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ÖZEL MAYA AKADEMİ
“Okul öncesi

eğitim bir
sana�ir.”

Ordu merkezli olan ve aralarında Gire-
sun’un da bulunduğu 6 ilde düzenlenen 
kaçak silah ve tarihi eser operasyonunda 
toplamda 45 kişi gözaltına alındı. Tespit 
edilen şüphelilerin adreslerine düzenlenen 
baskında çok sayıda tabanca,tüfek ve tari-
hi eser niteliğinde çeşitli süs eşyaları ve 
objeler ele geçirildi.  Devamı Sayfa 3’de

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel Köyü’nde 
"Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" pro-
jesi kapsamında ilk çilek üretiminin hasadı başladı. Alucra 
Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, ilk üretimden 9 ton 
verim elde edildiğini söyledi. Devamı Sayfa 2’de

Yazısı 3. sayfada

Gülay AYAR / Uzman Vaiz

EBEVEYN ÇOCUK İLİŞKİSİNİ
GÜÇLENDİRMEDE 5 ALTIN KURAL

Sağlık Sen 
Giresun Şubesi, 
3 Kasım’da So-
ğuksu Aile Sağ-
lığı Merkezinde 
görevli Doktor 
Özlem Cö-
mert'e bir has-
tası tarafından 
yapılan sözlü 
şiddet üzerine 
bir açıklamada 
bulunarak “Sağ-
lık Çalışanları 
bunu hak etmi-
yor. Giresun ola-
rak sağlık çalı-
şanlarımıza 
sahip çıkmalı-
yız” ifadelerini 
kullandılar.
Devamı
Sayfa 3’te

Almanya Giresunlular Kül-
tür ve Uyum Derneği 
(AGKUD) tarafından "Eğitim-
de Dayanışma Zamanı" baş-

Giresun Valisi Enver Ünlü 
22 Ağustos akşamı yaşanan 
sel felaketinde kaybolan ve 
hala bulunamayan 4 kişi için 
kılınan gıyabi cenaze namazı-
nın ardından çalışmalarla ilgili 
bilgiler verdi. Arama çalışma-
larının devam edeceğini belir-
ten Vali Ünlü “Çalışmalar yön-

Giresun’da yaşanan sel afetinde kaybolan ve 75 gün-
dür bulunamayan 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde kaybolan 
ve hala bulunamayan Emine ve eşi Davut Akgün, Umut 
Cantürk ve Ali Akbulut için Hacı Miktat Camii'nde öğlen 
namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müf-
tüsü Muhittin Oral’ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına 
Vali Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkan Vekili Hasan 
Yılmaz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral 
Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi parti 
temsilcileri, kayıp yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Vali Ünlü, kayıp 
yakınlarına başsağlığı dileyerek aramaların devam edece-
ğini belirtti.

Giresun İl Özel İdaresinde bazı birim müdürlüklerine 
atama yapıldı. Yapılan atamalarda en göze çarpan ve Gire-
sun kamuoyunda da olumlu karşılanan Mimar Orhan 
Aydın’a verilen görev oldu .

Aynı zamanda Karadeniz Düşünce kuruluşu üyesi de 
olan Orhan Aydın yatırım ve inşaat müdürlüğüne atandı. 
Kendisine ve yeni görevlendirilen tüm müdürlere görevle-
rinde Güncel Gazetesi olarak başarılar diliyoruz.

G�resun kayıpları �ç�n gıyab� cenaze namazı kılındı

“Arama çalışmalarımız devam edecekt�r”
Val� Ünlü  “Derel�’de k� sel felaket�n�n ardından 75 gündür bulunamayan 4 k�ş�y�
arama çalışmaları mevs�m şartlarına göre metot değ�şt�r�lerek devam edecek”

tem değiştirerek sürdürüle-
cektir. Bundan sonraki arama 
çalışmaları ihbar üzerine, 
şüphe üzerine devam edecek-
tir. Arama çalışmalarında bir 
ipucu, bir şüphe duyulduğun-
da o bölgede yoğunlaşacaktır 
ve arama çalışmalarında 
komşu illerimiz Gümüşhane, 

Ordu, Trabzon bize destek 
vermeye devam edecektir. Bi-
lindiği gibi İzmir’de yaşanan 
deprem nedeniyle ekiplerimi-
zin bir kısmını buraya gön-
derdik. Rize’den 5 kişilik JAK 
Timi gelerek arama çalışmala-
rına destek vererek sürdürü-
yor. Dolayısıyla mevsim şart-
ları uygun olduğu şartlarda 
arama faaliyetleri metot de-
ğiştirerek devam etmekte ve 
edecektir. Ancak iş makinele-
riyle dere yataklarında arama 
çalışmaları yapılmayacaktır. 
Çünkü yağışın yoğun olduğu 
bir mevsime giriyoruz. Arama 
çalışmaları yaparken yeni bir 
sel mağduriyetinin yaşanma-
sını istemeyiz, bunun için ön-
lemlerimizi de almalıyız. Sa-
dece mevsim şartlarına 
uygun yöntemlerle arama ça-
lışmaları sürdürülecektir“ 
dedi.

“5 ASKERİN ŞEHİT, 1 İŞ MA-
KİNESİ OPERATÖRÜNÜN 
KAYBOLDUĞU MENFEZE 

KÖPRÜ YAPILIYOR”
Yaşanan sel afetinde men-

fezin çökmesiyle beş askerin 
şehit olmasına, bir iş makine-
si operatörünün ise kaybol-
masına neden olan menfezin 
yerine yapılacak köprünün yıl 
sonundan önce tamamlanaca-
ğını da ifade eden Vali Ünlü, 
“Yaşanan sel afeti sonrasında 
Dereli, Yağlıdere, Espiye, Çal-
dağ ve Doğankent’te arka-
daşlarımız yoğun bir şekilde 
çalışarak afetin yaralarını bir 
an önce sarmaya çalışıyor. Bu-
nunla birlikte Tirebolu-
Doğankent’te yıkılan menfe-
zin yerine köprü yapımı baş-
latıldı. Sel afetinin üzerinden 
2 ay geçti. Bu süre içerisinde 
böyle bir köprünün bitirilme-
sini beklemek biraz haksızlık 

olur diye düşünüyorum, 
çünkü bizim burayı Karayolla-
rına devredeli 20 gün oldu. 
Ancak yıl sonundan önce 

köprü tamamlanacaktır” açık-
lamasında bulundu.

22 Ağustos tarihinde Gi-
resun’da yaşanan sel afetinde 

şehit olan 5 jandarmanın da 
aralarında bulunduğu toplam 
12 kişi hayatını kaybetmiş, 4 
kişi ise bulunamamıştı.

MİMAR ORHAN AYDIN’A
ÖNEMLİ GÖREV

Sağlık Sen’den G�resun’a çağrı
“B�z G�resun olarak gel�n Türk�ye'ye örnek olalım

ve G�resun'da sağlıkta ş�ddet� sıfırlayalım”

Almanya’dan G�resunlu öğrenc�lere tablet desteğ�

lattığı kampanyası çerçeve-
sinde gönderilen tabletler ih-
tiyaç sahibi öğrencilere dağı-
tıldı. Devamı Sayfa 3’te

G�resun’da ç�lek üret�m�
yüz güldürdü

G�resun’unda aralarında olduğu 6 �lde operasyon

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ve Çay ocağı işletmecisi Armağan 
Kuru arasında, önceki gece saatlerinde Belediye Başkanı Recep Yakar’ın ika-
met ettiği binanın otoparkında çıkan tartışmanın ardından silah sesleri duyul-
muştu. Konuyla ilgili tarafların beyanı Sayfa 2’de.

Bulancak’ta olaylı gece
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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

Yaşadığı anları anlatan 
Beled�ye Başkanı Recep 
Yakar, “ Eş�m ve çocukla-

Bulancak Beled�ye Başkanı 
Recep Yakar’ın kend� çay ocağı 
üzer�nden ekmeğ�yle oynadığını be-
l�rten Armağan Kuru ‘Başkana b�r-
kaç gündür ulaşamadım yolda gö-
rüncede görüşmek �sted�m.  Başka-
na s�z neden böyle yapıyorsunuz 
ded�m,h�çb�r şek�lde üstüne yürü-
me vurma herhang� temas olma-
mıştır. Daha sonra ben arkamı 
dönüp yürümeye başladım bu 
arada da başkan arabasından s�lahı-
nı çıkarıp tam 6 el ateş ett�. 4 kur-
şun ben�m bacaklarıma �sabet 
ett�,b�r�s� de parmaklarımı sıyır-
dı.Kurşunlardan b�r tanes� kem�ğ�-
m� kırdı ve şu anda sol bacağımda 
s�n�rsel hasar görünüyor.Tüm ka-
mera kayıtlarında olayın gerçek bo-
yutu görünecekt�r. Başkan Recep 
Yakar’ın verd�ğ� beyanların h�çb�r 
gerçekl�ğ� yoktur,gerekl� mecralar-
da konunun tak�b�n�n yapılmasını 
ve adalet�n yer�n� bulmasını �st�yo-
rum' �fadeler�n� kullandı.

Armağan Kuru’nun tedav�s� G�-
resun Prof. Dr. İlhan Özdem�r Dev-
let Hastanes�’nde devam ed�yor.

1. Sayfadan Devam
Projen�n �lçede başarıyla 

yürütüldüğünü �fade eden 
Alucra Z�raat Odası Başkanı 
Mete Met�nyurt, �lk üret�m-
den 9 ton ver�m elde ed�ld�-
ğ�n� söyled�. Z�raat Odası 

G�resun İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafın-
dan yapılan başvuru sonu-
cunda Alucra Oğlak Kebabı, 
Türk Marka ve Patent Kuru-
mu tarafından coğrafi �şaret 
�le tesc�llend�. Bununla b�r-
l�kte G�resun’un coğrafi tes-
c�ll� ürün sayısı 9’a çıkmış 
oldu.

G�resun’un Alucra �lçe-

Öncek� gece Bulancak Beled�ye Başkanı Yakar ve Çay ocağı �şletmec�s� Kuru arasında yaşanan kurşunlama olayından sonra taraflar basına konuştu

Bulancak Beled�ye Başkanı Recep Yakar:
“S�nkaflı küfürler ederek üzer�me yürüdüler”

Bacaklarından vurulan Armağan Kuru:
“Başkana b�rkaç gündür ulaşamadım
yolda görüncede görüşmek �sted�m.”

rımla beraber dışarıdan eve 
dönüyordum. Aracı park 
etmek �ç�n s�ten�n otoparkı-

na g�rd�m. Eş�m ve henüz 5 
yaşındak� çocuğum araçtan 
�n�p asansöre b�nd�ğ� anda 
bende arkalarından yürüyor-
dum. 

Bu sırada �k� k�ş� arka-
dan bana yaklaşarak geld�-
ler. Bana, “Sen b�z�m 
ekmek yed�ğ�m�z çay ocağı-
nı zabıtalarınla kapattırdın, 
ekmeğ�m�zle oynadın.” d�ye 
tehd�t ett�kler�nde ben de 
155’� aradım. 

Bu sırada s�nkaflı küfür-
ler ederek üzer�me yürüdü-
ler bende ruhsatlı s�lahımı 
çekerek korkutmak ve ken-
d�m� korumak amacıyla 
yere doğru ateş ett�m. Yer-

den seken b�r kurşun saldır-
ganlardan b�r�n� ayağından 
yaralamış.” �fadeler�ne yer 
verd�.

Konuyla �lg�l� olarak Bu-
lancak Beled�yes�’n�n resm� 
�nternet s�tes�nden yapılan 
basın açıklamasında; “Bele-
d�ye Başkanımız Sayın 
Recep Yakar, 04.11.2020 
Çarşamba günü saat 23.00 
sıralarında a�les� �le b�rl�kte, 
Güzelyalı Mahalles� Yeş�l-
vad� konutlarında bulunan 
�kamet�ne geld�ğ� ve aracını 
konutun kapalı otoparkına 
park ett�ğ� esnada kend�s�ne 
yaklaşan bazı şahısların 
sözlü tehd�tler�ne ve saldırı-
sına maruz kalmıştır.

Yaşanan menfur had�se 
sonrası adl� makamlarca baş-
latılan çok yönlü soruşturma 
devam etmekte olup, farklı 
söylent� ve �dd�alara �t�bar 
ed�lmemes� hususunu ka-
muoyuyla paylaşır, Beled�-
ye Başkanımız Sayın Recep 
Yakar ve a�les�ne karşı yapı-
lan saldırıyı esefle kınarız” 
den�ld�.

“Ç�lek üret�m�n� 100 tona çıkarmayı hedefl�yoruz”

Başkanı Met�nyurt, “İlçe-
m�zde Günügüzel Köyü’nde 
2018 yılında başlatılan proje 
çalışması başarıyla hayaca 
geç�r�ld�. İlk yıl acem�l�kler 
yaşınmış olsa da g�derek 
gel�r elde ed�lmeye başlan-

dı. Şu anda �lçem�zde ç�lek 
paketleme tes�s� kurma ça-
lışmaları bulunmaktadır. Bu-
rada paketlenen ç�lekler 
Ordu, S�vas g�b� komşu �lle-
re pazarlanacaktır. 

Ş�md� k� üret�m�n yüzde 
80’� �se �lçe pazarında tüke-
t�lmekted�r. Dolayısıyla G�-
resun’un fındık üret�m� ya-
pılmayan �lçeler�nden b�r� 
olan Alucra’da ç�lek üret�c�-
ler�m�z�n yüzünü güldür-
müştür” ded�.

Projede kapsamında 
ç�lek üret�m�nden c�dd� eko-
nom�k gel�r elde ett�kler�n� 
anlatan Ç�lek Üret�c�s� 
Ahmet Karslıoğlu �se “İlk 
yıl çok acem�l�k yaşadık, 17 
b�n fide d�km�şt�k bunların 
b�n ya da �k� b�n tanes� tuttu, 

sonra üret�m tekn�kler�m�z� 
gel�şt�rd�k. Şuanda kend�-
m�z 5-6 b�n tane fide yet�ş-
t�rm�ş bulunuyoruz. 2021 yı-
lında ç�lek bahçes�n� 10 dö-
nüme ve üret�m�m�z� �se 
100 tona çıkarmayı hedefl�-
yoruz. 2021 yılında ç�lek 
bahçem�zle Karaden�z Böl-
ges�’n�n en �y�s� olmak �st�-
yoruz. Proje kapsamında 
c�dd� b�r ç�lek üret�c�s� 
olduk ve bu başkalarına da 
örnek olsun �st�yoruz. Özel 
b�r ç�lek türü olan Osmanlı 
Ç�leğ� �ç�n de çalışmaları-
mız var. Alucra'dan bahçe-
m�z� görüpte kend�ler� de 
bahçe kurmak �steyen her-
kese b�lg� ve b�r�k�mler�m�z� 
paylaşarak yardıma hazırız” 
ded�.

Alucra Oğlak Kebabı coğrafi �şaret aldı

s�nde çok esk� b�r geleneğe 
sah�p olan Alucra Oğlak Ke-
babı, G�resun İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafın-
dan 14 Ocak 2019 tar�h�nde 
Türk Marka ve Patent Kuru-
muna yapılan başvuru sonu-
cunda 27 Ek�m 2020 tar�-
h�nde coğrafi �şaret �le tes-
c�llend�. Alucra Oğlak Ke-
babı’nın ayırt ed�c� özell�ğ� 

�se Temmuz ayının başından 
Ek�m ayının sonuna kadar 
olan dönemde, sütten kes�l-
m�ş ve 1 yaşını geçmem�ş 
olan kara oğlakların yöreye 
özgü fırınlarda p�ş�r�lmes�-
d�r. Oğlak Kebabı kend�ne 
özgü p�ş�rme tekn�ğ�yle oda 
koşullarında 2-3 gün bozul-
madan kalab�l�yor ve kış 
şartlarında 2-3 ay süreyle 
saklanab�l�yor.

Alucra Oğlak Kebabının 
coğrafi �şaret almasıyla b�r-
l�kte G�resun’un coğrafi �şa-
ret tesc�ll� ürünler�n�n sayısı 
9’a çıkmış oldu. G�resun’un 
d�ğer coğrafi tesc�ll� ürünler� 
�se; Çamoluk şeker kuru fa-
sulyes�, G�resun fındık ez-
mes�, G�resun kalınkara fın-
dığı, G�resun s�vr� fındığı G�-
resun Tombul fındığı, Göre-
le dondurması, P�raz�z el-
ması ve Tamzara dokuması.

G�resun Beled�yes� Su 
ve Kanal�zasyon İşler� Mü-
dürlüğü, yağan yağmurla-
rın ardından b�r�ken yağ-
mur sularının bölgede ya-
şayan vatandaşların hayatı-
nı olumsuz etk�lememes� 
�ç�n çalışma başlattı.

Ek�pler tarafından; Ha-
cıhüsey�n Mahalles� Ata-
türk Bulvarı Fevz�paşa Cad-
des� başlangıcında yapılan 
yağmur suyu çalışması ta-
mamlanırken, Aksu Mahal-
les� Mehmet İzmen Cadde-
s� yen� hastane yanında �se 
yen� b�r yağmur suyu hattı 
çalışması başlatıldı.

Kısa sürede tamamlan-
ması planlanan çalışmayla 
b�rl�kte olası su baskınları 
�le daha önce oluşan su b�-
r�k�nt�ler�n�n önüne geç�l-
mes� hedeflen�yor. 

Su ve Kanal�zasyon 
İşler� Müdürlüğü yetk�l�le-
r�, yağmur sularını tahl�ye 
etmede, olası taşkınları ön-
leme ve oluşab�lecek gölet-
ler�n önüne geçme amacın-
da olduklarını vurgulaya-
rak, �ht�yaç duyulan her 
noktaya yağmur suyu hattı-
nın döşeneceğ�n� b�ld�rd�.

YAĞMUR SUYU ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

LPG’DE ŞOK FİYAT

3,373,37

AKSUAKSU
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FABRİKA
Organize Sanayi Bölgesi Muhsin Tercan Cad.
No:33 Altınordu/Ordu*Türkiye
E-Posta: info@linra.com.tr
Telefon: 0452 800 04 00

“Farklı beklentiler, farklı çözümler”

İNŞAAT NAK. İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ
GURSAN

Adres : Hacıs�yam mahalles� Fat�h Caddes� No : 51 GİRESUN
Tel : 0454 212 62 02    Cep : 0539 233 03 04

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
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1. Sayfadan Devam
Fatsa Cumhur�yet Baş-

savcılığı koord�nes�nde yürü-
tülen, Ordu İl Emn�yet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık ve Orga-
n�ze Suçlarla Mücadele 

Toplam 274 personel görev aldı

Çocuklarımız hızla büyüyor ve bizden aldıklarını gelecek 
nesillere taşıyorlar. Onlarla bağımızı güçlendirmemiz, ilişkileri-
mizi güzelleş�rmemiz, toplumsal bağlarımızın da güçlü ve sağ-
lıklı olması anlamına geliyor. Kendilerine ait inanışları, hayat 
tarzları ve bizden bağımsız yaşamları oluşmadan önce çocukla-
rımıza saygılı olabilirsek, dürüst davranabilirsek elimizden gele-
ni yap�k diyebiliriz. Onlara şartsız bir sevgi sunabilirsek yarınla-
rımıza umutla bakabiliriz.

Ebeveyn-çocuk ilişkisi haya�mızın en değerli ve önemli 
ilişkilerinden biridir. Bu ilişki, anne babanın varlığında da yoklu-
ğunda da ömür boyu kişinin hareketlerini, duygularını ve dü-
şüncelerini şekillendirir. Anne babaların tutum ve davranışları 
çocuk üzerinde kalıcı tesirler bırakırken, çocuğun yaşanmışlıkla-
rı da anne babasını derinden etkiler. Kısacası anne- baba-çocuk 
ilişkisi; üzerinde düşünmeyi, emek vermeyi ve güçlendirilmeyi 
hak eder. Şimdi etraftan duyduğumuz şu sözleri inceleyelim: 
“Bizden her şeyi saklıyor.” “Bize karşı saygısız davranıyor.” “Bizi 
umursamıyor.” “Evin meseleleriyle ilgilenmiyor.” “İh�yacı olma-
sa bir gün aramaz.” Bu ve buna benzer cümleler kuran ebe-
veynlerin, çocuklarıyla ilişkilerinden memnun olmadıkları orta-
dadır. Bu, gerçekten her iki taraf için de üzücü ve zorlayıcı bir 
durumdur. Oysa çocuğumuz kaç yaşında olursa olsun onunla 
sağlıklı ile�şim kurabilmemiz mümkündür. Peki nasıl ?

İlişkimizi asla ihmal edilmemesi gereken bazı sabit değer-
lerin üzerine bina etmeye özen göstermeliyiz. Huzursuzluk 
veren beraberlikleri, özlenen birliktelikler haline ge�rmek için 
beş al�n kurala dikkat etmeliyiz:

DOST OLMAK : Çocuklarımızla ilişkilerimizi istenir ve özle-
nir hale ge�rmede çok etkili bir tutum da onları düşman gibi 
görmemek, onlarla uğraşmamak�r. Çocukları karşı cephede 
görmek, anne-babanın en kolay düşeceği tuzaklardandır. Anne-
babalar çocuklarını yanlış yaparken yakalamak üzere değil, 
doğru davranırken yakalamak üzere izlemeye çalışmalıdır. 
Çünkü doğru davranıştan sonra teşekkür ve tak�r gören çocuk, 
hep doğru davranmaya çalışacak�r.

SAYGI GÖSTERMEK: Peygamberimiz (SAV), “Küçüklerini 
sevmeyen, büyüklerine saygı duymayan bizden değildir” buyu-
ruyor. Büyüklere olduğu gibi küçüklere de saygı duymak gere-
kir. İnsan yavrusu küçüklüğünden i�baren saygılı olunmaya la-
yık�r. Çocuğa saygı, onun güzel özelliklerinden bahsetmek de-
mek�r. Onu can kulağıyla dinlemek, fikirlerine değer vermek, 
kendi çapında yapacağı projelerine destek vermek gereklidir.

BİR ŞARTA BAĞLI OLMADAN SEVMEK: Genelde çocuklarla 
konuşurken uyursan seni severim, uslu durmazsan sevmem, iyi 
not alırsan severim gibi cümleler kurarız. Böyle cümlelerle bir 
anlamda sevgimizi alet ederek istemediklerimizi onlara daha 
kolay yap�rma yolunu seçeriz. Aslında en öfkeli olduğumuzda 
bile sevgi vardır içimizde. Bu sevgiyi göstermek için şart koş-
mak doğru bir yöntem değildir.

DÜRÜST DAVRANMAK: Çocuğumuz hangi şartta olursa 
olsun ona yalan söylemeyeceğimizi bilmelidir. Beraber olduğu-
muzda beyaz yalan, pembe yalan, laf oyunu, dalavere gibi dav-
ranışlarımıza şahit olmamalıdırlar. Elbette söyleyeceklerimizi er-
teleme hakkımız vardır ancak yalan söylemeye hakkımız yok-
tur.

GÜVENMEK: Güven duygusu, Müslüman’ın haya�ndaki 
en önemli duygudur. Günümüzde en çok zedelenen duyguların 
da başında gelir güven duygusu. Ona güvenmek, başarabilece-
ği işlerde sorumluluk vermek mutlu bir yaşamın başlangıcı ola-
cak�r.

Rabbim evlatlarımızla huzurlu bir yaşam nasip eylesin. 
Selam ve dua ile

1. Sayfadan Devam
AGKUD Başkanı Al� 

Türk, “Eğ�t�m�n önem�n� 
b�len k�ş�ler olarak bu yılk� 
sosyal sorumluluk projem�-
z� tablet b�lg�sayar kampan-
yasına yöneltt�k. Çocukların 
eğ�t�mden uzak kalmaması 
�ç�n b�r nebze de olsa katkı-
mız olsun �sted�k. Bu tür ça-
lışmalarımız bundan sonra 
da devam edecekt�r. Yaşa-
nan sel afet� neden�yle mem-

“Çocuklarımız ve gençler�m�z
b�zler�n geleceğ�d�r”

1. Sayfadan Devam
Sağlık Sen G�resun Şu-

bes�’nden yapılan yazılı 
açıklamada ;”G�resun Mer-
kez Soğuksu A�le Sağlığı 
Merkez�nde Doktor Özlem 
Cömert'e 3 Kasım 2020 tar�-
h�nde mesa� başında hastası 
tarafından sözlü ş�ddete 
maruz bırakılmıştır.Sağlık 
Çalışanları bunu hak etm�-
yor. G�resun olarak sağlık 

“G�resun’un Türk�ye'ye örnek olmasını �st�yoruz”
çalışanlarımıza sah�p çık-
malıyız.Nasıl k� asker�m�ze, 
pol�s�m�ze sah�p çıkıp bağrı-
mıza basıyorsak onları da 
aynı şek�lde korumalı ve kol-
lamalıyız. Sadece Pandem� 
sürec�nde değ�l d�ğer za-
manlarda da kend� sevd�kle-
r�nden ayrı b�ze h�zmet et-
meye çalışan kahramanları-
mızı koruyalım. Ş�ddet h�ç-
b�r çözüm get�rmez hele k� 
sağlık çalışanına ş�ddet h�ç-
b�r çözüm get�rmez. Sağlıkta 
yaşanan ş�ddetler yüzünden 
sağlık meslek seç�m� artık 
azalmıştır. 

Bel�rl� branşları artık he-
k�mler�m�z terc�h etmemek-

ted�r. Eğer bu şek�lde ş�ddet 
uygulamaya devam ederse-
n�z çok uzak değ�l yakın b�r 
gelecekte G�resun'da hem 
çalışan hemvde branş he-
k�mler�m�z� bulamayaca-
ğız.B�z G�resun olarak gel�n 
Türk�ye'ye örnek olalım ve 
G�resun'da sağlıkta ş�ddet� 
sıfırlayalım.

Pandem� dönem� boyun-
ca bakanlık tarafından sü-
rekl� ps�koloj�k ş�ddete uğ-
rayan, parasını alamayan, 
�z�nler�n� kullanamayan sev-
d�kler�n� göremeyen kahra-
manlarımıza G�resunlular 
olarak sah�p çıkalım.Sağlık-
ta ş�ddete ağır cezalar ver�l-

mekted�r. Ş�ddet oluştuğun-
da hek�m�n veya yakınlarda 
olan çalışanın 1111 numara-
lı telefonu tuşladığında artık 
olay bakanlıkça yargıya dev-
red�l�r. Sağlıkçı ş�kayet�nde 
vazgeçse b�le bakanlık ş�ka-
yet�nden vazgeçmez. En son 
örneğ� ş�ddet uygulayana 23 

b�n TL ceza ver�ld�.Türk�-
ye'de yetk�l� send�ka olarak 
ş�ddet�n cezasız kalmaması 
�ç�n b�rçok adım attık ve bu 
güne get�rd�k. G�resun'da da 
yetk�l� send�ka olarak halkı-
mızdan Türk�ye'ye örnek ol-
masını �st�yoruz” �fadeler�ne 
yer ver�ld�.

(KOM) Şube Müdürlüğü 
ek�pler� tarafından yapılan 
operasyon kapsamında, 
Ordu’nun Altınordu, Fatsa, 
Ünye, Kumru, Korgan, 
İk�zce, Çatalpınar �lçeler�yle, 

D�yarbakır, Samsun, Tokat, 
G�resun ve B�tl�s �ller�nde tes-
p�t ed�len şüphel�ler�n adres-
ler�ne baskın düzenlend�. 
Ordu İl Jandarma Komutanlı-
ğı bünyes�ndek� personel ve 
patlayıcı arama köpeğ�n�n de 
destek verd�ğ� operasyon kap-
samında toplamda 47 farklı 
adrese eş zamanlı operasyon 
yapıldı.

Toplamda, 65 ek�p ve 274 
personelle yapılan operas-
yonda, şüphel�ler�n ev �le 
araçlarında yapılan gen�ş 
çaplı aramada, 25 adet ruh-
satsız tabanca, 4 adet kurusı-
kı tabanca, 17 adet ruhsatsız 
av tüfeğ� �le bu s�lahlara a�t 
müh�mmat �le 38 adet tar�h� 
eser n�tel�ğ�nde tabanca, 
tüfek, kılıç, kama, çeş�tl� süs, 
obje ve eşyalar ele geç�r�ld�.

Operasyon kapsamında 
toplamda 45 şüphel�n�n gö-
zaltına alındığı öğren�ld�. 
Olayla �lg�l� soruşturma 
devam ed�yor.

leket�m�z G�resun’da öğren-
c�ler�n eğ�t�m konusunda 
olumsuz yönde etk�lenme-
mes� �ç�n b�zlerde el�m�z� 
taşın altına koyma kararı al-
mıştık. Dernek üyeler�m�z�n 
katkıları �le tem�n ett�ğ�m�z 
40 tablet�, Güce, Yağlıdere 
ve Derel� �lçeler�m�z�n yanı 
sıra Duroğlu beldes�nde �h-
t�yaç sah�b� öğrenc�ler�m�ze 
dağıttık” ded�.

Başkan Türk, “Çocukla-
rımız ve gençler�m�z b�zle-
r�n geleceğ�d�r. Bu zor sü-
reçte onların yanında olmak 
b�z�m �ç�n m�ll� ve manev� 
b�r görev olduğunun b�l�n-
c�ndey�z. Kampanyamıza 
destek veren herkese teşek-
kür ed�yoruz” �fadeler�ne 
yer verd�.

Öğrenc�ler tabletle ders-
ler�ne çalışacaklarını d�le ge-
t�rerek, dernek yönet�c�ler�-
ne teşekkür ett�.
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Depremler, yerin derinliklerinde belirli aralıklarda biriken enerji-
nin aniden boşalması sonucu yeryüzünün sarsılması ile oluşurlar. 
Yerin yüzeyini hareketsizmiş gibi algılasak da, gerçekte sürekli olarak 
yer değiş�rir, yükselir, alçalır, kıvrılır ve bükülerek devingen bir süreç 
izlerler... 

Bu süreçte yerin derinliklerinde büyük enerji birikimleri oluşur. 
Onlarca ha�a yüzlerce yılı kapsayan geniş zaman aralıklarında gerile-
rek biriken bu enerji, kayalıkların en zayıf noktalarında kırılmalarla bo-
şalırlar. Bu hareket sırasında yeryüzünde gözle de görülebilen fay 
adını verdiğimiz ve yüzlerce kilometreyi bulabilen arazi kırıkları olu-
şur. İşte bu kırılmalar sonucu yıkıcı depremler oluşmaktadır. (Örneğin 
son yaşadığımız İzmir/Seferihisar açıklarında yaşanan 6.6 büyüklü-
ğündeki depremde 40 km. lik bir kırık oluştuğu ön tespi� yapılmış�r.) 
Ancak bu kırıklar yerin yüzeyinde çoğunlukla çıplak gözle gözlene-
mezler ve yüzey tabakaları ile gizlenirler… 

Depremlerin oluş nedenlerine göre değişik türleri vardır. Coğraf-
yamız da dahil olmak üzere yeryüzünde en sık yaşanan ve levha hare-
ketleri sonucu oluşan “Tektonik” depremler olarak nitelendirilen tür, 
ülkemizde en sık oluşan deprem türlerindendir.

Deprem, hem kavram olarak hem de büyüklüğü ne olursa olsun 
her gerçekleş�ğinde, anlıkta olsa günden oluşturup ilgimizi çekebil-
mektedir. Şayet, şidde� toplumu sarsacak derecedeyse, günlerce ya-
şan�mızın içine de girebilmektedir. 

Nitekim 30 Kasım 2020 günü İzmir Seferihisar açıklarındaki 6.6 
büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye’nin gündemi sarsmış, günlerdir 
enkaz al�ndakileri kurtarma faaliyetleri büyük bir heyecanla izlen-
mektedir.

Özellikle 65. ve 91. saatlerde kurtarılan 4 yaşındaki Ayda ve 3 ya-
şındaki Elif çocuklarımız deprem algımızı değiş�rmiş�r… Depremlerin 
ülkemizde meydana gelenlerini ha�rladığımızda, toprak üzerindeki 
“zayıf” yapıları yıkarak, çok sayıda can ve mal kayıplarına yol açabil-
mektedirler. Depremler can ve mal kayıplarına yol açabilirler; ancak 
mutlaka ölüm, ağır yaralanma veya binaların yıkılmasını gerek�rmez-
ler.

Bugün bilimsel ve teknik olarak depremin etkilerinden korunma-
mızı sağlayacak yeterli bilgiye ve teknolojiye sahibiz. Bütün mesele 
bu bilgiyi ve teknolojiyi nasıl kullanacağımızdır. Türkiye bir deprem ül-
kesidir ve ülkemizin hemen her yerinde deprem olabilmektedir. Top-
raklarımızın %96’sı, nüfusumuzun da %98’i ak�f deprem kuşakları içe-
risinde yer almaktadır (Bkz. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası). Dep-
remden korkmak normaldir; ancak neden olduğu yıkımları ve ölüm-
leri azaltmak veya engellemek için önceden önlemler alıp, deprem-
den korunmaya ilişkin bilimsel bilgileri öğrenerek, daha güvenli ve 
sağlıklı bir yaşam sürdürebiliriz. 

Bu açıdan, toplumsal bilinci ar�rmak ve olası bir depremden en 
az zararla kurtulmak için bireyin deprem hazırlığı ve eği�mi çok 
büyük önem taşımaktadır. Aşağıda, depremden korunmaya yönelik 
olarak; deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrası ya-
pılması ve uyulması gereken doğru davranış kuralları kırk adımda 
maddeler halinde sıralanmış�r. 

Unutmayalım; bir depremin ilk saatlerinde, ha�a ilk günlerinde 
kimse yardımımıza ge-le-me-ye-cek-�r. Özellikle ilk 72 saat olan “Al�n 
Saatler” olarak nitelendiren zaman dilimi çok önemlidir. Bizi sadece o 
andaki hazırlıklarımız ve bilgilerimiz koruyabilecek�r. Sırf bu nedenle, 
deprem tehlikesine karşı planlı olmak, ailemizde kimlerin, ne zaman, 
nerede ve nasıl davranacağını öncenden belirlemek, bizleri olası dep-
remin etkilerinden, tehlike ve risklerinden koruyacak�r.

DEPREM TEHLİKESİNE KARŞI YAPILMASI GEREKENLER
…ÖNCESİNDE
1. Yerleşim alanı ve bina seçiminde ��z davranın. Evinizin yapı 

tekniği ve inşaat yönetmeliğine uygun olarak nasıl inşa edildiğini 
araş�rın, sorun, öğrenin ve deprem, sel, yangın tehlikesi vb. acil du-
rumlara karşı sigortala�n.

2. Evdeki eşyalarınızın yerini doğru seçin. Ağır ve yüksek dolap-
lar (portmanto, ves�yer, vitrin, kitaplık, elbise dolabı vb.) ile devrilme 
riski olan diğer eşyaları birbirine ve duvara uygun malzeme ile sabit-
leyin. Televizyon, bilgisayar, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi eşya-
ların devrilmesini engelleyecek şekilde yerleş�rin ve/veya uygun mal-
zeme ile sabitleyin.

3. Ağır tabloları, tavan ve duvara asılan avize, klima, çanak an-
tenler vb. cihazları bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak malzeme 
ile (kaliteli asma halkası, vida ve uygun dübel seçerek (çelik, gazbe-
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ton vb.) tekniğine uygun bir şekilde sabitleyin.
4. Cam eşyaların (yiyecek kavanozları, bardak, porselen vb.) yer 

aldığı rafların kapaklarının kapalı olmasına özen gösterin. Ağır eşyala-
rı en alt raflara yerleş�rin.

5. Karyola ve koltuklarınızı pencere önlerine, üzerinize devrilebi-
lecek ağır dolap ve vitrin yanına yerleş�rmeyin. Karyola üzerinde ağır 
eşya olan raf bulundurmayın.

6. Soba, şofben, termosifon, kombi vb. ısı�cıları sağlam malze-
melerle duvara veya tehlike oluşturmayacak yerlere yükü taşıyacak 
malzeme ile sabitleyin ve her yıl sabitlediğiniz diğer eşyalarla birlikte 
sağlamlığını kontrol edin.

7. Binanızda acil çıkış için kullanılabileceğiniz yollardaki tehlike-
leri ortadan kaldırın. Hızlı kaçışınızı engelleyebilecek eşyaları çıkış 
yolu üzerinde bulundurmayın.

8. Ailece, acil bir durumda elektrik, doğal gaz, su vanası ve 
yanan ocakların nasıl kapa�lması gerek�ğini öğrenin.

9. Gaz kaçağı ve yangın tehlikesine karşı, gaz vanası ve elektrik si-
gortalarını otoma�k hale ge�rin. Ocak ve şofbendeki LPG hortum ve 
gaz başlıklarını aralıklarla yenileyin.

10. Aile fertlerini deprem sırasında nasıl davranmaları gerek�ği 
konusunda eği�n. Ev içinde ve çevresinde, deprem sırasında sığınıla-
cak yerleri belirleyin. Kısaca; bir “Ev Afet Planı” hazırlayın 
(afad. gov. tr.#AfetlereHazırOl portalını inceleyiniz.) Aralıklarla bu 
plana göre nasıl davranılması gerek�ği konusunda ailece tatbikat-
lar/egzersizler/alış�rmalar yapın.

11. Acil durumlarda aile bireyleri ile nasıl haberleşeceğinizi ve 
aranacak acil telefonları tüm aileye öğre�n. Evinizde bir yangın sön-
dürücü ve ilk yardım çantası bulundurun. Her türlü kaza, hastalık ve 
afet olasılığına karşı ser�fikalı ilk yardım eği�mi alın.

12. Kazalar, hastalık veya bir yangın halinde aranacak ambulans, 
itfaiye, arama-kurtarma gibi acil yardım ekiplerinin (AFAD Arama-
Kurtarma 122, Acil Tıbbi Yardım 112, İ�aiye 110, UZEM Ulusal Zehir 
Danışma Merkezi 114, Polis 155 vd.) telefon numaralarını ezberleyin 
veya telefon rehberine ya da en kolay görülebilecek bir yere yazın.

13. Deprem sırasında ve sonrasında, ilk günler şehir dışını ara-
mak daha kolaydır. Bu nedenle şehir dışında bir yakınınızın telefon nu-
marasını belirleyin. Bu numara afette aile ile�şim hat�nız olsun ve 
tüm aile fertleri ile yakınlarınıza bildirin. Böylece o zor anlarda herke-
sin birbiri ile haber alması kolaylaşacak�r.

…SIRASINDA
14. Deprem sırasında kapalı mekânlarda ve alt katlardaysanız; çı-

kabiliyorsanız, dışarı çıkın. Üst katlardaysanız dışarı çıkmaya çalışma-
yın. Panik halde koşuşturmayın. İçeride kalıp, sakin olun ve güvenli 
bir yer seçin.

15. Sarsın� hafif başlar ve git�kçe şiddetlenir. Ayakta kalmaya ça-
lışmayın. Şayet, dışarı çıkmışsanız, binalardan düşebilecek cam, rek-
lam tabelası, baca, beton oluk, moloz parçaları gibi yaşamsal tehlike-
ye yol açabilecek şeylerden başınızı ve boynunuzu koruyun.

16. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa al�na veya 
dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağla-
yabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturun. Bina yıkıl-
madığı sürece, sabitlemiş buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ağır eşya-
ların yanındaki yaşam üçgeni daha koruyucu olabilir. Başınızı iki el ara-
sına alarak veya bir koruyucu (yas�k, kitap vb) malzeme ile korunma-
lısınız. (Bkz. Alttaki grafik ve resimler) Sarsın� geçene kadar bu pozis-
yonda bekleyin.

HAYAT KURTARACAK TEMEL DAVRANIŞ:

- Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK
- Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN
- Düşmemek için sabit bir yere TUTUN.

Örneğin: Masaya tutunun ve onunla birlikte hareket etmeye 
hazır olun ve sarsın� geçinceye kadar bu durumda kalın.

17. Sabitlenmemiş dolap, raf, vitrin, soba, ısı�cı vb. eşyalardan 
ve pencerelerden uzak durun.

18. Balkona çıkmayın. Balkon ve pencerelerden atlamaya kalkış-
mayın. Merdivenlerden hızla uzaklaşın! (Son İzmir depreminde ölüm-
lerin önemli bir kısmı merdiven boşlularında yaşanmış�r.)

19. Asansörü kesinlikle kullanmayın. Asansördeyseniz, kat çıkış 
düğmesine basarak hemen terk edin.

20. Olası gaz sızın�larına karşı kibrit, çakmak yakmayın, elektrik 
düğmelerine dokunmayın.

21. Tekerlekli sandalyedeyseniz, tekerleklerini kilitleyerek baş ve 
boynunuzu koruyun.

22. Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulundu-
ğu yerlerde ocak, �rın vb. cihazlar açıksa kapa�p, dökülebilecek mal-
zeme ve maddelerden uzaklaşın.

23. Okulda, sınıfta ya da bürodaysanız sağlam sıra, masa altla-
rında veya yanında; koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluştu-
racak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareke� ile baş ve boynunuzu ko-
ruyun.

24. Bulunduğunuz yerde diğer güvenlik önlemleri alıp, acil du-
rumlarda gerekli olabilecek eşya ve malzemeleri yanınıza alarak, 
daha önceden tespit et�ğiniz güvenli toplanma bölgesine gidin.

25. Sinema, �yatro, toplan� salonu gibi kalabalık mekânlarday-
sanız, bulunduğunuz yerdeki koltuk, sıra gibi eşyaların yanında kendi-
nizi korumaya alın.

26. Dışarıda depreme yakalanırsanız, enerji hatları ve direklerin-
den, ağaçlardan, diğer binalardan ve yüksek duvar diplerinden uzak-
laşın. Açık bir arazide çömelerek etraftan gelebilecek tehlikelere karşı 
hazırlıklı olun.

27. Denizdeyseniz dışarı çıkın ve deniz kenarından derhal uzak-
laşın.

28. Araç içindeyseniz ve bulunduğunuz yer güvenli ise sağa ya-
naşıp kontağı kapa�n ve araç içinde bekleyin. Trafikte kesinlikle aracı-
nızdan çıkmayın.

29. Sarsın� sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkış uzaksa, 
aracı durdurup aşağıya inin ve yanına yan yatarak ayaklarınızı karnını-
za çekip, ellerle baş ve boynunuzu koruyun. (ÇÖK-KAPAN-KORUN ha-
reke�) Araç içinde olduğunuz takdirde, üzerine düşebilecek beton 
blok parçaları ile araç içinde ezilebilirsiniz.

30. Kapalı bir otoparkta ise araç dışına çıkıp yanına yan yatarak, 
ellerle baş ve boynu koruyun. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel mal-
zemesi gibi büyük kütleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecek�r. 
Araç içinde kaldığınız takdirde, üzerinize düşebilecek beton parçala-
rından ezilme tehlikesi yaşayabilirsiniz.

…SONRASINDA
31. İlk yapmanız gereken şey kendinizi kontrol edin, sakin olma-

ya çalışın. Çevreyi gözlemleyin. Yaralı veya yardım isteyen olup olma-
dığını kontrol edin.

32. Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen 
ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını ka-
pa�n. Camları ve kapıları açın ve hemen binayı terk edin.

33. İlk dakikalarda, ilk saatlerde telefonları ilkyardım, arama-
kurtarma, yangın gibi acil durumları bildirmek dışında kullanmayın. 
Bu dakikalarda acil yardım ekiplerinin haberleşmesi ve ile�şim hatla-
rının açık olması çok çok önemlidir.

34. Aile içinde ve komşularınızla dayanışma ve yardımlaşma ha-
linde olun.

35. Yıkılan binalarda yardıma ih�yacı olanlara; arama-kurtarma, 
ilk yardım ve enkaz kaldırma çalışmalarındaki ekiplere yardımcı ve 
destek olun.

36. Binanız zarar görmüşse içeri girmeye çalışmayın. Artçı dep-
rem olabileceğini asla unutmayın. Değerli eşyalarınız varsa, binadan 
uzakta ve emniyetli bir yerde kurtarma ekiplerinin gelmesini bekle-
yin.

37. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.
38. Çok Önemli: Yıkın� al�nda kalmışsanız; biliniz ki, kurtarma 

ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecek�r. Direnç-
li olun. Enerjinizi en tasarruflu bir şekilde kullanmak için hareketleri-
nizi kontrol al�nda tutun.

39. El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisat-
larına veya zemine vurmak sure�yle varlığınızı dışarıya duyurmaya ça-
lışın.

40. Sesinizi kullanabiliyorsanız, kurtarma ekiplerinin seslerini 
duymaya ve onlara seslenmeye çalışın. (Sesimi duyan var mı!...)

ÖNEMLİ NOT: e-devlet kapısı üzerinden, bölgenizin güvenli top-
lanma alanını öğrenebilirsiniz. (AFAD Acil Toplanma Alanı Sorgulama)
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Giresunspor’un eski oyun-
cularından Berkan Yıldırım, 
eski kulübünü asla zor du-
rumda bırakmayacağını söy-
ledi.

Alacaklarını tahsil edeme-
yen oyunculardan biri olan 
Berkan; “Bu konuda iki kez 
telefon görüşmesi gerçekleş-
tirdim. Bana yeni bir ödeme 
takvimi yapmalarını istedim. 
Ancak ‘paramız yok, TFF’ye 
başvur ve sıran geldiğinde pa-
ranı alırsın’ yanıtını aldım. 
Halen TFF’ye başvurmuş de-
ğilim. Şunu herkesin bilmesi-
ni isterim ki Giresunspor for-
masını giydiğim dönemlerde 
asla para konusunu sorun et-
medim. Geçen sene de para 
almadım. Son güne kadar 
bekledim ancak aldığım yanıt 
olumsuz oldu. Ben Giresuns-
por’un senelerce ekmeğini 
yedim. Kulübün asla zor du-
rumda olmasını istemem. 

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi töreni, 
bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Te-
sisleri'nde saat 14.30'da Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme tu-
runda, 3. Eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 
43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, 
Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, 
Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel 
Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak. Kupa 
statüsünün 2A-ç maddesinde belirtildiği üzere 52 takım-
dan 26'sı seri başı olacak ve maçlar seri başı takımların sa-
hasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde önceki 
akşam oynanan maçlarda Giresuns-
por’un eski iki oyuncusu da saha-
daydı.

İki sezon Giresunspor formasını 
giyen Vedat Muriç, Lazio formasıy-
la Zenit’e karşı forma giyerken, 
2010-2011 sezonun başında döne-
min başkanı Osman Çırak başkanlı-
ğındaki yönetimin kulübe kazandır-
dığı İsael Da Silva Barbosa ise Fe-
rencvaros’un başarısı için Juven-
tus’a karşı ter döktü.

15 Temmuz Spor Kompleksi’nde yer alan yürüyüş par-
kurunda eskimiş ve özelliğini kaybetmiş bölümler yenilen-
di.

Parkurda yürüyüş yapan vatandaşların tehlike yaşama-
sına neden olan bölümler Giresun Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü ekipleri tarafından onarıldı. Yapılan çalış-
mayla birlikte 350 metrelik parkurda eskiyerek özelliğini 
kaybetmiş kauçuk alanlar yenilenerek daha sağlıklı, daha 
güvenli ve daha güzel görünümlü olarak vatandaşların hiz-
metine sunuldu.

Spor ve yürüyüş yapmak için tesise gelen vatandaşlar 
kauçuk parkurda oluşan çukurların onarılmasından dolayı 
son derece memnun kalırken, Belediye yetkililerine teşek-
kür etti.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ise so-
rumluluk alanlarında yer alan tüm park, bahçe ve spor te-
sislerinin bakım ve onarımının yapıldığını ve yenilenip va-
tandaşların hizmetine sunulduğunu belirterek: “Vatandaş-
larımızın spor amaçlı yürüyüş yapabileceği, gelen konukla-
rını gezdirebileceği rekreasyonve park alanlarımızdan çok 
güzel tepkiler alıyoruz. Parklarımız, modernleşen şehir kim-
liğimizin en önemli göstergelerindendir. Ekiplerimiz, yaz-
kış gerçekleştirdikleri bakım, onarım ve temizlik çalışmaları 
ile parklarımızı güzel ve güvenli hale getiriyor" dedi.

Giresunspor’un Cumartesi günü deplasmanda Bandırmaspor ile ya-
pacağı karşılaşmayı Antalya Bölgesi hakemlerinden Murat Erdoğan yö-
netecek.

Erdoğan’a Şanlıurfa Bölgesi’nden Mehmet Şahan Yılmaz ile Adana 
Bölgesi’nden Mert Bulut yardımcılık yapacak. Müsabakada dördüncü 
hakem olarak ise Adana Bölgesi’nden Tarık Güldal görev alacak.

Giresunspor’un evinde Tekirdağspor ile oynadığı karşılaş-
mada altyapıdan yetişen oyuncular maçın son dakikasında 
süre alabildi.

Yeşil-beyazlı ekip ilk 20 dakikalık bölümde iki gol bırak-
mayı başardı. Özellikle ikinci devrenin başından itibaren alt-
yapı oyuncuları Alperen, Arda ve Fatih’in görev alacağı sanıl-
dı. Bu oyuncular tam 45 dakika kale arkasında ısındı. Alperen 
ve Fatih son dakikada süre alırken, Arda ise oynayamadı.

Berkan: “G�resunspor’u zor durumda bırakmam”
Hele benim yüzümden hiç. 
Alacaklarım için TFF’ye baş-
vurduğumda ve de sıra bana 
geldiğinde Giresunspor zor 
durumdaysa Berkan Yıldı-

rım’ın gereğini yapacağını ve 
asla senelerce ekmek yediği 
kulübü zor durumda bırak-
mayacağını altını çizerek be-
lirtmek isterim” dedi.

G�resunspor’un
rak�b� bell� oluyor

Yürüyüş parkuru yen�lend�

Keşke daha önce düşünülselerd�

Şamp�yonlar L�g�’nde �k� esk� G�resunsporlu

Düdük Erdoğan’da
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Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, konuk 
olacakları Royal Hastanesi 
Bandırmaspor’u yenerek ge-
ride kalan hafta Ümraniyes-
por karşısında kaybettikleri 3 
puanı telafi edeceklerine 
inandıklarını ifade etti.

Kupada Tekirdağspor ile 
oynadıkları maç öncesinde 
oyuncularıyla yaptığı toplan-
tıda konsantrasyon eksikliği 
olmaması konusunda gerekli 
uyarılarda bulunduklarını 
ifade eden Hakan Hoca; 
“Geçen sene ilimizin BAL’da 
mücadele eden ekibine ele-
nen bir ekiptik. Bu sene ise 
bizim ligde yer alan ekipler-

Giresunspor zorlu Bandırmaspor müsabakası için şe-
hirden ayrıldı. Cumartesi günü Bandırma’da çok zorlu bir 
doksan dakikaya çıkacak olan Çotanaklar, sabah yaptığı 
antrenmanın ardından Bandırma’nın yolunu tuttu ve akşa-
müzeri kampa girdi. Giresunspor son çalışmasını bugün 
Bandırma’da yapacak ve ardından karşılaşma saatini bek-
lemeye alacak.

Giresunspor’un Basın Sözcüsü Ferhat Karademir artık 

sadece Cumartesi konuk olacakları Bandırmaspor ile yapa-

cakları maçı düşündüklerini söyledi.
Karademir; “Kupada Tekirdağspor ile oynadığımız maç 

artık geride kaldı. Bizim için lig maçları daha önemli. Bu 

nedenle hemen bu karşılaşmaya yoğunlaştık. Takımımızın 

maç öncesinde yorucu bir yolculuk yapmaması için takımı-

mızı iki gün önceden Bandırma’ya götürdük. Orada iyi bir 

oyun ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılan taraf ola-

cağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Giresunspor’un teknik adamı 
Hakan Keleş, lige verilecek arada 
dört futbolcunun milli takıma gide-
ceğini dile getirdi.

Hakan Hoca; “Lige verilecek 
arada Kerem genç milli takımımıza, 
Helder Yeşil Burun Adaları, Traore 
Burkina Faso, Madinda ise Gabon 
milli takımına gidecek ve maçlarını 
oynadıktan sonra Samsunspor müsa-
bakası hazırlıkları için takımımıza ka-
tılacaklar” dedi.

Giresunspor’un teknik patronu Hakan 
Keleş, takımlarda çıkan covid19 vakaları ne-
deniyle maçların ertelenmesinin tempo dü-
şüklüğüne neden olduğunu kaydetti.

Hakan Hoca; “Covid-19 konusunda 
Allah’a şükür bir problem yaşamadık ama ra-
kiplerimizde oluyor. 

Giresunspor’un file bekçi-
lerinden Onurcan, kupa ma-
çını unutarak lige odaklan-
dıklarını belirtti.

Bandırma’da kendilerini 
çok önemli ve zor bir karşı-
laşmanın beklediğinin altını 
çizen Onurcan; “Hedefimiz 
oradan üç puan elde ederek 
dönmek.

İyi mücadele ederek bunu 
başaracağımıza inanıyoruz. 
Kupa maçını tamamen unut-
tuk ve lige odaklandık” dedi.

Hakan Hoca: “Bandırmaspor deplasmanında 3 puan �ç�n sahada olacağız. B�z�m hedefim�z Süper L�g ve bu 
hedef doğrultusunda uğraşıyoruz. İy� b�r kadromuz var. İnanıyorum k� bu kadro b�z� hedefler�m�ze götürecek”

G�resunspor telafi edecek
den kupaya erken veda 
edenler oldu. Bu nedenle işi 
sıkı tuttuk ve maçı kazanarak 
kupada yolumuza devam 
ettik. Önümüzde bir Bandır-
maspor maçı ve sonrasında 
milli maç nedeniyle verilecek 
ara var. Bandırmaspor dep-
lasmanında kazanan taraf 
olmak istiyoruz” dedi.

BU KADROYLA
BAŞARACAĞIZ

Teknik patron Keleş söz-
lerine şu şekilde devam etti: 
“Geçen hafta sahamızda Üm-
raniyespor’'a yenilerek hafta-
yı puansız kapatmıştık. O 
maçta kaybettiğimiz puanları 
Bandırmaspor’u sahasında ye-

nerek telafi etmek istiyoruz. 
Hedefimiz üç puan. İç saha, 
deplasman fark etmiyor. 
Bizim hedefimiz Süper Lig ve 
bu hedef doğrultusunda uğ-
raşıyoruz. İçeride kaybettiği-
miz maçta sıkıntılar yaşadık. 
Kapalı defansa karşı oynadık. 
Rakip oyun oynamadı, bize 
de oynatmadı. 

Hakem de buna müsaade 
etti. Daha üretken olmamız 
gerekiyordu. O karşılaşmada 
pozisyonlara da girdik ama 
sonuçlandırmada sıkıntılar ya-
şadık ama iyi bir kadromuz 
var. İnanıyorum ki bu kadro 
bizi hedeflerimize götü-
recek.”

“Bandırma’yı düşünüyoruz”“Cov�d 19 tempomuzu düşürdü”

Ben bu illet hastalığa yakalanan herkese 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Altay 
maçımızın ertelenmesi tempomuzu biraz dü-
şürdü. Maç oynamadan haftayı geçirmek 
bizi etkiledi ve bunun sıkıntısını Ümraniyes-
por müsabakasında yaşadık” ifadelerine yer 
verdi.

Onurcan: “L�ge yoğunlaştık”

Giresunspor, seri başı olduğu için Ziraat Türkiye Ku-
pası dördüncü eleme maçını da iç sahada oynayacak.

Bu seneki statüye göre maçlar seri başları takımla-
rın sahasında oynanıyor. Tekirdağspor’u 2-0 yenerek 
adını bir üst tura yazdıran Giresunspor, kupadaki yeni 
rakibine ev sahipliği yapacak.

4. tur da
�ç sahada

4 oyuncu m�ll� takıma g�decek

Dönüşün 3 puanla olsun
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