspor 
maçındaki gibi kora kor mü-
cadeleyi. 

Bazen kötü sonuçlar da 
elbette olacak ancak hikâye-
nin sonunu güzel bitirebil-

Giresunspor’un iç sahada Adanaspor ile oynadığı karşılaş-
mada takımın ateşleyen oyuncu olan Erolcan, attığı golü ve 
maçı ömrü boyunca unutamayacağını dile getirdi.

Skor 3-2 Adanaspor’un lehine olduğunda oyuna dâhil 
olan Erolcan, üç dakika sonra takımına beraberliği ge-
tiren golü atmış, Çotanaklar 88’de bir gol daha bula-
rak maçı kazanmıştı. Genç futbolcu; “Sonu çok güzel 
biten bir maç oldu. Oyuna girmek üzereyken kale-
mizde üçüncü golü görmüştük. Benim hayalim Gire-
sunspor’un başarısında önemli bir pay sahibi olmak. 
Adanaspor maçında bu bana nasip oldu. Memleketi-
min takımında ilk kez gol atmanın heyecanını yaşı-
yorum. Gol atmaktan daha çok kazanmamız önemliy-
di. Bunu başardık. Mutluyuz. Bu maçı hayatım boyunca 
unutamam” dedi.

Çarşamba günü sahasında 
Adanaspor ile karşılaşan ve saha-
dan 4-3 galip ayrılan Giresuns-
por’da rota Altay ile İzmir’de çıkı-
lacak mücadeleye çevrildi.

Yeşil-beyazlı ekip yaptığı ant-
renmanla hazırlıklarına başlarken, 
Giresun’daki son çalışmasına 
bugün çıkacak. Çotanaklar Altay 
karşısında da iyi bir sonuca imza 
atmak istiyor.

Giresunsporlu Traore, Ada-
naspor ile oynadıkları maçta 3 
puanın sahip olmalarının se-
vincini yaşadıklarını ifade etti.

Tecrübeli oyuncu; “İki 
farklı üstünlüğü yakalamamı-
za rağmen kalemizde peş 
peşe goller görerek yenik du-
ruma düştük ancak arkadaşla-
rım maçı çevirmek adına her 
şeyi yaptı ve başardı. Hepsini 
tebrik ediyorum. 3 puan çok 
güzel oldu” diye konuştu.

Giresunspor’da oynayanından oynayamaya-
nı kadar herkes mutlu. Sezona kadrosunu 
büyük oranda yenileyerek başlayan Yeşil-

beyazlılar deyim yerindeyse bir kolej takımı hü-
viye- tine büründü. Hakan Hoca; “Oyuncuları-

mızın bütünlüğü çok güzel. Kulübede 
oturan da tribünde oturan da, sa-

hada olan da bir bütünlük içeri-
sinde. Bizim başarımızın sırrı 
bu. Biz geniş bir aileyiz. Ve 
şunu da belirtmek isterim ki 

herkese sırası mutlaka gelecek” 
şeklinde konuştu.

Balıkes�rspor yen�lg�s�n�n ardından çıktığı beş karşılaşmada 3 gal�b�yet, �k� de beraberl�k elde eden Yeş�l-beyazlılarda tekn�k 
adam Keleş: “Hedefim�z �lk �k�de yer almak. İnşallah bunu başaracağız. Altay engel�n� de 3 puanla aşmak arzusundayız”

G�resunspor yukarıyı hedefl�yor
mek için buradayız. Adanas-
por maçında ilk yarı çok iyiy-
dik ancak maalesef aynı söz-
leri ikinci yarı için söyleye-
mem. Skoru koruma psikolo-
jisi içine girdik ve bunun be-
delini 3 gol yiyerek ödedik. 
Sonrasında maçı çevirdik” 
dedi.
KIRILGAN TAKIM DEĞİLİZ

Kırılgan bir takım olma-
dıklarını ifade eden Hakan 
Hoca; “İki farklı üstünlüğü ya-
kalayıp, 3-2 mağlup duruma 
düşen bir takım kolay kolay 
geri dönüş yapamaz. 

Kırılgan takımlar genellik-

le böyle durumlarda maç es-
nasında toparlanamaz ancak 
biz kırılgan olmadığımız için 
toparlanmayı bildik. Oyuncu-
larımızı son ana kadar ver-
dikleri mücadeleden dolayı 
tebrik ediyorum. 

Şimdi önümüzde Altay 
maçı var. Rakibimiz koronavi-
rüs vakaları nedeniyle sıkıntı-
lı bir dönemde. Altay Spor 
Kulübü’ne geçmiş olsun di-
leklerimi iletiyorum. Hedefi-
miz ilk ikide yer almak. İnşal-
lah bunu başaracağız. Altay 
engelini de 3 puanla aşmak 
arzusundayız” diye konuştu.

Adanaspor müsabakasının yıldızı

Erolcan mutluluktan uçuyor

“Bu maçı hayatım
boyu unutamam”

Herkes mutlu

Giresunspor-Adanaspor karşılaşması Yeşil-beyazlıların 2017-018 
sezonunda Erzurum’da çıktığı ve 5-4 kaybettiği maçı hatırlattı.

O müsabakada ilk 5 dakikada Giresunspor kalesinde iki gol gör-
mesine rağmen 3-2 öne geçmeyi başarmıştı. Ardından ise üç gole 
engel olamayarak müsabakayı 5-4 kaybetmişti. Önceki gün yapılan 
Adanaspor karşılaşmasında ise Giresunspor 2-0’ı buldu, sonrasında 
bir ara 3-2 yenik duruma düştü. Ancak maçı 4-3’lük skorla kazan-
mayı başardı.

Erzurum’dak� maçı hatırlattı

Traore: “3 puan
çok güzel oldu” Giresunspor’un genç 

oyuncularından Kerem Kala-
fat, Adanaspor müsabakasın-
da çok önemli bir galibiyet 
elde ettiklerini ifade etti.

İzleyenlerin keyif aldığı bir 
maçı geride bıraktıklarını dile 
getiren genç sağ bek; “İyi baş-
ladığımız maçta işimiz zorlaştı 
ama son gülen biz olduk. Çok 
önemli bir galibiyet elde 
ettik. İnşallah başarılı sonuç-
ların devamı gelecek” diye ko-
nuştu.

Kerem: “Çok öneml� gal�b�yet”

Çotanaklar’da rota Altay
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