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AK PARTİ’DE HATİCE 
KOCAOĞLU SESLERİ

ıl �çer�s�nde 4 Mega projey� hal-

Ykın h�zmet�ne sunan G�resun 
Beled�yes�, 7 projen�n de star-

tını verd�. Modern b�r değ�ş�m ve dö-
nüşümle b�rl�kte bambaşka b�r çehre-
ye kavuşan G�resun’da projeler art 
arda halkın h�zmet�ne sunuluyor.
G�resun Beled�ye Başkanı Aytek�n 
Şenl�koğlu, ‘V�zyon 2028’ m�syonuyla 
göreve tal�p olurken vaat ett�kler� tüm 
projeler� şehre kazandırmak �ç�n 
gece gündüz çalışmaya devam ett�k-
ler�n� bel�rtt�.
Başkan Şenl�koğlu, “Güzel şehr�m�z 
G�resun’umuzda kıymetl� vatandaşla-
rımızın h�zmetkarı olduk. Bunun �ç�n 
gururluyuz ve oldukça mutluyuz. B�z 
h�ç hayal satmadık. 
Yapacağımız projeler� halkımızla pay-
laştık. Bu projeler� de vatandaşları-
mızın h�zmet�ne sunmaya devam ed�-
yoruz. (Devamı 2'de)

Giresun Belediyesi, 
2022 yılını nasıl geçirdi?

TİREBOLU-TORUL YOLU İÇİN SEFERBERLİK
G

ümüşhane, Kürtün, Doğan-
kent, T�rebolu STK’ları �le ka-
naat önderler�n�n b�rl�kte 

oluşturduğu Harş�t Vad�s� Platformu 
yönet�c�ler� T�rebolu-Torul yolu ve G�-
resun’un genel ulaşım sorunlarının 
çözümü �ç�n Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Ad�l Kara�sma�loğlu �le görüştü.
Platform başkanı Çınar Çet�nka-
ya’nın TBMM z�yaret� sırasında 

Üç üniversitenin yürüttüğü projeyle 
daha verimli ve kaliteli fındık fidanları üretilecek

G�resun Ün�vers�tes� Tekn�k B�l�mler 
Meslek Yüksekokulu öğret�m üyes� 
Doç. Dr. Turan "Toprağı �y� sömüren, 
d�p sürgünü vermeyen, ver�ml�, kal�te-
l�, belk� geç yapraklanma özell�ğ�yle 
soğuklardan etk�lenmeyen fidanlar or-
taya çıkacak”ded�.
G�resun, Ordu ve Kastamonu ün�ver-
s�teler�nce yürütülen "Bolu ve Kasta-
monu'da Yet�şen Türk Fındığında 
(Corylus Colurna) Anaç Seleks�yonu" 
projes�yle, daha ver�ml� ve kal�tel� ser-
t�fikalı fındık fidanlarının elde ed�lmes� 
hedeflen�yor. (Devamı 3'de)

(Sayfa 4'de)

ESKİ YILIN HESABINI YAPACAĞIM 

YENİ YILI ÖYLE KARŞILAYACAĞIM 
İstanbul M�lletvek�l� Hasan Turan’a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan randevu taleb�nde bu-
lunmuştu. Konuyla yakından �lg�lenen Hasan Turan Harş�t Vad�s� Platformu yönet�m kurulu 
üyeler� ve G�resun Federasyonu yönet�m kurulu üyeler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ad�l 
Kara�sma�loğlu’nun İstanbul’dak� programı sırasında b�r araya get�rd�. (3'de)

Genel seç�mler �ç�n ger�ye sayım Sürerken,Ak Part�’de eczacı Hat�ce Kocaoğlu’na da c�dd� 
adaylık baskısı olduğu öne sürülüyor.
Part�de uzun süre Kadın Kolları Başkanlığı yapan, ardından ,dördüncü sıra M�lletvek�l� aday 
adayı olan Kocaoğlu’nun ,Genel Merkez�n aday havuzunun ön sıralarında olduğu �dd�a ed�-
l�rken,l�stede yen� yüzlere de yer vereceğ� �fade ed�len Ak Part�’n�n mutlaka b�r bayan adayı 
l�steye dah�l edeceğ� bel�rt�l�yor…
ADAY ADAYI BOLLUĞU VAR
Öte yandan G�resun Beled�ye Mecl�s üyeler�n�n öneml� b�r bölümünün aday adayı olması 
beklen�yor. Mete Bahadır Yılmaz,Emrah Altıyaprak,Berr�n Aydın �le Osman Öden’�n Beled�ye 
Mecl�s üyel�ğ�nden �st�fa ederek m�lletvek�l� aday adayı olmaları beklen�yor. 
Haber:Mustafa C�c� 

ÇELEBİ’DEN MİNİ GÜNEY ÇEVRE YOLU İÇİN 
MUHTAR VE PARTİLERE KOMİTE ÖNERİSİ

G�resun’da trafik sorunu g�derek büyürken,Yen�-
den Refah Part�s� G�resun İl Başkan Yardımcısı 
Fat�h Çeleb�,Batlama-Aksu bağlantısını hızlıca 
hayata geç�recek m�n� Güney Çevre yolu projes� 
önerd�.
Şeh�rde otopark sorunu çözülmeden esnafa sü-
rekl� ceza yazıldığını anlatan Çeleb�”Araçların 
çoğu yılda b�rkaç defa ceza y�yor.Çünkü yollar 
dar ve kullanışlı değ�l. Beled�ye İmar Müdürlüğü 
son 30 yılda k� apartmanların altlarına otopark 
yaptırmayı zorunlu tutmadı.Maalesef bu konuda 

G�resun’dak� yerel yönet�mler günüb�rl�k oy hesa-
bı yaptı ve şeh�rde artık nefes alınamıyor.20 yıl 
önce Ordu,Güney Çevre Yolu projes�n� onaylatıp 
şeh�r merkezler�n� kurtarırken,İl�m�z kısır çek�ş-
meler �le per�şan ed�ld�. Karaden�z Bölges�ndek� 
en zayıf şeh�r�ç� geç�s� maalesef G�re-
sun’da.. Ordu’da b�rl�k var ve çözüm üret�-
yor.B�zde Bakanlar gel�p g�d�yor ama şeh�r �ç� tra-
fiğ� �ç�n nefes açacak b�r müjde yok. Bu �lde s�ya-
set yapan tüm part�ler toplanıp trafik �ç�n ortak 
eylem planı üretmel�d�r.
Ordu ve Trabzon bunu yaparken,G�resun ney� 
bekl�yor. Tedb�r alınmazsa 3-5 yıl �ç�nde trafik tam 
tıkanacak.Onun �ç�n Batlama Kapalı spor Salonu 
üst tarafından başlanıp Aksu’dan çıkacak şek�lde 
m�n� Güney Çevre Yolu projes� üret�lmel� ve bu 
seç�m önces� bu projen�n ödeneğ� sağlanmalı-
dır.G�resun bu seç�m dönem�nde bu �ş� çözmel�-
d�r.Hedef koymalıdır.1-2 ac�l sorununu bu seç�m-
de çözmel�d�r.Gerek�rse bu projey� tak�p etmek 
�ç�n muhtarlardan oluşacak kom�te kurulmalı-
dır.G�resun hak �stemey� b�lm�yor. Organ�ze olu-
nursa bu �ş� çözer�z.G�resun halkı bu konuda 
b�ze görev ver�rse,bu kom�tey� b�zler kurab�l�-
r�z. P�raz�z-Keşap arası projey� ülken�n mevcut 
bütçes� �le çözmek zor. Ama hızlı çözüm �ç�n 17 
Metrel�k yola alternat�f b�r adım atmak 
lazım”ded�. Haber:Hakan Çeleb�
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Giresun Belediyesi, 2022 yılını nasıl geçirdi?

(Baştarafı 1'de)
G�resun’umuzun çevre �ller �le yarışab�l�r b�r hale gelmes� �ç�n 
gecem�z� gündüzümüze katıyoruz. Hamdolsun bu konuda 
epeyce yol aldığımız taraflı tarafsız her kes�m tarafından d�llen-
d�r�l�yor. Bu şehr� gel�şt�rmeye, değ�şt�rmeye ve güzelleşt�rmeye 
kararlıyız.” ded�.
“G�resun’umuza yakışan bu projeler�m�z� vatandaşlarımızın h�z-
met�ne sunuyor olmak, vatandaşlarımızın bu projeler�m�zden 
memnun�yet duyuyor olması b�zler�n yaptığı �ştek� mutluluğunu 
ve G�resun �ç�n çalışmanın haklı gururunu yaşatıyor.” d�yen Baş-
kan Şenl�koğlu, “Türk�ye Yüzyılı’nda G�resun’umuzu güzelleşt�r-
meye ve hak ett�ğ� noktaya taşımak �ç�n tüm ek�b�m�z ve �k�l� �l�ş-
k�ler�m�zle çalışmaya devam edeceğ�z. Bu projeler�m�z�n ger-
çekleşmes�nde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere �lg�l� ba-
kanlarımıza ve G�resun’da taş üstüne taş koymaya gayret eden 
herkese teşekkür ed�yorum.” d�ye konuştu.
2022’DE HAYATA GEÇEN PROJELER:
PLAJLAR BÖLGESİ: (Karaden�z’de 2 k�lometrel�k uzunluğuyla 
en uzun plajları arasında yer alan plajda 7400 m2 yeş�l alan, 50 
araçlık kapalı otopark, 900 m2 taş amfi t�yatro (konser ve etk�n-
l�kler �ç�n), 3 adet �skele, 200 m2 çocuk su parkı, kumsal kotun-
da ahşap yürüyüş yolları, 100 b�s�klet park yer�, kent b�s�klet �s-
tasyonu, kamp alanı, 3 adet çocuk macera parkuru, 6 adet 
wc/duş ve bebek bakım ün�tes�, sah�l güvenl�k ve cankurtaran 
merkez�, 4 adet çay kahve k�oksu, mesc�t, güvenl�k noktası ve 6 
adet plaj �şletmes� bulunuyor.)
PAZAR CADDESİ: (4000 metre uzunluğundak� proje kapsamın-
da, cadden�n altyapısında �çme suyu ve yağmur suyu şebeke-
ler� güçlend�r�ld�. Küp taş kullanılarak modern ve gen�ş kaldırım 
çalışması, yen� refüjler, enerj� hatlarının yer altına alınması ve 
dekorat�f aydınlatma uygulandı.)
ÇITLAKKALE VE KUMYALI BİLGİ EVİ: (Çıtlakkale B�lg� Ev�’nde 
6 dersl�k, 1 kütüphane, 1 b�lg�sayar sınıfı (9 b�lg�sayar), 1 s�ne-
ma salonu, 300 m2 yeş�l alan, 20 atölye, Kumyalı B�lg� Ev�’nde 
�se 1 kütüphane, 4 dersl�k, 6 b�lg�sayarlı b�l�ş�m sınıfı �le 20 atöl-
yen�n yanı sıra gez� ve turnuva etk�nl�kler� de yer alıyor.)
2022’DE BAŞLAYAN PROJELER:
AKSU ENGELSİZ YAŞAM EVİ: (Aksu Mahalles� Mehmet İzmen 

Caddes� 51 Nolu Sokak'ta (Spor L�ses� yanı) bulunan 240 met-
rekarel�k �k� katlı b�naya uygulanacak olan proje kapsamında; 
hukuk b�r�m�, ps�koloj�k destek b�r�m�, �st�hdam b�r�m�, ps�koloj�k 
destek b�r�m�, sağlık b�r�m�, kütüphane, 2 adet el sanatlarına yö-
nel�k atölyeler, mutfak, yemekhane, proje web s�tes� ve müz�k 
atölyes� yer alıyor.)
SOKAKBAŞI PROJESİ: (Projen�n toplam alanı b�n 100 metre-
kare olup �k� katlı olarak �nşa ed�lecek. Projede zem�n katta 9, 
1. katta 9 dükkan olmak üzere 40-45 metrekare büyüklüğünde 
toplam 18 dükkan, kadın kooperat�fin�n kullanab�leceğ� yöresel 
ürün ve hed�yel�k eşya satışına uygun dükkanlar �le kafede yer 
alıyor. Projen�n 2. etabında �se 1. etap karşısındak� alan �ç�n pro-
jelend�rme sürec� tamamlandıktan sonra yapım �ş� �hales� ger-
çekleşecek. 2. etap proje alanı �se yaklaşık b�n 500 metrekare 
olup, proje kapsamında çevre ve meydan düzenlemes� �le 6 
adet 30 metrekare büyüklüğünde satış dükkânı bulunuyor.)
DOĞU PARK- GALERİCİLER SİTESİ: (32 b�n metrekarel�k b�r 
alana uygulanan proje �çer�ğ�nde; 20.000 m2 yeş�l alan, 
3.500m2 kapalı alanda 45 adet galer� ve çeş�tl� amaçlar �le kul-
lanılab�l�r dükkan, ATM bölges�, zabıta noktası, 9.820m2’l�k 
çevre düzenleme çalışması, 2 adet futbol sahası, 2 adet bas-
ketbol sahası 2 adet voleybol sahası, 2 adet ten�s kortu, 1 adet 
bekç� kulübes�, 3.740 metre yürüyüş yolu, futbol sahalarının ol-
duğu bölümde, kafeterya, açık ve kapalı bekleme alanları, gö-
revl� odaları �le soyunma odaları g�b� �mkanlar yer alıyor.)
MİLLET BAHÇESİ: (24 b�n 160 metrekarel�k b�r alana projelen-
d�r�len ve G�resun’a yapılmış en modern ve en kapsamlı sosyal 
donatı alanı olan proje �çer�ğ�nde; koşu yolu, b�s�klet yolu, 
çocuk oyun alanı, açık otopark, peyzaj donatı alanları, yaya yü-
rüyüş yolları ve temat�k bahçeler yer alıyor.)
UZUNCAKUM BALIKÇI BARINAĞI VE SU ÜRÜNLERİ: (Türk�-
ye’n�n en büyük balıkçı barınağı olacak projede büyük mend�-
rek uzunluğu 935 metre olup, 260 metre uzunluğunda tal� men-

d�rek bulunuyor. 
Rıhtım uzunluğu 768 metre, çekek yer� uzunluğu �se 360 metre 
olarak projede yer aldı.)
AB ATIK SU PROJESİ: (22 M�lyon Euro bedell� İPA-2 Programı 
çerçeves�nde Avrupa B�rl�ğ� desteğ�yle uygulanacak olan proje-
de tes�s�n yapımı ve mahalleler�n kanal�zasyon bağlantıları ça-
lışmalar başladı. Proje kapsamında 32 km uzunluğunda atık su 
kolektörü �ler� arıtma s�stem� uygulanarak atık su Karaden�z 
açıklarına ver�lecek olup, proje 2,5 yıl �çer�s�nde tamamlanacak. 
Projen�n mal�yet�n�n %77’� Avrupa B�rl�ğ�, %9’u Çevre Şeh�rc�l�k 
ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı, %14'ü �se G�resun Beled�yes� ta-
rafından karşılanacak.)

KALE KENTSEL DÖNÜŞÜM: (Kale Mahalles� sınırları �çer�s�n-
de bulunan 3,61 hektarlık alan daha önce r�skl� alan �lan ed�lm�ş 
ve hazırlanan proje Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü tarafından kabul ed�lm�şt�. Proje alanı �çer�-
s�nde yer alan 12 adet tesc�ll� esere a�t rölöve ve rest�tüsyon 
projeler� hazırlandı, bu eserler arasında beled�yeye a�t b�r adet 
taşınmaz da var. Bu taşınmazlar bakanlık tarafından ayrılan 
ödenekler çerçeves�nde yapıların restorasyonları tamamlana-
rak vatandaşların h�zmet�ne sunulacak.)

FATİH CADDESİ YENİLEME: (Bulancak Durağı kavşaktan baş-
layıp sah�l karayolu bağlantısıyla sona eren 800 metrel�k Fat�h 
Caddes� projes�nde; altyapı, üstyapı yen�leme, yeş�l kaldırım, 
araç yolu daraltma kaldırım gen�şletme, aydınlatma ve otopark 
cepler�n�n yer aldığı modern yen�leme çalışması gerçekleşt�r�-
lecek.

ALTYAPI ÜSTYAPI DOLU DOLU GEÇTİ
Bunların yanında 2022 yılı �çer�s�nde altyapı ve üstyapı yatırım-
ları da hız kesmeden devam ett�.
32 b�n ton (39 km) asfalt döküldü.
Şeh�rdek� park sayısı 75’e yükselt�ld�.
2 b�n 600 metre �mar yolu açıldı.
2 b�n metreküp taş duvar çalışması yapıldı.
5 b�n 500 metreküp betonlama ve beton yol çalışması yapıldı.
1100 metre betonarme �st�nat duvarı yapıldı.
2000 metre ferforje montajı, 1200 metre lento çalışması gerçek-
leşt�.
54 b�n metrekare parke yol ve kaldırım çalışmaları gerçekleşt�.
Altyapıda �se kanal�zasyon, yağmur suyu ve �çme suyunda top-
lam 24 b�n metrel�k çalışma yapıldı.
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TİREBOLU-TORUL YOLU İÇİN SEFERBERLİK
Görüşmeye İstanbul M�lletvek�l� Hasan Turan, Harş�t Vad�s� 
Platformu Yönet�m Kurulu Başkanı Çınar Çet�nkaya ve yönet�m 
kurulu üyeler�nden Harş�t Federasyonu Başkanı Temel B�lecen, 
T�rdef Başkan Vek�l� Mehmet Okurlu, Doğankent ve Çevre Köy-
ler� Derneğ� Başkanı Turan Kabadayı T�rebolu-Torul yolunun ya-
tırım programına alınması �ç�n görüşler�n� �fade etmek üzere ka-
tıldı.
G�resun’un genel ulaşım problemler�n� aktarmak üzere G�resun 
Federasyonu Başkanı Muhterem Mem�ş, yönet�m kurulu üyele-
r�nden Gürbüz Ek�nc� (Şeb�nkarah�sar), S�nan Karavel� (Alucra) 
ve Hasan Cabbar (Çamoluk) toplantıya katıldı.
İstanbul M�lletvek�l� Hasan Turan’ın g�r�ş�mler� ve organ�zasyo-
nuda gerçekleşt�r�len toplantı Kıyı Emn�yet Müdürlüğü Sosyal te-
s�sler�nde gerçekleşt�r�ld�.
Harş�t Vad�s� Platformu Başkanı Çınar Çet�nkaya toplantı �le �l-
g�l� g�resuntv. com. tr’ye açıklamalarda bulundu.
MEVCUT PROJE YATIRIM PLANINA ALINMALI
Ulusal medyada bakanlık tarafından yapılan Hava-Den�z-Kara 
nakl�yatı ve Dem�ryolu hatları �le alt yapı ve ulaştırma �nşaatları-
nı ülkes� adına gururla tak�p ett�ğ�n� bel�rtt�ğ�n� �fade eden Çet�n-
kaya “Tamamlanarak ülken�n h�zmet�ne sunulan her yen� proje 
sonrası, yapım sırasının T�rebolu- Torul yoluna geleceğ�n� sa-
bırsızlıkla bekl�yoruz ama her sefer�nde hayal kırıklığı yaşıyo-
ruz. 2016 yılında �hales� yapılan, 2018 yılında Karayolları tara-
fından onaylanıp �hale dosyası hazırlanan bu yol, ne yazık k� 
hükümet tarafından unutulmuş, dosyası rafa kaldırılmış, G�re-
sun, her zaman olduğu g�b� gene boynu bükük kalmış yet�m 
çocuk g�b� olmuştur. B�z s�zlerden ç�ft tüplü tünel ve duble yol �s-
tem�yoruz İhale dosyası hazır bas�t b�r projen�n hükümet yatı-
rım planına alınarak b�r an önce yapılmasını talep ed�yoruz. 

Mevcut yolun muhafaza ed�lmes�, kesk�n v�rajların tünelle geç�l-
mes� neden�yle bu projen�n uygulanmasıyla kamulaştırma be-
del� olmayacağından devlet�m�ze sadece tünel mal�yetler� �ç�n 
b�r g�rd� olacaktır. Projede görünen 40 adet tünel�n uzunluğu 28 
km’d�r. Toplam yol uzunluğu 78 km’d�r. T�rebolu Torul yolunun 
�y�leşt�r�lmes�yle, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane –T�rebolu, G�-
resun, Samsun güzergâhında Trabzon devre dışı kalmasıyla 
bu hat 100 km daha kısa yol olacağından, mazot ve taşıt açı-
sından ülkem�z çok büyük tasarruf sağlayacaktır. Ayrıca kesk�n 
v�rajlardan dolayı sık olan trafik kazaları asgar�ye �nm�ş olacağı-
nı �fade ederek T�rebolu-Torul yolu �le �lg�l� sayın bakanımızı b�l-
g�lend�rd�k.” ded�.
DOĞANKENT İSMİ HARŞIT OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİ
Harş�t Vad�s� Platformu yönet�m kurulu üyes� ve Harş�t Federas-
yonu Başkanı Temel B�lecen Harşıt Savunması �le �lg�l� yaptığı 
b�lg�lend�rmen�n ardından “T�rebolu’dan başlayıp Torul’a kadar 
devam eden Harşıt Savunması cephe hatlarının düzenlenerek 
tar�h tur�zm�ne kazandırılmasını hükümet�m�zden talep ed�yo-
ruz.” ded�.
ŞEHİTLİĞE ULAŞIM İÇİN YOL ELZEM
Doğankent Çevre Köyler� Derneğ� Başkanı Turan Kabadayı yap-
tığı konuşmada“Harşıt Savunması’nda şeh�t olan askerler�m�ze 
a�t çok sayıda mezar vardır. Bu mezarlar toplu halde değ�l vad�-
n�n çeş�tl� bölgeler�nde bulunmaktadır. T�rebolu-Torul yolunun 
�y�leşt�r�lmes�yle burada tur�zm yönünden, başta şeh�tl�k z�yaret-
ler� olmak üzere büyük �nsan trafiğ� olacaktır. Sadece bu ne-
denle b�le yolun �y�leşt�r�lmes� elzemd�r” ded�.
ŞEBİNKARAHİSAR, ALUCRA VE ÇAMOLUK ULAŞIM PROB-
LEMLERİ GÜNDEME GETİRİLDİ
Toplantıya katılan G�resun Federasyonu Başkanı Muhterem 

Mem�ş g�resuntv. com. tr’ye yaptığı açıklamada “Harş�t Vad�s� 
Platformu’ndan arkadaşlarımız T�rebolu-Torul yolu �le �lg�l� ta-
lepler�n� sayın bakanımıza anlattılar. B�zler de G�resun’un d�ğer 
ulaşım sorunlarını anlattık. Şeb�nkarah�sar, Alucra ve Çamoluk 
�lçem�z�n ulaşım problemler�n� yönet�m kurulu üyeler�m�z Gür-
büz Ek�nc�, S�nan Karavel� ve Hasan Cabbar anlattılar. G�re-
sun’dak� dal-çık projes� �le �lg�l� ve Eğr�bel Tünel� �le �lg�l� de 
sayın bakanımızı b�lg�lend�k. Sayın bakanımız N�san ayı �çer�-
s�nde Eğr�bel’dek� �k�nc� tünel�n açılması �ç�n gerekl� tal�matları 
verd�. Bakanımız �le yaptığımız görüşme çok ver�ml� b�r görüş-
me oldu. Umuyorum G�resun’un ulaşım problemler�n� b�r an 
evvel çözer�z.” ded�.
HEMEN ÇÖZÜM BEKLEMEYİN
Harş�t Vad�s� Platformu ve G�resun Federasyonu yönet�m kuru-
lu üyeler�n� d�kkatle d�nleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara-
�sma�loğlu “Arkadaşlar talepler�n�z �le yakından �lg�leneceğ�m. 
Kısa sürede çözüm �ç�n s�ze kes�n b�r söz veremey�z. Dosyayı 
get�rt�p b�r ön çalışma yaptıracağım.” ded�.
TURAN’DAN TAKİP SÖZÜ
İstanbul M�lletvek�l� Hasan Turan toplandıda yaptığı açıklamada 
“T�rebolu-Torul yolu başta olmak üzere d�ğer ulaşım problemle-
r�n�n de çözümü �ç�n bundan sonrak� görev� ben devralıyorum. 
Bakanlıkta bu konunu yakın tak�pç�s� olarak projen�n gerçekleş-
t�r�lmes� �ç�n gerekl� g�r�ş�mlerde bulunacağım.” ded�.

Yaklaşık olarak 1,5 saat süren toplantı sonunda Harş�t Vad�s� 
Platformu Başkanı Çınar Çet�nkaya Harş�t Vad�s� �le �lg�l� kend� 
kaleme aldığı “B�r Umuda Yolculuk” �s�ml� 120 sayfalık tanıtım k�-
tabını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ad�l Kara�sma�loğlu’na tak-
t�m ett�. Haber:Abdullah Öner Meral

Üç üniversitenin yürüttüğü projeyle 
daha verimli ve kaliteli fındık fidanları üretilecek

TÜBİTAK desteğ�yle 2019'da başlatılan proje kapsamında 
Türk fındığından alınan anaçlar �le mevcut fındık çeş�tler�ne 
a�t fidanlar aşılandı ve deneme amaçlı olarak Ordu Ün�vers�te-
s�nde köklend�rme çalışmaları yapıldı.
Meyven�n fiz�ksel ve k�myasal özell�kler�n�n bel�rlenmes� üzer�-
ne araştırma da yapılan projede, bell� bölgelerde bahçeler 
oluşturularak daha ver�ml� ve kal�tel�, tek gövdel� sert�fikalı fi-
danlar elde ed�lmes� ve ç�ftç�lere dağıtılması planlanıyor.
G�resun Ün�vers�tes� Tekn�k B�l�mler Meslek Yüksekokulu B�t-
k�sel ve Hayvansal Üret�m Bölüm Başkanı Doç. Dr. Al� Turan, 
AA muhab�r�ne, fındık tarımında sert�fikalı fidanın büyük 
öneme sah�p olduğunu söyled�.

Sert�fikalı fidanların ortaya çıkarılması amacıyla Ordu ve Kas-
tamonu ün�vers�teler�yle b�rl�kte araştırma çalışması başlattık-
larını bel�rten Turan, şöyle devam ett�:
"Fındık çeş�tler�m�z�n kök yapısı zayıf. D�p sürgünü verme 
özell�ğ� var. Dolayısıyla d�p sürgünü tem�zl�ğ�nde �şç�l�k çok 
daha fazla. D�ğer taraftan da küresel ısınma var. Önümüzdek� 
süreçte �kl�m�n nasıl değ�şeceğ�n� öngörem�yoruz. Corylus Co-
lurna'ya bakacak olursak, kazık kök yapısına sah�p. Toprağı 
çok �y� sömüren, üst kısmını çok daha �y� besleyen, ver�m artı-
şını sağlayab�lecek, d�ğer taraftan d�p sürgünü vermeme özel-
l�ğ� var. Bu yönüyle de baktığımızda �şç�l�k azalacak. Tek göv-
del� yet�şt�r�c�l�k yapılacak."
Turan, yaptıkları �şlem�n ver�m ve kal�tey� nasıl etk�leyeceğ�n� 
çalışma sonucunda ortaya koyacaklarını d�le get�rerek, 
"Ancak şunu teor�k olarak söyleyeb�l�r�z; toprağı çok �y� sömür-
düğü �ç�n ver�m� ve kal�tey� daha da artıracak yönünde b�r ön-
görümüz var." ded�.
Corylus Colurna üzer�ne ekonom�k olarak üret�m� yapılan çe-
ş�tler�n aşılandığını ancak anaç ıslahı konusunda yapılan b�r 
çalışma olmadığını �fade eden Turan, "Anaçların özell�kler� 
ned�r, nasıldır, hang� anaçlar, hang� çeş�tler �ç�n uygundur? 
Böyle b�r çalışma yok. Bu yönde b�r çalışma yaptık. Bazı b�-
reyler seç�ld� ve öne çıktı. O b�reyler� Ordu Ün�vers�tes�'nde se-
rada köklend�rd�k. İler�k� günlerde bunlar üzer�ne standart çe-
ş�tlerle alakalı aşılama yapacağız. Bunların araz�dek� perfor-
manslarını gözlemleyeceğ�z." d�ye konuştu.
- "Burada anaca b�r standart get�rmek �st�yoruz”
Doç. Dr. Turan, projen�n fındık tarımı ve ç�ftç�s� �ç�n faydalı so-
nuçlarının olacağını vurgulayarak, Türk�ye'de fındıkta sert�fi-
kalı fidancılık olmadığını, burada anaca b�r standart get�rmek 
�sted�kler�n� d�le get�rd�.
Üret�c�ler�n bahçeden sökerek get�rd�ğ� fidanların genell�kle 
kökler� zayıf, toprağı �y� sömüremeyen b�tk�ler olduğunu bel�r-
ten Turan, "Dolayısıyla beslenme ve ver�mde de sorunlar ya-
şanıyor. Bu yönüyle baktığımızda toprağı �y� sömüren, d�p sür-

günü vermeyen, ver�ml�, kal�tel�, belk� geç yapraklanma özell�-
ğ�yle soğuklardan etk�lenmeyen fidanlar ortaya çıkacak. Bu yö-
nüyle de fındık sektörü �ç�n faydalı olacağını öngörüyoruz." 
ded�.
Turan, Corylus Colurna'nın meyves�n�n fiz�ksel ve k�myasal 
özell�kler�ne yönel�k de araştırmalar yürüttükler�n�, fiz�ksel açı-
dan meyve ağırlığı, kabuk kalınlığı, randıman, sağlam �ç, ku-
surlu �ç, k�myasal açıdan da yağ, prote�n, yağ as�tler� kompo-
z�syonu g�b� konuları araştırdıklarını kaydett�.

Doç. Dr. Al� Turan, araştırmanın sonuçlarını projen�n tamam-
lanmasının ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını da sözler�-
ne ekled�.(AA)

 (Baştarafı 1'de) 
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ESKİ YILIN HESABINI YAPACAĞIM 
YENİ YILI ÖYLE KARŞILAYACAĞIM 

Yen� yılın g�r�ş�nde;
Hava� fişeklerle gökyüzünü aydınlatamasam da...
Sembol�kte olsa;
Kıyıda-köşede kalan karanlıkları aydınlatmak �ç�n b�r mum yakaca-
ğım...
Ger�de bıraktığım b�r yıl �çer�s�nde;
Özeleşt�r� teraz�mde neler yapıp-yapamadığımı tartacağım...
Örneğ�n düşünsel olarak da olsa;
Yaşanan ve yaşatılan ant�-demokrat�k, hukuksuz uygulamalarda ne 
g�b� b�r tavır takındım?
Ne kadar sorumluluk aldım?
Ortalığı boş bulan tar�kat ve cemaat örgütler� b�rb�r�yle yarışırcasına 
toplumu ortaçağın karanlıklarına sürüklemeye çalışırken, bu karanlık 
dehl�zlere ne kadar ışık tutab�ld�m?
Utanmazlığı ve arlanmayı b�r tarafı bırakıp;
Küçücük bebeler�, otuz yaşındak� çember sakallı zıpırlara 'gel�n' 
eden yobazlara ne kadar 'karşı' çıkab�ld�m?
Y�ne buna benzer yaşanan olaylarda;
D�n öğret�s� altında açılan 'Kur'an Kurslarında körpec�k çocuklara ah-
laksızca tac�zde bulunanlar karşısında ne g�b� b�r sorumluk alıp ve 
karşı tavır takınab�ld�m?
Geçel�m..
Kurdukları sömürü s�stem�n� sürdürmek �steyen yönetsel erkler;
Komprador burjuvaz�n�n para babaları ve yandaşları daha çok para 
kazansın d�ye köylünün zeyt�n ağaçlarını kes�p ve yaşam alanlarını 
yok ederken ne g�b� b�r tepk� göstereb�ld�m?
Yüzb�nlerce dönüm tarım araz�m�z bomboş dururken;
Har�tada yerler� b�le bell� olmayan ülkelerden -tarım yapmak �ç�n- top-
rak k�ralama teşebbüsünde bulunan yönet�c�ler� nasıl b�r tepk� ver-
d�m?

Örneğ�n;
Toprak altına topluca ölüme gönder�len kömür �şç�ler�n�n ve maden 
emekç�ler�n�n ölümler�n�n gerçekten kaderden m�?
Yoksa gerekl� önlemler alınmadığı �ç�n katled�ld�kler�n� anlatab�ld�m 
m�?
Atanamayan genç öğretmenler�n n�ye �nt�har ett�ğ�n�?
İş bulamayan ün�vers�tel� öğrenc�ler�n neden sokaklarda �ss�z güçsüz 
serser� mayın g�b� gezd�ğ�n� ve ülkes�n� terk etmek �steyen gençler�n 
neden neden ülkes�n� terk etmek �sted�ğ�n� h�ç düşündüm mü?
Veya düşüneb�ld�m m�?
Kadın c�nayetler� günden-güne çoğalırken...
Tac�z, tecavüz olayları günden-güne artarken...
Kadına yapılan ş�ddet sonucu gözler� moraran kadınların 'mor çatı' 
altına sığınmasını çevreme doğru-dürüst anlatab�ld�m m� acaba?
B�tmeyen terör olaylarının neden b�tmed�ğ�n�?
Para babalarının ve s�yaset tüccarlarının çocuklarının 'bedel' öded�ğ� 
�ç�n ölmey�p, tat�l cennetler�nde ve 'yatlarla' gez�nd�ğ�n� çevreme an-
latab�ld�m m�?
Sınır ötes�nde -örtülü b�r şek�lde- farklı �s�mler altında sürdürülen 
savaş sonucu her gün b�r ev�n kapısından b�r asker cenazes�n�n 
kalktığını bulunduğum sohbet ortamlarında paylaşab�ld�m m�?
H�çb�r sınır komşumuzla neden aramızın olmadığını;
Ve buna rağmen sınır kapılarımızdan �çer� k�m g�rerse-g�rs�n herkese 
açık bırakıldığını?
Uyuşturucu kaçakçılarının neden bu kadar çoğaldığını;
Canlı bombaların aramıza nasıl sığındığını h�ç düşündüm mü 
acaba?
Ülke olarak üret�mden �y�ce uzak kaldığımızı...
Bu nedenle gündel�k beslenme gereks�n�mler�m�z� b�le dışarıdan 
satın aldığımızı...
Dünyada yaşayan çocuklarımızı değ�l, doğacak torunlarımızı b�le el-
aleme borçlu bıraktığımızı ne kadar anlatab�ld�m çevreme?
Özetlersek;
Ger�de bıraktığımız yıl �çer�s�nde demokras� mücadeles�n�n �ç�nde ne 
kadar yer alab�ld�m?
Ardı-ardına yasaklanan sanat etk�nl�kler�nde ne g�b� b�r karşı tepk� 
göstereb�ld�m?
Çıkarları �ç�n kend�s�ne karanlık ortamlar yaratan yarasaları karanlık 
köşeler�nden çıkarmak �ç�n kaç mum yaktım?
En öneml�s� de;
2023 yılının g�r�ş�yle, cumhur�yet�n 100. yaş günü mutluluğunu b�rl�k-
te yaşayacağız...
Bu b�rl�kte yaşanan mutluluğun devamının uzun ömürlü olmasını te-
menn� eder;
Hem 'yen� yılınızın' ve hem de 'cumhur�yet�n 100. yılı' özgürlükler�n 
ve demokras�n�n yaşanacağı b�r yıl olsun...
Ez cümle;
YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...

AYDIN’DAN GENÇLERE YAKIN İLGİ

AK Part� G�resun M�lletvek�l� Kad�r Aydın gençlerle buluştu.Gençler�n bu ülken�n geleceğ� 
�ç�n oldukça öneml� olduğunu anlatan Aydın” Bulancak Gençl�k Merkez�’nde düzenlenen 
Hasb�hal Programı’nda ülkem�z�n aydınlık yarınları olan gençler�m�zle b�r araya geld�k.
Spor ve sanatın çeş�tl� branşlarında faal�yetler düzenlenen merkez�m�zde dolu dolu b�r 
akşam geç�rd�k. Sam�m� sohbetler� �ç�n gençler�m�ze yürekten teşekkür ed�yo-
ruz.”ded�. Haber:Osman Yılmaz

Tevfik Kara

OLDU MU TİREBOLU 
GİBİ OLACAK!..

MEMLEKET �ster�m
PLAKASI 28 olsun
Mav� �le yeş�l� KUCAKLAŞSIN
CENNET kadar güzel olsun
İnsanı T�rebolulu g�b� KALİTELİ olsun
MEMLEKET �ster�m
İç�nde yaşayanlar ÇEPNİ boyundan olsun
Heps� ATATÜRK kadar TÜRK olsun
Topal OSMAN Ağamın evlatları olsun
Hüsey�n Avn� ALPARSLAN‘ı unutmasın
MEMLEKET �ster�m
HARŞİT Çayı kenarından aksın
Kıyısı KARADENİZ'le kucaklaşsın
Fındık ve çayın en KALİTELİSİ orada üret�ls�n
Memleket �ster�m �sm� de TİREBOLU olsun...

EROĞLU KUTLADI
İYİ Part� G�resun İl Başkanı Abdulkad�r 
Eroğlu, m�llet�n sıkıntılarla boğuştuğu 
b�r yılın ger�de kaldığını bel�rterek, 
"Yen� yılda vatandaşlarımıza öncel�kle 
sağlık, ekonom�k ferahlık, huzur ve 
tab� k� İYİLİKLER d�l�yorum" ded�.
İYİ Part� G�resun İl Başkanı Abdulkad�r 
Eroğlu, yen� yıl mesajında şu �fadelere 
yer verd�; “Gerçekten zor ve ç�lel� b�r 
yılı ger�de bıraktık. Bunda ülkem�z�n ve 
şehr�m�z�n kötü yönet�lmes�n�n büyük 
payı olduğunu b�l�yoruz. Enflasyon akıl 
almaz sev�yelere ulaştı, ekonom�k kr�z 
daha da der�nleşt�. Halkımız her geçen 
gün daha da fak�rleşt�. Bu süreçte b�z 
de teşk�latlarımızla b�rl�kte vatandaşı-
mızın canı hang� konuda yanıyorsa 

ona değ�nmeye, m�llet�m�z�n derd� ne-
rede yoğunlaştı �se orada olmaya gay-
ret ett�k.
Yer� geld� ekonom�k kr�z�, yer� geld� fın-
dığın derd�n�, yer� geld� EYT’l�ler�n ta-
lepler�n� haykırdık. Hemşehr�ler�m�ze 
buradan söz ver�yoruz. 2023 yılında da 
aynı anlayışla çok daha fazla sahalar-
da olacağız
. Hep b�rl�kte 2023 seç�mler�nde part�-
m�z� �kt�dara taşımak �ç�n el ele, gönül 
gönüle çalışacağız. 2023 yılının ülke-
m�ze ve m�llet�m�ze sağlık, huzur, mut-
luluk ve bol kazanç get�rmes�n� d�l�yor, 
G�resunlu hemşehr�ler�m�n yen� yılını 
kutluyor, saygı ve sevg�ler�m� sunuyo-
rum.”

Giresun'da meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi öldü
 G�resun'un Keşap �lçes�nde tır �le 
hafif t�car� aracın çarpıştığı kaza-
da b�r k�ş� hayatını kaybett�.
İlçeye bağlı Düzköy köyündek� de-
net�m �stasyonuna g�rmek �ç�n 
ger� manevra yapan Azerbaycan 
uyruklu C.A'nın kullandığı 99 NZ 
816 plakalı tıra, T.A. yönet�m�nde-

k� 34 GAG 175 plakalı hafif t�car� 
araç çarptı.
Tırın dorses�ne çarpan aracın sü-
rücüsü T.A, kaldırıldığı G�resun 
Eğ�t�m ve Araştırma Hastane-
s�'nde yaşamını y�t�rd�.
Tır sürücüsü C.A. gözaltına alın-
dı.

OSMAN SİRKECİ’DEN 
SEYYAR SATICILIK UYARISI
G�resun Ün�vers�tes�’nde yaptığı ça-
lışmalarla d�kkat Çeken akadem�s-
yen ve Seyyar Satıcılar ve Sanat-
kârlar Derneğ� Akadem�syen Dr. 
Osman S�rkec� seyyar satıcılığın 
önem�n� anlattı.
S�rkec�, “Ulusal Seyyar Satıcılar Der-
neğ�, aynı zamanda haksız rekabet-
adalets�z ekonom� koşullarında yüz-
yıllardır sokak ekonom�s�nde engel-
lenenlere destek oluyor.
 Caydırıcı yüksek para cezalarıyla, 
kr�m�nal�ze ederek doğan hap�s ce-
zalarına rağmen onuru ve namu-
suyla d�renen hem kend� sınıfına 
hem de m�lyonlarca dar gel�rl�ye, 
yoksula ve �şs�ze nefes alma, karnı-
nı doyurma varlığını sürdürme ola-
nağı sunan sess�z kahramanlarına 
umut ışığı oluyor” şekl�nde konuş-
tu.Uzun süre gazetem�zde gönüllü 

köşe yazarlık da yapan S�rkec�
“Sokak ekonom�s�n�n asıl varlık neden� olarak m�lyonlar-
ca yoksul, dar ve orta gel�rl� tüket�c�-müşter� k�tles� oluş-
turuyor. Seyyar satıcı örgütlenmes�, halkı sokak ekono-
m�s�n�n kültürel, sosyal ve ekonom�k önem� konusunda 
eğ�terek seyyar satıcıların bu tür kısıtlamaları aşmasına 
kamuoyu desteğ� sağlamak suret�yle yardımcı oluyor” 
ded�. (Haber:Fatma Uğurlu)
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EYNESİL BELEDİYESPOR

EVİNE HASRET !

Maçlarını kend� ev� ve sey�rc�s� önünde oy-
nayacağı günler� �ple çeken Amber Çay Ey-
nes�l Beled�yespor, İk�nc� yarı hazırlıklarını 
Eynes�l İlçe Stadı’nda sürdürüyor.
TFF 3. L�g 2. Grup’ta mücadele eden ve 
l�g�n �lk yarısını 21 puanla 7.sırada b�t�ren ve 
sahası bakımda olduğu �ç�n maçlarını Vakfı-
keb�r İlçe Stadı’nda oynayan Amberçay Ey-
nes�l Beled�yespor, sahasının hazır olmadı-

ğı �ç�n �k�nc� yarı maçlarını da Vakfıkeb�r İlçe 
Stadı’nda oynayacak.
Eynes�l İlçe Stadı’nın zem�n� yen�len�rken, tr�-
bün ve soyunma oda �şler� �ç�n yaklaşık 2-3 
ay süreceğ� öğren�ld�. Öte yandan tems�lc�-
m�z Amber Çay Eynes�l Beled�yespor, 15 
Ocak’ta �k�nc� yarının �lk maçını Ergene Vel�-
meşespor �le Vakfıkeb�r İlçe Stadı’nda oyna-
yacak .

ÖZTÜRK, GÖRELESPOR 
YÖNETİMİNE BAŞARILAR DİLEDİ

Part� G�resun M�lletvek�l� Cemal Öztürk, 
Görelespor Kulüp Başkanlığını z�yaret ede-
rek, Kulüp Başkanı Uğur Erbaş ve yöne-
t�m kurulu üyeler� �le fik�r alışver�ş�nde bu-
lundu.
AK Part� G�resun M�lletvek�l� Cemal Öz-
türk, Görele Beled�ye Başkanı Tolga Ere-
ner ve MHP G�resun İl Genel Mecl�s Üyes� 
Mustafa Dem�rc� �le beraber Bölgesel Ama-

tör L�g� tems�lc�m�z Görelespor başkanı 
Uğur Erbaş ve yönet�m kurulu üyeler� �le 
fik�r alışver�ş�nde bulundu. AK Part� G�re-
sun M�lletvek�l� Cemal Öztürk “Görelespor 
Kulubü Başkanlığına seç�len Uğur Erbaş 
ve yönet�m kurulu üyeler�ne hayırlı olsun 
z�yaret�nde bulunduk. Yen� yönet�m�n ca-
m�amıza hayırlı, uğurlu olmasını d�ler�m” 
ded�.

G
örele’n�n Sultanları Görele 
Beled�yes� Spor Kulü-
bü’nün alt yapı oyuncusu 

P�vot Büşra Akyüz alt yapı 08-13 
Ocak’ta Ankara’da yapılacak olan 
U19 Kadın M�ll� Hentbol Takımı 
kampına davet ed�ld�.
Ankara THF Spor Kompleks�'nde 
8-13 Ocak 2023 tar�hler�nde yapı-
lacak olan Baş antrenör Hakan 
D�nler yönet�m�ndek� U19 Kadın 
M�ll� Hentbol Takımı aday kadro-
sunda Görele’n�n Sultanları Görele 
Beled�yes� Spor Kulübü’nün alt 
yapı oyuncusu P�vot Büşra Akyüz 
ve 45 sporcu bulunuyor.

BÜŞRA, MİLLİ 

TAKIM YOLCUSU

CEYHUN ATUF KANSU

“D�renmek ve dövüşmek 
s�z�n el�n�zded�r
S�z�n el�n�zded�r 
ateş� yaymak.”

Evet 2022 yılını da d�renmeden kötülere
tesl�m ett�k.
Çocuk İken babamın yen� yıla senebaşı ded�ğ�n� h�ç 
unutamam…
Annem yen� yıl hazırlığına b�r hafta önce başlardı . 
Bamya aşı �le Zerdel� P�lavı nefis olurdu…
Sobanın üzer�nde özene bezene yaptığı cev�zl� tel ka-
dayıfın tadına doyum olmazdı.
Bahçede büyüttüğümüz h�nd�n�n senebaşında neden 
kaybolduğunu günler sonra anlayıp, üzülürdük. An-
nem�n b�z� tesell� etmeler�n� nasıl unuturum?
Konu komşu b�raraya gel�p, senebaşı b�rl�kte kutla-
nırdı…
Radyolar açılır, tek radyo olan Türk�ye Radyolarının 
özel senebaşı Programı d�nlen�rd�…
Hep beraber Orhan Boran anlatıları pür d�kkat �zlen�r, 

kahkahalarının tadına doyum olmazdı…
Uğurlug�ller a�les� a�lecek d�nlen�r, Tevfik Ge-
lenbe sank� a�lem�z�n b�r ferd� muameles� 
görürdü…
M�ll� P�yango b�let� alınır, kazanan numara-
lar �le amort� numaralar radyodan okunur-
du..
İkram�yeden pay almış �sek, ertes� gün ba-
y�de soluk alırdık…
K�mse M�ll� P�yango’nun güven�rl�ğ�n� tartış-
mazdı..
B�r defa büyük �kram�yelerden b�r�s� b�z�m 
Besn� �lçes�ne vurmuştu da, kazanın k�m ol-
duğu b�z çocukların b�le d�l�ne dolanmıştı…
Büyük teyzem�n kazanan �ç�n; bu kadar pa-
rayı ne yapacak bu adam? ded�ğ�n� h�ç unu-
tamam…
Hep�m�z çok varlıklı değ�ld�k. Ama mutlu ve 
umutlu �d�k…
S�z� b�lmem ama; bana göre h�ç bu kadar 
umutlarımızın azaldığı b�r yıl olmamıştı…
Kabahat�n çoğu b�zde gal�ba!..
Ah 2022 sen� de maalesef d�renmeden tü-
kett�k. Ne olursun affet b�z�!
Şa�r�m�z�n ded�ğ� g�b� ey halkım b�z�m el�-
m�zde m� d�renmek ?…
Ne ders�n�z?..
Dr. Mustafa Torun

GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER 
YÜKSEKOKULU’NDAN İNSANLIK DERSİ

örele Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu 

Gyardımlaşma konusunda örnek b�r çalış-
maya �mza attı.

Okulda görev yapan akadems�yenlerden topla-
nan paralarla takı ürünler� satın alındı ve bu 
ürünler 2’ şerl� ve 3 ‘erl� gruplar hal�nde öğrenc�-
lerce halka satıldı. F�nans ve Bankacılık 4. sınıf 
öğrenc�ler� 3.535 TL tutarında satış yaptılar. 
Sınıfın ortak kararı �le bu tutarla G�resun Çocuk 
evler� s�tes�ndek� çocuklara oyuncak alındı ve bu 
oyuncaklar yetk�l�lere tesl�m ed�ld�.

 F�nans ve Bankacılık 1. sınıf öğrenc�ler� 7.360 
TL tutarında satış yaptılar. 
Toplanan tutar sınıfın orta
k kararı sonucunda SMA hastası F�kret ASIM’ ın 
Val�l�k onaylı hesabına yatırıldı. Loj�st�k Yönet�m� 
1. sınıf öğrenc�ler� 8.811 TL tutarında satış yaptı-
lar (70 TL dah�l). Toplanan tutar sınıfın ortak ka-
rarı sonucunda SMA hastası Mehmet AYAZ ‘ın 
Val�l�k onaylı hesabına yatırıldı.
 Toplam elde ed�len gel�r 19.706 TL'd�r. 
Haber:Mustafa C�c�
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Çotanak Store bölümünde bulunan bütün Giresunspor ürünlerinin her Perşembe günü
 satışından elde edilen nakit gelir “ SMA” hastası çocuklara bağışlanacak

ÇOK ANLAMLI HAREKET
G�resunspor İstanbul Gönüllüler� sosyal medya hesabından yap-
tığı açıklamada"Değerl� dostlarımız , G�resunspor İstanbul Gö-
nüllüler� olarak Eyüpsultan'da açtığımız h�zmet b�namızda bulu-
nan Çotanak Kafen�n tüm gel�rler�n� tedav� süreçler� başlayana 
kadar SMA hastası evlatlarımıza bağışlamıştık , ş�md� de Çota-
nak Store bölümümüzde bütün GİRESUNSPOR ürünler�n�n ge-
l�rler� her Perşembe günü nak�t satışlarda kampanyaya bağışla-
nacaktır. Ayrıca her Cumartes� Pazar saat 10-16 arası G�resun 
yöresel ürünler�m�zden lahana çorbası , mısır ekmeğ� , G�resun 
ekmeğ� ve s�m�t çeş�tler�m�zde bulunacaktır. Fındık ürünler�m�z 
ve teraryum ç�çek modeller�m�z�nde nak�t satışlarda gel�rler� kam-
panyaya gönder�lmekted�r. Hafta sonları kahvaltı organ�zasyon-
larınız �se rezervasyonla alınmaktadır. B�z�m amacımız hasta ço-
cuklarımıza �mkanlarımız ölçüsünde sah�p çıkmak ve kampan-

yalarına destek olmaktır, s�zler�n de �lg�s�yle bu hastalıktan ev-
latlarımızı kurtaracağımıza �nanıyoruz.
 G�resunspor İstanbul Gönüllüler� H�zmet B�namızın �şletme g�-
derler� noktasında tüm masraf ek�b�m�z tarafından karşılan-
maktadır , h�zmet b�namızın �şley�ş� �le �lg�l� ekonom�k b�r prob-
lem bulunmamaktadır , 2 temel amacımız bulunmaktadır. 1: 
SMA hastası evlatlarımıza ne kadar ekonom�k katkı yapıla-
cak. 2: GİRESUNSPOR kulübümüze ne kadar katkı yapılacak 
... bu 2 amaca s�zler�n sayes�nde maks�mum derecede fayda 
sağlamayı hedefled�k, s�zlerde �lg�n�z� eks�k etmey�n ... Burası 
sadece b�r mağaza ve kafeterya değ�l , burası sosyal sorum-
luluk b�nasıdır... SMA DEĞİL EVLATLARIMIZ KAZANACAK 
GİRESUNLULARIN DESTEĞİYLE GİRESUNSPOR KAZA-
NACAK" den�ld�.

KELEŞ
 “HEDİYE ETMEK”

İSTİYORUZ”

G�resunspor’un tekn�k adamı Hakan Keleş, taraftarlara Trab-
zonspor gal�b�yet� de hed�ye etmek �sted�kler�n� bel�rtt�. Keleş, 
“Trabzon �ç sahada �nanılmaz şek�lde baskın oynayan b�r takım. 
Fenerbahçe’y� de yend�ler zaten. Ama son maç onlar �ç�n kötü so-
nuçlandı. B�z de �y� g�d�yoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Be-
ş�ktaş gal�b�yetler�m�z vardı. G�resun halkına b�rde Trabzonspor 
gal�b�yet� hed�ye eder�z. İnşallah �sted�ğ�m�z oyunu oynarız. 
Güzel b�r gal�b�yet hed�ye eder�z d�ye düşünüyorum” şekl�nde ko-
nuştu.

Çotanaklar, muhteşem çıkış yakaladı
Giresunspor oynadığı son 
dört karşılaşmada hanesi-
ne 10 puan yazdırmayı ba-
şardı. 11 müsabakada sade-
ce 9 puan elde edebilen Ye-
şil-beyazlılar, İstanbulspor 
ve Fenerbahçe galibiyetle-
rinin ardından deplasman-
da Hatayspor ile berabere 
kalmıştı. Çotanaklar, iç sa-
hada Gaziantep FK’yi uzat-
mada kaydettiği golle de-
virdi ve 19 puana ulaştı.

TRABZONSPOR’A KARŞI 
OYNAYAMAYACAK

G�resunspor’un kanat oyuncu-
su Borja Sa�nz, Gaz�antep FK 
karşısında gördüğü sarı �le ce-
zalı duruma düştü. İspanyalı 
futbolcu, maçın �k�nc� bölümün-
de b�r poz�syon sonrasında s�-
n�rlend� ve köşe gönder�n� tek-
meled�. Hakem Zorbay Küçük 
oyuncuyu sarı kart �le cezalan-
dırdı. Kart sınırında yer alan 
Borja gördüğü bu sarı �le cezalı 
duruma düştü ve Trabzonspor 
deplasmanında forma g�yeme-
yecek.

SEN BİR BAŞKASIN !
G�resunspor’un Brez�lyalısı Serg�o, Gaz�antep 
FK maçının tartışmasız yıldızıydı. Yeş�l-
beyazlıların �lk golünü kaydeden Sambacı, �lk 
yarının son dak�kasında Borja’ya ‘al da at’ der-
ces�ne pas çıkardı, ancak İspanyol değerlend�-
remed�. Sahada basmadık yer bırakmayan Ser-
g�o, uzatmanın beş�nc� dak�kasında tecrübes�n� 
konuşturarak Baj�c’e as�st yaptı. Serg�o b�r gol, 
b�r as�stle maçın kahramanı oldu.
Tecrübel� oyuncunun yükselen performansı 
zorlu Trabzonspor maçı önces� Tekn�k heyet�n 
yüzünü güldürüyor.


