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Cumhur�yet�m�z�n kurucusu, ulusumuzun
Büyük Önder� Atatürk’ün aramızdan ayrılışının

82. yılında saygı ve şükranla anıyoruz.

Özlem ve m�nnetle...

Milliyetçi Hareket Par-
tisi Giresun İl Başkanlığı 
13’üncü Olağan Kongre-
si’nde tek liste listeyle se-
çime katılan mevcut baş-
kan Ertuğrul Gazi Konal 
güven tazeleyerek yeniden 
başkanlığa seçildi.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun’un Şebinka-
rahisar ilçesinde yapılan 
elde dövme fındık hel-
vası, kış aylarında vücu-
du sıcak tutuyor ve 
enerji veriyor. 

Çifte kavrulmuş Gi-
resun kalite yağlı fındı-
ğından elde edilen 
dövme helvası gelenek-
sel yöntemlerle havan-
da dibekle saatlerce dö-
vülerek yapılıyor.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun Belediyesi ekiple-
ri, şehir genelinde boyası es-
kimiş ve çizgi özelliğini yitir-
miş olan yollarda yol çizgileri, 
uyarı yazıları yenilenip ikon-
lar konuluyor.

Devamı Sayfa 3’te

Şebinkarahisar’ın Saraycık 
Köyü’nde önceki gece yarısı mey-
dana gelen yangın büyük korku 
ve paniğe neden oldu. Yangında 
üç ambar, bir ahır ve kullanılma-
yan bir ev tamamen yanarken, it-
faiye ekiplerinin zamanında mü-
dahalesi ile yangın köyde bulunan 
diğer evlere sıçramadan söndürül-
dü. Devamı Sayfa 3’te

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
82’nci ölüm yıldönümü mü-
nasebetiyle bir mesaj ya-
yınladı.

Başkan Şenlikoğlu ya-
yınladığı mesajda ;”Cum-
huriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebediyete intikalinin 82. 
yıl dönümü dolayısıyla ya-
yımladığı mesajında: ”Mil-
letimizin Anadolu toprak-
larından silinmek istendiği 
bir dönemde, başlattığı 
kurtuluş mücadelesini 
silah arkadaşları ile birlik-
te zaferle sonuçlandıran 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ü rahmet ve min-
netle anıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Valisi Enver 
Ünlü, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ebediyete irtihali-

Piraziz İlçe Emniyet Amirliği’ ne bağlı ekipler koronavirüs 
tedbirleri kapsamında denetimlere devam ediyor. 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü sos-
yal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske 
ve mesafe kurallarına uyulması yönünde gerçekleştirilen de-
netimlerde vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kuralları-
na uyulması konusunda uyarılarda bulunulmuştur.

Giresun İl Umumi Hıf-
zıssıhha Meclisi Giresun Va-
lisi Enver Ünlü Başkanlı-
ğı’nda toplanarak Teyyare-
düzü’nde bulunan Özel Gi-
resun Bakım Merkezi’nde 
koronavirüs vaka ve te-
maslılarının artması üzeri-
ne karantinaya alınmasına 
karar verdi. 

7 Kasım’da karantinaya 
alınan bakım merkezinde 
karantina kuralları 14 gün 
boyunca devam edecek.

ULU ÖNDER ATATÜRK SAYGI İLE ANILIYOR
Val� Ünlü “Bugün, Atatürk’ün kurduğu Türk�ye 
Cumhur�yet�, dünyanın ve bölgen�n en güçlü,
saygın ve �st�krarlı b�r ülkes� hal�ne gelm�şt�r”

nin 82’nci yıl dönümü dolayı-
sıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Ünlü, yayınladığı me-

sajda şu ifadelere yer 
verdi.“Türkiye Cumhuriye-
ti'nin kurucusu, büyük önder 
Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk'ü ebediyete irtihalinin 
82’nci yıldönümünde saygı, 
rahmet, minnetle ve şükranla 
anıyoruz. 

10 Kasım tarihi sadece 
Atatürk’ü anma günü değil 
aynı zamanda O’nun idealle-
rine sahip çıkarak, ülkemizi 
çağdaş medeniyetler seviye-
sinin üstüne çıkarmak için ne 
kadar kararlı olduğumuzu da 
gösterme günüdür.

Devamı Sayfa 2’de

“Gaz� Mustafa Kemal Atatürk’ü
rahmet, m�nnet ve saygıyla anıyorum”

Bakım merkez�nde
v�rüs karant�nası

Şeb�nkarah�sar’da korkutan yangın

MHP’l�
Konal
güven
tazeled�

G�resun’da pandem� sonrası tur�zm görüşüldü

Türkiye Turizm Kalkınma 
Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Toktaş’ın katılımı ile 
pandemi döneminde turizm 
konulu toplantı Giresun’da 
gerçekleştirildi.Giresun Tica-
ret ve Sanayi Odası koordi-
nasyonunda yapılan toplantı-
da pandemi döneminde ülke-
miz ve bölgemizin turizm po-

tansiyellerinin değerlendiril-
mesi ve tanıtım çalışmaları 
üzerine fikir alış verişinde bu-
lunuldu.

Toplantıya Giresun Tica-
ret ve Sanayi Odası adına yö-
netim kurulu üyesi Ergin Kılı-
çarslan, Giresun Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Abdurrah-
man Demirel, Giresun İl Özel 

İdare Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Erdem Kılavuz, 
DOKA Giresun Koordinatörü 
Murat Aladağ, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Kemal Gür-
genci, GİRTAB Müdürü 
Tamer Uzuner ile Giresun’da 
faaliyet gösteren seyahat 
acenteleri ve turizm firma 
temsilcileri katıldı.

Fındığı yok
ama fındık
helvası var Koronav�rüs Denet�mler� Devam Ed�yor

“Daha sağlıklı ve daha
güvenl� trafik �ç�n”
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İLAN ve REKLAM KOŞULLARI
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Doğum, ölüm başsağlığı ve
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3,373,37
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1. Sayfadan Devam
G�resun Beled�ye Baş-

kanı Aytek�n Şenl�koğlu me-
sajının devamında ;”Gaz� 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“B�r�nc� vaz�fen, Türk �st�k-
lâl�n�, Türk Cumhur�yet�n�, 
�lelebet, muhafaza ve mü-
dafaa etmekt�r” sözünü ha-
tırlatan Başkan Şenl�koğlu: 
“B�zler ülkem�z� muhasır 
meden�yetler sev�yes�ne 
yükseltme hedefi �le çalış-
malarımızı sonuna kadar 
devam ett�r�p bu güçlü m�-
rasın yılmaz bekç�ler� ol-
maya devam edeceğ�z. 

Gelecek nes�ller�n de 
aynı şuur ve �nançla bayra-
ğı devralacaklarına ve ülke-
m�z� daha �ler� noktalara ta-
şıyacaklarına olan �nancı-
mız tamdır.” d�yerek şu �fa-
deler� kullandı ;“Hayatını 
bu az�z vatanın var olma 
mücadeles� üzer�ne kurmuş 
ve bütün m�llet�n takd�r�n� 
kazanmış büyük b�r asker 
ve devlet adamı olan Gaz� 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ülkey� çağdaş uygarlık se-
v�yes�ne çıkarma doğrultu-
sunda Türk�ye Cumhur�yet� 
Devlet�n�n �st�krar �ç�nde 
büyümes� ve demokras�n�n 
standartlarını her geçen gün 
yükseltmes� �ç�n yılmadan 
yorulmadan çalışmayı sür-
düreceğ�z. 

Bu duygu ve düşünce-
lerle, Cumhur�yet�m�z�n Ku-
rucusu Gaz� Mustafa 
Kemal Atatürk’ü rahmet, 
m�nnet ve saygıyla anıyo-
rum.”

1. Sayfadan Devam
G�resun Val�s� Enver 

Ünlü mesajının devamında 
;”Türk M�llet�ne olan bağlı-
lığı ve kazandığı eşs�z za-
ferlerle adını dünya tar�h�ne 
altın harflerle yazdıran Ata-
türk; ‘Ben�m naç�z vücu-
dum elbet b�r gün toprak 
olacaktır, ancak Türk�ye 
Cumhur�yet� �lelebet pay�-
dar kalacaktır.’ d�yerek, as-
ker� ve s�yas� dehasıyla ku-
rucusu olduğu Türk�ye 

Bulancak Beled�ye Baş-
kanı Recep Yakar, Türk�ye 
Cumhur�yet�’n�n kurucusu 
Gaz� Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ebed�yete �nt�kal�n�n 
82. Yıldönümü �le �lg�l� b�r 
mesaj yayınlandı.

Başkan Yakar yayınladı-
ğı mesajında; “Cumhur�ye-
t�m�z�n kurucusu, bağımsız-
lığımızın m�marı, Gaz� Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü ebed�-
yete �nt�kal ed�ş�n�n 82. yıl 
dönümünde, özlem, sevg� 
ve saygıyla anıyoruz.

Ülkem�z�n kurtuluşu �ç�n 
verd�ğ� mücadele �le taraflı 
tarafsız herkes�n takd�r�n� ka-
zanan Mustafa Kemal Paşa 
bu mücadeles�yle Türk’ün 
gücünü b�r kez daha dünya-
ya gösterm�şt�r. Gaz� Musta-
fa Kemal Atatürk, �ler�y� 
görme yeteneğ�, asker� de-

Keşap Beled�ye Başkanı 
Mehmet Emür, Türk�ye 
Cumhur�yet�’n�n kurucusu 
Gaz� Mustafa Kemal Ata-
türk’ün aramızdan ayrılışı-
nın 82. yıldönümü dolayı-
sıyla yazılı mesaj yayınladı.

"Kurtuluş Savaşımızın 
s�mges� ve Cumhur�yet�m�-
z�n kurucusu Gaz� Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölümü-
nün üzer�nden 82 yıl geçt�. 
Atatürk, Kurtuluş Savaşı �le 
Türk M�llet�n�n bağımsızlı-
ğının kılavuzu olmuş, dünya 
tar�h�ne damga vuran b�r 
l�der olarak tar�he adını altın 
harflerle yazdırmıştır.

Mustafa Kemal Ata-
türk’ün önderl�ğ�nde kahra-
man m�llet�m�z, kend�s�ne 

“Atatürk bağımsızlık mücadeles� veren bütün
 m�lletlere de kurtuluş ışığı olmuştur”

Cumhur�yet�’n�n bölünmez 
bütünlüğünün sonsuza 
kadar devam edeceğ�n� en 
güzel şek�lde vurgulamıştır. 
Bugün, Atatürk’ün kurduğu 
Türk�ye Cumhur�yet�, dün-
yanın ve bölgen�n en güçlü, 
saygın ve �st�krarlı b�r ülke-
s� hal�ne gelm�şt�r.

‘Ben� görmek demek, 
mutlaka yüzümü görmek 
demek değ�ld�r; ben�m fik�r-
ler�m�, ben�m duygularımı 
anlıyorsanız ve h�ssed�yor-

sanız, bu yeterl�d�r’ sözle-
r�yle b�zlere en güzel şek�l-
de rehberl�k eden Atatürk; 
kend�s�n� m�llet�ne adaya-
rak, hürr�yet yolunda karşı-
sına çıkan tüm engeller� 
aşmış, hayatına sığdırdığı 
büyük başarılarla, �lke ve 
düşünceler�yle sadece M�l-
let�m�z�n değ�l, bağımsızlık 
mücadeles� veren bütün m�l-
letlere da kurtuluş ışığı ol-
muştur.

B�zlere düşen en büyük 

görev �se Türk�ye Cumhur�-
yet�’n�n temel değerler�ne, 
kuruluş �lkeler�ne, �dealler�-
ne sımsıkı bağlı kalarak, Ül-
kem�z� hak ett�ğ� muasır me-
den�yetler sev�yes�ne taşı-
mak ve bayrak yarışını en 
�y� şek�lde devam ett�rmek-
t�r.

O’nun bıraktığı m�rası 
geleceğe taşımak ve Cum-
hur�yet�m�z�n temel değer-
ler�ne sah�p çıkmak �ç�n, 
her türlü bölücü ve yıkıcı 
dış ve �ç m�hrakların saldı-
rılarına karşılık b�rl�k, bera-
berl�k ve kardeşl�k duygula-
rı �çer�s�nde tüm �mkânları-
mızı seferber etmekt�r.

Böyle öneml� b�r günde, 
bu duygu ve düşüncelerle, 
başta Cumhur�yet�m�z�n ba-
n�s� Gaz� Mustafa Kemal 
Atatürk ve s�lah arkadaşları 
olmak üzere; doğrudan Az�z 
M�llet�m�z� hedef alan 15 
Temmuz ha�n darbe g�r�ş�-
m�nde ve y�ne vatanın bö-
lünmez bütünlüğü, m�llet�-
m�z�n b�rl�ğ� ve d�rl�ğ� uğru-
na canlarını feda etm�ş tüm 
şeh�t ve gaz�ler�m�z� rah-
met, m�nnet ve şükranla yâd 
ed�yorum” �fadeler�n� kul-
landı.

“Gaz� Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem, sevg� ve saygıyla anıyoruz”
hası, olağanüstü devlet 
adamlığı ve kısa sürede Tür-
k�ye Cumhur�yet�’n� çağdaş 
meden�yetler sev�yes�ne yük-
seltt�ğ� nokta �le büyük b�r 
l�der olduğunu tüm dünyaya 
�spatlamıştır.

Atatürk, yapmış olduğu 
�şler ve kurduğu Türk�ye 
Cumhur�yet� Devlet� �le 
Türk m�llet�n�n kalb�nde ol-
duğu kadar, tüm dünya tara-
fından da kabul ed�len 
büyük b�r l�der ve devlet 
adamı olarak tar�he geçm�ş-
t�r. Genç nes�llere emanet et-
t�ğ� ve ‘En büyük eser�m’ 
d�ye n�telend�rd�ğ� Türk�ye 
Cumhur�yet�, günümüzde 
�ler� b�r demokras� anlayı-
şıyla taçlanmış olarak, y�ne 
onun gösterd�ğ� hedefler da-
h�l�nde varlığını devam et-
t�rmekted�r. 

Gelecek nes�ller�m�z�n 
de aynı şuur ve �nançla ve 
de b�l�nçle bu kutsal emane-
t� b�zden büyük b�r onurla 
devralacaklarına, cumhur�-
yet�m�z� çok daha müreffeh 
b�r devlet hal�ne get�recek-
ler�ne olan �nancım tamdır.

Ülkem�zde Demokras� 
ve Cumhur�yet anlayışının 
temeller�n� atan ve �nşa 
eden Atatürk’ün ebed� 
âleme göç etmes�n� sadece 
fiz�ksel b�r ayrılık olarak de-
ğerlend�r�yoruz. 

Bu ves�le �le bu ülkey� 
b�zlere yurt olarak bırakan 
Gaz� Mustafa Kemal Ata-
türk ve s�lah arkadaşları 
olmak üzere tüm şeh�t ve ga-
z�ler�m�z� m�nnet ve şükran-
la anıyor, az�z hatıraları 
önünde saygıyla eğ�l�yoruz” 
ded�.

“Ulu Önder�m�z� rahmet, m�nnet ve şükranla anıyoruz”
vurulmak �sten�len esaret 
z�nc�rler�n� parçalamakla 
kalmamış, çağdaş b�r devle-
t�n gerekler�ne de kavuş-
muştur. Onun hedefler�nde 
yer alan Güçlü Türk�ye he-
define ulaşab�lmek �ç�n 
bugün b�zler de mücadele et-
mektey�z. 

Bu hedeflere tam anla-
mıyla varab�lmek adına ül-
ken�n evlatları olarak el�-
m�zden gelen� yapmaktayız. 
Türk�ye’n�n çağdaş uygarlık 
düzey�ne ulaşması �ç�n en 
büyük atılımların öncüsü 
olan ve ülkem�z�n barış, 
huzur �ç�nde gel�şmes�ne ve 
�lerlemes�ne yön veren 
Büyük Önder Atatürk’ün ay-
dınlattığı ve ç�zd�ğ� yol, her 

zaman hedefim�z olacaktır.
Cumhur�yet�n erdem�ne 

ve temel değerler�ne yürek-
ten �nanmanın, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün; düşünce 
�le eylemler�n�n anlamını 

özümsem�ş olmanın gururu 
ve b�l�nc�yle Ulu Önder�m�-
z�n aramızdan ayrılışının 
82. yıldönümünde b�r kez 
daha rahmet, m�nnet ve şük-
ranla anıyoruz".

G�resun Ün�vers�tes� Kü-
tüphane ve Dökümantasyon 
Da�re Başkanlığı G�re-
sun’un Tar�h� Eserler�n� ve 
kıymetl� evraklarını d�j�tal-
leşt�rerek kullanıcıların �st�-
fades�ne sunmaya devam 
ed�yor. Karaden�z Bölges�-
n�n öneml� tar�h� şahs�yetle-
r�nden b�r� sayılan, Yağlıde-
re �lçes�n�n tekke ve türbe 
yapıları bulunan, Ah� l�der� 
Hacı Abdullah Hal�fe adına 
saklanan kıymetl� eserler de 
çalışmaya konu ed�ld�.

Kanun� Sultan Süleyman 
dönem�nde kend� adına 
Vakıf kuran Hacı Abdullah 
Hal�fe'n�n, bu vakfiyes�ne 
a�t Osmanlıca olarak yazıl-
mış çok sayıda kıymetl� 
evrak d�j�tal hale get�r�lerek, 
G�resun Ün�vers�tes� Kütüp-
hane ve Dökümantasyon 
Da�re Başkanlığı ver� taba-
nına kayded�ld�.

Kayded�len bu eserler 

Hacı Abdullah Hal�fe Vakfı Eserler�
GRÜ tarafından d�j�talleşt�r�ld�

arasında bulunan ve Kanun� 
Sultan Süleyman zamanında 
tanz�m ed�len Vakfiye Sene-
d�, Hacı Abdullah Hal�fe'n�n 
m�rasçıları tarafından Rek-
tör Prof. Dr. Yılmaz Can'a 
yaptıkları z�yarette takd�m 
ed�ld�.

Vakıf Sened�, d�ğer bel-
gelerle b�rl�kte, Ah� l�der� 
Hacı Abdullah Hal�fe'n�n so-
yundan gelen m�rasçıları ta-
rafından Mahkeme kararı �le 

aldıkları yetk�ye dayanarak 
kend�ler� tarafından sakla-
narak korunuyor.

Kütüphane ve Dökü-
mantasyon Da�re Başkanı 
Mehmet Fatsa, yörem�ze a�t 
tüm tar�h� ve kültürel öneme 
sah�p eserler�n d�j�tal nüsha-
larının GRÜ Kütüphanes� 
ver� tabanına aktarılması 
�ç�n çalışmaların hız kesme-
den devam edeceğ�n� b�ld�r-
d�.

“Bu güçlü m�rasın yılmaz bekç�ler�
olmaya devam edeceğ�z”



Sayfa3
GİRESUN www.g�resunguncel.com.trDoğru haber, güçlü yorum...

10.11.2020

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
ş�rket�ne yapılacaktır.

DEMiRAY

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

0850 305 00 28

GiRESUN

HAZIR
BETON

KENT İŞİTME MERKEZİ
Hayatı Duyarak Yaşayın

Sercan SERTOĞLU
www.kentsaglıksistemleri.com
sercan_sertoglu@hotmail.com

Tel: 0454 212 44 62
Hacı Miktat Mah. Orhan Yılmaz Cad.
Bektaş Apt. No: 72 Kat:1 D:2 GİRESUN
(ÖZEL KENT HASTANESİ KARŞISI)

1. Sayfadan Devam
Mhp 13’üncü Olağan 

kongres� gerçekleşt�r�ld�. 
Tek l�ste �le yapılan kongre-
de mevcut İl Başkanı Ertuğ-
rul Gaz� Konal güven taze-
led�. Kongreye part�l�ler�n 
yanı sıra G�resun Beled�ye 
Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu, 
AK Part� G�resun İl Başkanı 
Kenan Tatlı ve Esp�ye Bele-
d�ye Başkanı Mustafa Kar-
dere de katılarak, G�re-
sun’da ‘Cumhur İtt�fakı’nın 
b�rl�k, beraberl�k ve gücünü 
b�r kez daha gösterd�. Kong-
re sonrası Beled�ye Başkanı 
Şenl�koğlu ve AK Part� İl 
Başkanı Tatlı, MHP İl Baş-
kanı Konal’ı tebr�k ederek, 
ülke �ç�n, G�resun �ç�n b�r-
l�kte yola devam mesajı ver-
d�ler.

MHP İl Başkanı Konal, 
göreve geld�kler� günden 
ber� G�resun’un beş�nc� m�l-
letvek�l� g�b� çalıştıklarını 
bel�rterek, aynı azm�nle ça-
lışmaya devam edecekler�n� 
kaydett�.

Konal, G�resun �ç�n çık-
tıkları yolda, zorlu b�r mü-
cadeleye tal�p olduklarının 
b�l�nce olduklarını söyleye-
rek, “Türk m�ll�yetç�l�ğ� ha-
reket� başladığı günden bu-
güne rahat b�r dönem�n�n ol-
madığını, ülkücünün ç�les�-
n�n b�tmeyeceğ�n�n b�l�nc�y-
le mazeret üretmeden, yok-
lukları, sıkıntıları bahane et-
meden kıymetl� hemşehr�le-
r�m�z�n teveccühünü kaza-
nıp şehr�m�z ve ülkem�z �ç�n 
mücadele edeceğ�z. Göreve 
geld�ğ�m�z günden ber� G�-
resun’un beş�nc� m�lletvek�-
l� g�b� çalışıyoruz. G�re-
sun’umuzun sorunlarını 
genel merkez�m�z�n vasıta-

1. Sayfadan Devam
G�resun’un fındık üret�-

m� yapılmayan �lçeler�nden 
b�r�s� olan Şeb�nkarah�-
sar’da ç�fte kavrulmuş G�re-
sun kal�te yağlı fındığından 
elde ed�len dövme helvası 
geleneksel yöntemlerle ha-

1. Sayfadan Devam
Zabıta Müdürlüğü 

ek�pler� tarafından, 
yolların güvenl�ğ� sağ-
landıktan sonra, ç�ft 
kompenantlı boya �le 
ana arterler ve eğ�t�m 
kurumları başta olmak üzere esk�yen ve s�l�nen yol ç�z-
g�ler� ve uyarı yazıları yen�len�rken, �kon uygulaması da 
yapılıyor.

Zabıta Müdürlüğü yetk�l�ler� tarafından yapılan açık-
lamada, araç ve yaya trafiğ�n�n daha sağlıklı ve daha gü-
venl� yürüyeb�lmes� ve olası kazalara engel olmak ama-
cıyla, ana caddeler üzer�nde ve tek şer�tl� yollarda, aynı 
çalışmaya devam ed�leceğ� bel�rt�lerek: “Özell�kle trafik 
akışının çok az olduğu saatlerde çalışmaları yapıyoruz. 
Böylece trafikte aksama olmuyor. Daha sağlıklı ve gü-
venl� trafik �ç�n levha ve uyarıcı �şaretlere önem ver�yo-
ruz.” den�ld�.

Cumhur�yet Halk Part�s� 
G�resun İl Başkanı F�kr� 
B�lge, 22 Ağustos’ta sel fe-
laket�ne uğrayan T�rebolu-
Doğankent yolunda k� 
köprü yapım çalışmalarında 
3 ay geçmes�ne rağmen b�r 
arpa boyu yol kat ed�leme-
d�ğ�n� bel�rtt�.

CHP’l� B�lge yaptığı ya-
zılı açıklamada ;”Sel felake-
t�nde menfez�n çöktüğü 
yerde yaklaşık 3 ay geçme-
s�ne rağmen b�r arpa boyu 

1. Sayfadan Devam
Ed�n�len b�lg�ye göre, ön-

cek� gece 03.00 sularında 
G�resun’un Şeb�nkarah�sar 
�lçes� Saraycık Köyü’nde 
Sal�m Potur’a a�t ambarda 
bulunan samanlar b�r anda 
tutuştu. Kısa süre �çer�s�nde 
yangın büyüyerek, d�ğer �k� 
ambara, b�r ahıra ve b�r de 
kullanılmayan eve sıçradı. 
Yangın gören vatandaşlar 
olay yer�ne Şeb�nkarah�sar 
İtfa�yes� ve jandarma ek�p-
ler� çağırdı. Olay yer�ne 
kısa süre �çer�s�ne gelen �t-
fa�ye ek�pler�n�n müdahales� 
�le yangın köyde bulunan 
d�ğer evlere sıçramadan sön-
dürüldü. Yangında ambarın 
�çer�s�nde bulunan 200 ton-
luk saman balyası kül olur-
ken ahır �se kullanılamaz 
hale geld�. Yaşanan olayda 
yaralı ve can kaybı yaşan-
mazken soruşturma başlatıl-
dı.

Yangın �le �lg�l� açıkla-
malarda bulunan Şeb�nkara-
h�sar Beled�ye Başkanı 
Şah�n Yılancı, ”Yaşanan 
olay neden�yle hemşehr�le-
r�me 'geçm�ş olsun' d�lekle-
r�m� �let�yorum. Allah’a 

Konal ;”Aynı azm�nle çalışmaya devam edeceğ�z”
sıyla yetk�l� merc�lere ulaş-
tırıyoruz. Taşın altına el�m�-
z� değ�l, tüm benl�ğ�m�z� ko-
yuyoruz. İnşallah b�r dahak� 
seç�mde Türk�ye Büyük M�l-
let Mecl�s� çatısı altında G�-
resun’un as�l ülkücü evlatla-
rının da tems�l ed�lmes�n� 
sağlayacağız” ded�.

Tek tesell�
can kaybı
olmaması

şükür can kaybımız yok. Ya-
şanan olay gece saat üç su-
larında yaşandı. B�ze b�lg� 
gel�r gelmez olay yer�ne �t-
fa�ye ek�pler�m�z� sevk 
ett�k. Ek�pler�m�z yangını 
önce kontrol altına aldılar, 
daha sonra da söndürdüler. 
Ancak olay yer�ne ek�pler�-
m�z zamanında ulaşmasaydı 

yangın, tüm köyümüze sıç-
rayab�l�rd�. Fakat bazı 
madd� kayıplarımız yaşandı. 
Bu konuda da ahırın ve am-
barın sah�b� vatandaşlarımız 
�le �let�ş�me geçt�k. H�ç 
merak etmes�nler. Kayma-
kamlığımız ve Val�l�ğ�m�z 
�le b�rl�kte el ele ver�p yara-
ları saracağız” ded�.

CHP’l� B�lge’den T�rebolu-
Doğankent yolu açıklaması

yol kat ed�lmem�ş, köprü ya-
pılacak yerde çalışmalar az 
sayıda k�ş�yle sürdürülmüş-
tür.En son geçen hafta yaşa-
nan sel neden�yle tekrar �ş 
mak�neler� dereye sürüklen-
m�şt�r.

Harşıt vad�s�nde karayolu 
ulaşıma kapalı, h�ç k�msen�n 
umurunda değ�ld�r. 3 aydır 
köprü ayaklarını dah� d�ke-
mem�ş devlet c�dd�yets�zl�-
ğ�yle karşı karşıyayız.G�re-
sun-Gümüşhane �st�kamet�ne 
g�den araçlar T�rebolu-
Doğankent ve köyler�m�ze 
g�den araçlar 3 aydır esk� Ars-
lancık köy yolunu kullan-
maktadırlar. Kullanılan 
yolun dar ve v�rajlı olması ne-
den�yle tehl�ke arz etmekte-
d�r. Vatandaşlarımızın yaşa-
nan bu ç�leden b�r an önce 
kurtulması �ç�n köprünün h�z-
mete sokulmasını bekl�yo-
ruz” �fadeler�n� kullandı.

“Fındık helvası enerj� deposu”

vanda d�bekle saatlerce dö-
vülerek yapılıyor.

Yüzde yüz fındıktan üre-
t�len helvanın en büyük 
özell�ğ�n� d�ğer fındıklı hel-
valardan farklı kılan ve en 
az 8 saat özel b�r kütük �çe-
r�s�nde dövülerek yapıldığı-

nı kaydeden Muzaffer Öz-
kara, bu helvanın b�r yıl bo-
yunca bozulmadan beklet�-
leb�leceğ�n� söyled�. Şeb�n-
karah�sar'a özgü fındık hel-
vasının yapımı hakkında 
b�lg� veren Özkara, “Ç�fte 
kavrulmuş fındık kütükten 
oyma kovada en az 4-5 saat 
dövülerek öğütülüyor. Daha 
sonra b�r k�logram fındığa 2 
k�logram pudra şeker� �le ka-
rıştırılıyor. Daha sonra bu 
karışım 4-5 saat boyunca dö-
vülmes� gerek�yor" ded�.

Fındık helvasının b�r 
enerj� deposu olduğunu da 
�fade eden Özkara, “ Yakla-
şık 30 yıldır bu �ş� yapıyo-
rum. Önceler� kurumuş dut 
ve cev�zden de helva yapar-
dık ancak fındık helvasına 
daha çok talep olunca b�zde 
fındık helvası yapmaya baş-
ladık. Özell�kle fındık hel-
vası kışın daha çok talep gö-
rüyor çünkü tam b�r enerj� 
deposu olduğu �ç�n vücudu 
sıcak tutuyor. Yapımı gele-
neksel yöntemlerle zor ol-
duğu �ç�n az m�ktarda yapı-
yoruz ve sadece �lçe halkı-
nın taleb�n� karşılayab�l�yo-
ruz. İlçe dışından gelen ta-
lepler� karşılayamıyoruz. Şe-
b�nkarah�sar'da fındık üret�l-
m�yor. Ancak dövme fındık 
helvası buraya özgüdür. Fın-
dık fiyatlarına göre değ�şen 
helva fiyatımız bu yıl k�losu 
60 TL'den satılmaktadır. 
B�z�m dövme helvamız h�ç-
b�r yerde satılmamaktadır. 
Fabr�kasyon üret�mlerle ka-
rıştırılmamalıdır. B�z�m hel-
vamızın ayrı b�r tadı, ayrı 
b�r enerj� gücü vardır. Bunu 
tatmayan b�lemez” d�ye ko-
nuştu.

Levha ve uyarıcı �şaretler yen�len�yor

http://info@linra.com.tr
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Tarım ve Orman Bakanı Bek�r Pakde-
m�rl�, IPARD-II Avrupa B�rl�ğ� Kırsal Kal-
kınma Destekler� 9. Başvuru Çağrısı 2. 
Grup sonuçlarının bell� olduğunu bel�rte-
rek, bu kapsamda destek almaya hak kaza-
nan 564 projeye 261 m�lyon l�ra h�be sağ-
lanacağını açıkladı.

Bakan Pakdem�rl�, Tarımsal İşletmele-
r�n F�z�k� Varlıklarına Yönel�k Yatırımlar 
sektöründen 79, Ç�ftl�k Faal�yetler�n�n Çe-
ş�tlend�r�lmes� ve İş Gel�şt�rme sektörün-
den 485 olmak üzere toplam 564 projeye 
yaklaşık 261 m�lyon l�ra h�be desteğ� sağ-
lanacağını d�le get�rd�.

"564 PROJEYE HİBE
DESTEĞİ SAĞLANACAK”

Bu h�be sayes�nde yaklaşık 438 m�lyon 
TL tutarında yatırımın hayata geç�r�lmes�-
n�n hedeflend�ğ�n� �fade eden Pakdem�rl�, 
şöyle konuştu:

“Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekle-
me Kurumumuzun uyguladığı IPARD II 
Programı çerçeves�nde 11 Kasım 2020 ta-
r�h�nde yayımlanan 9. Başvuru Çağrı İlanı 
kapsamında uygun bulunan projeler�n 2. 
grup sonuçları bell� oldu. Buna göre, Ta-
rımsal İşletmeler�n F�z�k� Varlıklarına Yö-
nel�k Yatırımlar Tedb�r�nde; 18'� süt üreten 
tarımsal �şletmeler, 45'� kırmızı et üreten �ş-
letmeler, 16'sı kanatlı et� üreten �şletmeler 
yatırımı, Ç�ftl�k Faal�yetler�n�n Çeş�tlend�-
r�lmes� ve İş Gel�şt�rme Tedb�r�nde; 342's� 
b�tk�sel üret�m, �şleme ve paketleme, 47's� 
arıcılık ve arı ürünler� üret�m, �şleme ve pa-
ketleme, 29'u zanaatkârlık ve katma de-

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankasının yen� 
başkanı Nac� Ağbal, göreve geld�kten sonra �lk kez 
açıklamada bulundu. Ağbal açıklamasında, "Türk�-
ye Cumhur�yet Merkez Bankası olarak temel ama-
cımız fiyat �st�krarını sağlamak ve sürdürmekt�r. 
F�yat �st�krarı temel amacı doğrultusunda tüm pol�-
t�ka araçları kararlılıkla kullanılacaktır" �fadeler�ne 
yer verd�.

Geçt�ğ�m�z günlerde görevden alınan Murat 
Uysal yer�ne Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) Başkanı olarak göreve gelen Ağbal �lk 
kez yazılı açıklama yaptı. Ağbal açıklamada, "Tür-
k�ye Cumhur�yet Merkez Bankası olarak temel 
amacımız fiyat �st�krarını sağlamak ve sürdürmek-
t�r. F�yat �st�krarı temel amacı doğrultusunda tüm 
pol�t�ka araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para po-
l�t�kasında, şeffaflık, hesap vereb�l�rl�k ve öngörü-
leb�l�rl�k �lkeler� çerçeves�nde �let�ş�m güçlend�r�-
lecekt�r. 19 Kasım 2020 tar�hl� Para Pol�t�kası Ku-
rulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklent�-
ler gözden geç�r�l�p, gel�şmeler de yakından tak�p 
ed�lerek; oluşacak ver� ve değerlend�rmeler ışığın-
da gerekl� pol�t�ka kararları alınacaktır" cümleler�-
n� kullandı.

Beslenme ve D�yetet�k 
Uzmanı Eda Balcı, havala-
rın soğuması �le gr�bal en-
feks�yon ve korona v�rüs sal-
gınına karşı, vatandaşlara 
bol bol C v�tam�n� tüketme-
ler�n� ve kış çorbası �çmele-
r�n� tavs�ye ett�. Balcı, bağı-
şıklığı güçlend�ren kış çor-
basının tar�fin� de paylaştı.

Beykent Ün�vers�tes� 
Sağlık B�l�mler� Yükseko-
kulu Beslenme ve D�yetet�k 
bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, 
havaların soğuması ve koro-
na v�rüs vak'alarının artış 
göstermes� neden�yle, va-
tandaşların bağışıklık s�ste-
m�n� güçlend�ren bes�nler�n 
tüket�m�ne yönelmes� ge-
rekt�ğ�n� bel�rtt�.

Gr�bal enfeks�yon ve ko-
rona v�rüse karşı mücadele-
n�n, korunmanın en öneml� 
yolunun güçlü b�r bağışıklık 
s�stem�nden geçt�ğ�n� �fade 
eden Arş. Gör. Balcı, ''Bağı-
şıklık s�stem�m�z� de doğru 
ve yeterl� beslenerek güç-
lend�reb�l�r ve akt�f tutab�l�-
r�z.'' ded�.

B�r ant�oks�dan olan C v�-
tam�n�n�n korona v�rüs teda-
v�s�nde de etk�l� olduğunun 
açıklanmasıyla, C v�tam�n� 
yönünden zeng�n bes�nlere 
�lg�n�n hayl� arttığının altını 
ç�zen Balcı, bu bes�nler� sı-
raladı ve faydalarını anlattı:

“Kırmızı b�ber: İçerd�ğ� 
yüksek oranda C v�tam�n� 
�le �lk sıralarda yer alan kır-

Kış çorbası �çerek
bağışıklığınızı
güçlend�reb�l�rs�n�z

mızı b�ber tam b�r ş�fa depo-
su. Bağışıklık s�stem�n�n 
güçlenmes�nden kan dolaşı-
mının ve s�nd�r�m s�stem�-
n�n düzenlenmes�ne kadar 
b�rçok faydası bulunan kır-
mızı b�ber� yazın taze ola-
rak, kışın �se yazdan hazır-
layab�leceğ�m�z doğru şek�l-
de hazırlanmış konserveler-
le ve buzlukta saklayarak tü-
keteb�l�r�z.

Karnabahar: İçer�ğ�ndek� 
C, B, A v�tam�nler�, kals�-
yum, fosfor ve dem�r m�ne-
raller�yle sonbahar ve kış 
mevs�m�nde taze olarak tü-
keteb�leceğ�m�z karnabahar 
bağışıklık s�stem�n�n güç-
lenmes� �ç�n etk�l� ant�oks�-
dan b�r bes�nd�r.

Greyfurt: 1 adet greyfurt 
y�yerek günlük alınması ge-
reken C v�tam�n� �ht�yacını-
zı karşılayab�leceğ�n�z� b�l�-
yor muydunuz? Yüksek 
orandak� v�tam�n �çer�ğ�yle 
gr�bal enfeks�yonlarla sa-
vaşmamızda yardımcı ola-
cak greyfurt, bağışıklık s�s-
tem�m�z� güçlend�rmeye yar-
dımcı olur. Tab� greyfurtun 
bazı �laçlarla olan etk�leş�-
m�nden dolayı düzenl� �laç 
kullananların doktorundan 
onay olarak greyfurt tüket-
mes� gerekmekted�r.

Maydanoz: Faydaları 
saymakla b�tmeyen mayda-
noz, C, A, K v�tam�nler�n-
den dem�r, potasyum, kals�-
yum m�neraller� yönünden 

çok zeng�nd�r. B�r tutam 
maydanoz günlük C v�tam�-
n� �ht�yacını karşılayab�-
lecek sev�yeded�r. İy� b�r şe-
k�lde yıkanmış olan mayda-
nozu salatalarda, yemekler-
de veya kaynatıp suyunu �çe-
rek tüketeb�l�r�z.

K�v�: C v�tam�n� açısın-
dan çok zeng�n olan k�v�n�n 
b�r aded�ndek� C v�tam�n� 
m�ktarı b�r k�lo portakaldak� 
m�ktar �le aynı. Ülkem�zde 
de üret�m� yaygınlaşan ve 
lezzet yönünden de b�rçok 
�nsanın seveb�leceğ� k�v�y� 
düzenl� tüketmel� bağışıklık 
s�stem�m�z� güçlend�rmel�-
y�z.

L�mon: C v�tam�n� yö-
nünden zeng�n bes�nler de-
n�l�nce h�ç şüphes�z �lk akla 
gelen bes�nlerdend�r l�mon. 
Günlük almamız gereken C 
v�tam�n� m�ktarının yarısını, 
b�r l�monun suyu �le karşıla-
yab�l�r�z. Vücudumuzun Ph 
denges�n� düzenleyen, s�nd�-
r�m problemler�nde etk�s� 
olan, kalp ve damar sağlığı-
mıza faydası olan ve bağı-
şıklık s�stem�m�z� güçlen-
d�rmede yardımcı ant�oks�-
dan bes�n olan l�monu sala-
talarda, suyumuzun �ç�ne sı-
karak tüketmekte fayda var.

Kara lahana: “Süper 
bes�n”ler arasında yer alan 
kara lahananın 100 gramı 
günlük C v�tam�n� �ht�yacını 
karşılamaktadır. Ülkem�zde 
daha çok Karaden�z Bölge-
s�’nde tüket�len kara lahana 
b�rçok hastalığa ş�fadır. Ba-
ğışıklık s�stem�n�n güçlen-
mes�nde, enfeks�yonlara 
karşı korunmada, l�f değer�-
n�n yüksek olmasından do-
layı s�nd�r�m s�stem�n�n dü-
zenlenmes�nde, kals�yum 
�çer�ğ�nden dolayı kem�k 
sağlığında etk�l� olan kara la-
hananın tüket�lmes�ne önem 
ver�lmel�d�r.”

Kış çorbası
Vatandaşlara, bağışıklığı 

güçlend�ren kış çorbası �ç-
meler�n� tavs�ye eden Eda 

Balcı, çorbanın tar�fin� de 
paylaştı:

Malzemeler:“1 adet kuru 
soğan, 1 adet patates, 2 d�ş 
sarımsak, 1 adet tatlı kırmızı 
b�ber, 1 su bardağı dolusu 
karnabahar, 1 adet havuç, 1 
çay kaşığı zerdeçal, 2 
yemek kaşığı zeyt�nyağı, 7-
8 dal maydanoz, Karab�ber, 
pul b�ber ve 1 çay kaşığın-
dan daha az tuz.”

Nasıl Yapılır
“Soğanlar küçük küçük 

doğranır ve zeyt�nyağında 
sotelen�r. İç�ne rendelenm�ş 
�k� d�ş sarımsak �lave ed�l�r. 
Küp küp küçük b�r şek�lde 
doğranılan sebzeler p�şme 
süreler�ne göre; �lk olarak 
havuç, sonra patates, sonra 
karnabahar, kırmızı b�ber� 
ekleyerek kavrulur. İsteğe 
bağlı olarak et suyu �le lez-
zetlend�r�leb�l�r. Son olarak 
baharatlar eklen�r. Serv�s 
ed�l�rken de �nce kıyılmış 
maydanozlar �le serv�s ed�-
l�r.”

Bakan Pakdem�rl�: '564 projeye
261 m�lyon l�ra h�be sağlanacak’

ğerl� ürünler yatırımı, 27's� kırsal tur�zm 
ve rekreasyon yatırımı, 3'ü su ürünler� ye-
t�şt�r�c�l�ğ� yatırımı,11'� mak�ne parkları ya-
tırımı, 26'sı yen�leneb�l�r enerj� yatırımı 
olmak üzere toplam 564 projeye h�be des-
teğ� sağlanacak.”

3 BİN 924 PROJEYE 1,6 MİLYAR 
LİRA DESTEK

Bakan Pakdem�rl�, Tarım ve Kırsal Kal-
kınmayı Destekleme Kurumu tarafından 
2020 yılı �çer�s�nde toplam h�be desteğ� 
1,6 m�lyar TL olan 3 b�n 924 projen�n des-
teklenmek üzere onaylandığını ve yatırım-
ların başlatıldığını söyled�. 9. Başvuru Çağ-
rısı 2. Grup kapsamında onaylanan proje-
ler www. tkdk. gov. tr web adres�nde kamu-
oyuna açıklandı.

‘Temel amacımız fiyat �st�krarını sağlamak ve sürdürmek'
TCMB Başkanı Ağbal'dan �lk açıklama:

Ek�m’de aylık en yüksek reel get�r� BIST 100 endeks�n-
de oldu.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), 2020 Ek�m dönem� 
finansal yatırım araçlarının reel get�r� oranlarını açıkladı. 
Buna göre, en yüksek aylık reel get�r�, yurt �ç� üret�c� fiyat 
endeks� (Yİ-ÜFE) �le �nd�rgend�ğ�nde yüzde 2,22, tüket�c� 
fiyat endeks� (TÜFE) �le �nd�rgend�ğ�nde �se yüzde 3,64 
oranlarıyla BIST 100 endeks�nde gerçekleşt�.

Yİ-ÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde; yatırım araçlarından dolar 
yüzde 1,22 ve Euro yüzde 1,04 oranında kazandırırken; 
külçe altın yüzde 0,21, mevduat fa�z� (brüt) yüzde 2,63 ve 
Devlet İç Borçlanma Senetler� (DİBS) yüzde 2,76 oranla-
rında yatırımcısına kaybett�rd�. TÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde 
dolar yüzde 2,62, Euro yüzde 2,45 ve külçe altın yüzde 
1,17 oranlarında kazandırırken; mevduat fa�z� (brüt) yüzde 
1,27 ve DİBS yüzde 1,41 oranlarında yatırımcısına kaybet-
t�rd�.

Külçe altın, üç aylık değerlend�rmede; Yİ-ÜFE �le �n-
d�rgend�ğ�nde yüzde 9,82, TÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde �se 
yüzde 14,85 oranında yatırımcısına en yüksek reel get�r� 
sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS Yİ-ÜFE �le �nd�rgen-
d�ğ�nde yüzde 8,92, TÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde �se yüzde 
4,74 oranında yatırımcısına en çok kaybett�ren yatırım 
aracı oldu.

Altı aylık değerlend�rmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE �le 
�nd�rgend�ğ�nde yüzde 16,12, TÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde �se 
yüzde 21,68 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağ-
layan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE �le 
�nd�rgend�ğ�nde yüzde 7,38, TÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde �se 
yüzde 2,95 oranında yatırımcısına en çok kaybett�ren yatı-
rım aracı oldu.

Yıllık değerlend�rmede en yüksek reel get�r� külçe altın-
da gerçekleşt�

F�nansal yatırım araçları yıllık olarak değerlend�r�ld�-
ğ�nde külçe altın; Yİ-ÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde yüzde 46,83, 
TÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde �se yüzde 55,11 oranında yatı-
rımcısına en yüksek reel get�r�y� sağlayan yatırım aracı 
oldu.

Yıllık değerlend�rmede, Yİ-ÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde; ya-
tırım araçlarından Euro yüzde 22,88 ve dolar yüzde 15,30 
oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeks� 
yüzde 0,47, mevduat fa�z� (brüt) yüzde 3,45 ve DİBS yüzde 
3,78 oranlarında kaybett�rm�şt�r. TÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde 
Euro yüzde 29,81, dolar yüzde 21,80, BIST 100 endeks� 
yüzde 5,15, mevduat fa�z� (brüt) yüzde 1,99 ve DİBS yüzde 
1,64 oranlarında kazandırmıştır.

Ek�mde en fazla borsa kazandırdı
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Cumhuriyet Halk Partisi 
Giresun Milletvekili ve 
TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi Necati Tığlı, 2018 yı-
lında yıkım kararı alınan Bu-
lancak Kapalı Spor Salonu’nu 
TBMM Gündemine taşıdı.

Giresun'un en büyük ilçe-

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 
Aksaray Belediyespor ve Sivas Belediyespor 
ve Antalya Konyaaltı Belediyespor engelleri-
ni kayıpsız geçen temsilcimiz Görele Beledi-
yesi Spor Kulübü, ligin 7. haftasında deplas-
manda Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak.

Bugün 15.00'de Porsuk Spor Salonu'nda 
oynanacak olan ve TRT Spor 2 kanalından 
canlı yayınlanacak olan mücadeleyi Orhan Ka-
rabulut ve Soner Yücel Çelik hakem ikilisi yö-
netecek. ‘Maçı Kazanmak istiyoruz’ diyen 

Türk futboluna dair açıklamalar yapan tecrübeli teknik direk-
tör Yılmaz Vural, "29 kulüpte çalıştım, sportif düşünen bir 
kulüp başkanına denk gelmedim" dedi

Geçmiş yıllarda kısa bir süre Giresunspor’da da görev yapan 
Yılmaz Vural, Türkiye’deki futbol sistemini ve kulüp başkanlarını 
eleştirerek, “Türkiye’de kulüp başkanları genelde onları idare 
edecek antrenör arıyorlar. Çünkü Türkiye’deki yöneticilik tarzı 
ne yazık ki sportif bir anlam taşımıyor. Popülarite onlar için çok 
önemli oluyor. Siyasi ve ticari anlamda düşünceleri var. Siyasi an-
lamda bakanlar milletvekili, belediye başkanı olmak istiyorlar. 
Bugün bir kulüp başkanı siyasilerle rahat ilişkiler kurup, muhab-
bet edebiliyorlar. 29 kulüpte çalıştım, sportif anlamda düşünen 
bir kulüp başkanı bana denk gelmedi. Bu durum o kadar ortada 
kaldı ki Türk futbolu ileri gidemiyor. Sistem yanlış gidiyor ve bu 
sistemle kulüpler disipline edilemiyor” şeklinde konuştu.

Bulancak Spor Salonu Mecl�s gündem�nde

si olma özelliği taşıyan Bu-
lancak, basketbol, voleybol 
ve hentbol liglerinin tümün-
de temsil ediliyor olsa da il-
çenin tek kapalı spor salonu, 
2014 yılında faaliyetlere ka-
patılmış ve 2018 yılı başların-
da yıkılmıştı. 

O günden bu yana daha 
modern ve çağımızın gerek-
lerine uygun bir spor salonu-
nun yapılacağı iktidara yakın 
siyasi makamlar tarafından 
defalarca söylenmiş olsa da 
gelinen nokta da orta da ne 
bir spor salonu ne de inşaat 

çalışması görünmektedir.
CHP Giresun Milletvekili 

Necati Tığlı, konuyu meclis 
gündemine taşırken altı yıldır 
en büyük ilçemizin yıkılan 
spor salonunun yerine yeni 
bir kapalı spor salonu yapıl-
maması hem iktidarın eksikli-
ği hem de iktidarın Giresun’a 
nasıl baktığını göstermekte-
dir” dedi.

BULANCAK’TA SPOR
SALONU YOK

Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu’nun yanıtlaması iste-
miyle TBMM Başkanlığı’na 
soru önergesi veren CHP’li 
Tığlı, “İktidarın yerel siyaset-
çileri tarafından verilen beya-
natlar ve yeni bir spor salonu 
yapılacağı açıklamaları Ba-
kanlığınız bilgisi dahilinde mi 
gerçekleşmektedir?” diye 
sordu.

Milletvekili Tığlı’nın 
Gençlik ve Spor Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğ-
lu’ndan cevap beklediği soru-

lar şunlar:
*Tarafınıza bu konuda 

talep iletilmiş midir? Bulan-
cak’ta altı yıldır spor salonu 
ihtiyacı olduğunu biliyor mu-
sunuz?

* Mevcut Kapalı Spor Sa-
lonu’nun faaliyetleri sona er-
mesi ve tamamen yıkılması 
ardından bugüne kadar İlçe-
mize yarı olimpik kapalı 

havuz ve spor salonu yapıl-
ması yönünde herhangi bir 
çalışma yapılmış mıdır? Bu 
hususta Bakanlığınız nezdin-
de hangi çalışmalar yapılmış-
tır?

*Giresun’da iktidar yerel 
siyasetçileri tarafından veri-
len beyanatlar ve yeni bir 
spor salonu yapılacağı açıkla-
maları Bakanlığınız bilgisi da-

hilinde mi gerçekleşmekte-
dir? Bulancak İlçemizde ger-
çekleştirdiğiniz ziyaretler sı-
rasında kapalı spor salonu, 
yüzme havuzu ve Bakanlığı-
nızın ilçemize yönelik hangi 
yatırımların sözünü verdiniz?

*İlçemize Kapalı Spor Sa-
lonu yapım işi Bakanlık 2020 
yılı yatırım programda yer al-
makta mıdır?

Tems�lc�m�z deplasmanda Anadolu Ün�vers�tes� �le karşılaşacak

Görele’n�n Sultanları 4’te 4 Peş�nde

temsilcimiz Görele’nin Sultanları’nın baş ant-
renörü Mehmet Ali Binen; “Takımda Ayşenur 
Uygur’un sakatlığı devam ediyor. Arife Yaşın 
tedbir amaçlı hafif koşularla antrenmanlara 
devam ediyor. Genç oyunların performansı 
bu hafta önemli olacak” dedi. Türkiye Hent-
bol Kadınlar Süper Ligi puan tablosunda tem-
silcimiz Görele’nin Sultanları Görele Beledi-
yesi Spor Kulübü maç öncesi 7 puanla 4'ncü 
sırada yer alırken, ev sahibi Anadolu Üniver-
sitesi 2 puanla 9'ncu sırada bulunuyor.

“Sport�f düşünen başkana rastlamadım”
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Royal Hastanesi Bandır-
maspor’u deplasmanda devi-
rerek moral bulan Giresuns-
por’da Basın Sözcüsü Ferhat 
Karademir, 34 haftalık peri-
yotun sonunda hedefleri 
olan Süper Lige terfi edecek-
lerine inandıklarını söyledi.

Takımın Bandırmaspor 
karşısında elde ettiği galibi-
yetle Ümraniyespor karşısın-
da kaybedilen üç puanın te-
lafisini yaptığını dile getiren 
Basın Sözcüsü Karademir; 
“Galibiyette emeği bulunan 
herkesi tebrik ediyoruz. Akıllı 
oynadık ve doksan dakikanın 
bitiminde sahadan istediği-
mizi alarak ayrıldık, mutlu-
yuz” dedi.

ARAYI İYİ DEĞER-
LENDİRECEĞİZ

Milli takımımızın maçları 
nedeniyle lige verilen arayı 
en iyi şekilde değerlendire-
ceklerini kaydeden Basın Söz-
cüsü Karademir; “Milli ara-
dan sonra evimizde Sam-
sunspor ile karşılaşacağız. O 

Giresunspor’un sağ beklerinden 
Kerem Kalafat, genç milli takıma git-
meyecek. Genç oyuncuya daha önce 
davet gelmişti ancak mili takımımı-
zın maçı Covid19 vakaları nedeniyle 
ertelendi. Bu nedenle Kerem milli 
arada takımı Giresunspor ile çalış-
maya devam edecek.

Giresunspor, yeni stadın-
daki ilk maçını ikinci yarının 
ilk haftasında Balıkesirspor 
ile yapılacak karşılaşmayla oy-

Giresunsporlu Eren Tozlu, daha da iyi duruma gelecek-
lerini dile getirdi. Çotanaklar’ın kaptanı; “Oynadığımız 
sekiz karşılaşmada ummadığımız puan kayıpları yaşadık. 
Tabi futbolun içerisinde bunlar oluyor. İlerleyen haftalarda 
daha da iyi duruma geleceğiz ve hedefimize yürüyeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Yeş�l-beyazlılarda, Bandırmaspor karşısında elde ed�len üç puan moraller� yükseltt�

G�resunspor ‘Süper’ olacak
karşılaşmaya altı puanlık mü-
sabaka gözüyle bakıyoruz. 
Çünkü rakip de bizim gibi 
Süper Ligi hedefleyen bir 
ekip. Sekiz maç oynadık ve 

bu süreçte hedeflediğimiz 
maç başı iki puan ortalaması-
nın sadece iki gerişsinde kal-
dık. Onu da telafi ederek yo-
lumuza devam edeceğiz. 

İnşallah yarışın sonunda 
Süper Lig hedefimize varma-
yı başaracağız. Tüm çabamız 
bunun için” şeklinde konuş-
tu.

Balıkes�rspor maçıyla start verecek

namayı planlıyor.
Giresunspor yönetimi 

daha önce maçlarını yeni sta-
dında oynamak için TFF’ye 
başvurmuştu. Ancak zemin-
deki hibrit çimin kullanıma 
tam olarak hazır hale gelme-
mesi nedeniyle bu istek geri 

çevrildi. Buna göre Giresuns-
por ilk yarıdaki kalan maçları-
nı da Atatürk Stadı’nda oy-
nayacak. İkinci yarının ilk haf-
tasında Balıkesirspor müsa-
bakasına ise bir değişiklik ol-
madığı taktirde Çotanak 
Spor Kompleksi’nde çıkılacak.

Giresunspor oynadığı sekiz 
maçın sonunda ilk ikinin üç puan 
uzağında kaldı. Çotanaklar’ın sekiz 
karşılaşmada hanesine 14 puan 
yazdırma başarısı gösterdiği TFF 1. 
Ligde Giresunspor gibi birer maçı 
eksik olan Tuzlaspor 18 puanla 
lider, İstanbulspor ise 17 puanla 
ikinci sırada yer alıyor. Samsunspor 
16 puanla 3. Sırada bulunurken, 
Keçiörengücü ve bir maçı eksik 
Adana Demirspor 15 puana sahip. 
Giresunspor gibi Altınordu da 14 
puanda.

İk�nc� sıra �le fark 3

Giresunspor’un sol kenar oyu-
cularından Caner Hüseyin Bağ, iyi 
bir takım olduklarını kaydetti. İlk 
kez yan yana oynayan oyuncu sa-
yısının fazla olmasının sıkıntılarını 
ilk hafta maçlarında yaşadıklarını 
ancak bunu büyük oranda aşmayı 
başardıklarını kaydeden tecrübeli 
futbolcu; “Bizim bu ligde hiçbir ta-
kımdan eksiğimiz yok hatta fazla-
mız var. Kaliteli bir ekibiz. Biz 
maç maç bakarak yolumuza 
devam ediyoruz. Bandırmaspor 
karşısında çok önemli bir sonuç 
aldık. Bu galibiyetin devamını ge-
tirerek iyi yerlere geleceğiz. Bun-
dan kimsenin şüphesi olmasın” 
şeklinde konuştu.

Giresunsporlu Mehmet Taş, görev yaptığı her mevkide 
formasını başarıyla terletiyor. Savunmanın, sağında, göbe-
ğinde ve orta alanın ortasında görev yapabilen tecrübeli 
futbolcu, Bandırma’da önlibero olarak sahadaydı ve hoca-
sının kendisine olan güvenini boşa çıkartmadı.

Her takıma lazım

Eren: “Daha da �y� olacağız”

Kerem g�tmeyecek

Caner: “B�z �y� b�r takımız”
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