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Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, 'Ülke çapında alınan 
tedbirlerin sıkı denetimi sa-
yesinde salgının hızını kestik. 
Ülke genelinde vaka sayıla-
rında ki azalışı görüyoruz. Bu 
iyi gidiş bizi asla rehavete sü-
rüklememeli. Mücadelemizi 
sürdürüyoruz' dedi. 4’te

Giresun Belediyesi şehir merkezinde bulunan bazı 
cadde ve sokaklarda ücretli park ihalesi açtı. 3 yıllığına 
820 araçlık park ihalesi 850 bin lira bedelle 20 Ekim’de 
yapılacak.  Devamı Sayfa 2’de

Giresun’da yapılan uyuş-
turucu operasyonunda çok sa-
yıda uyuşturucu hap ele geçi-
rildi. Uyuşturucunun satışın-
dan kazanılan bir miktar pa-
rayla yakalanan bir kişi ise tu-
tuklanarak cezaevine gönde-
rildi.  Devamı Sayfa 2’de

Piraziz Kaymakamlığı İlçe 
Özel İdare Müdürlüğü tarafın-
dan 2020 yılında köylerde ger-
çekleştirilen faaliyetlere ilişkin 
bir rapor yayınlandı. KÖYDES 
Projesi ile köylerdeki içme 
suyu ve yol sorunlarının düşük 
maliyetle ve kısa sürede bitiril-
mesi hedefleniyor. Sayfa 2’de

Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs tedbir-
leri kapsamında merkeze bağlı Lapa Köyü Hüseyindağ mevki-
sinin ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alın-
masına karar verdi.

Vali Enver Ünlü başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Mecli-
si Hüseyindağ mevkisinde koronavirüs vaka ve temaslılarının 
artması nedeniyle bulaşının engellenmesi amacıyla 14 günlük 
karantina kararı aldı.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstya-
pı çalışmaları kapsamında mahallelerde yoğun mesai yapı-
yor.

Mahallelerde eş zamanlı olarak çalışma gerçekleştiren 
ekipler, şehir merkezinin muhtelif noktalarında kaldırım ve 
yol onarım çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda; Aksu Mahallesi Cem Sokak’ta kaldırım ta-
miratı, yeni devlet hastanesi acil giriş yolu asfalt öncesi ha-
zırlık, Gedikkaya Mahallesi Gedikkaya Caddesi’nde asfalt ta-
miratı, Sultan Selim Mahallesi Çapulacılar Sokak’ta parke ye-
nileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, mahallelerindeki üstyapı çalışmalarından do-
layı memnuniyetini dile getirirken, Belediye Fen işleri Mü-
dürlüğü yetkilileri de planlanan program doğrultusunda ça-
lışmaların devam edeceğini bildirdi.

Bulancak İlçe 
Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ve Gire-
sun Bağımlılıkla 
Mücadele Derne-
ği’nin ortaklaşa 
hazırladığı ‘Hayat 
Doğada Güzel’ 
projesi, İçişleri Ba-
kanlığı Sivil Top-
lumla İlişkiler 
Genel Müdürlüğü 
tarafından kabul 
edildi.

Devamı
Sayfa 3’te

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşa-
malı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de başlayacak ikinci 
aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen 
yazıyla paylaştı. Buna göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile 
ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün imam hatip ortaokul-
larında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati uygulana-
cak. Lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 
gün toplam 16 ders saati yapılacak.  Devamı Sayfa 3’te

Bulancak Durağı projesiyle şehrin girişi geniş-
letilip daha modern bir görünüme kavuşturulur-
ken,Keşap Tüneli ile Erikliman Mevkii arasına uy-
gulanan 17 kilometrelik sahil aydınlatma projesiy-
le sahil hattı da göze hitap eder bir hale geldi. 

Giresun’da turistlerin uğrak noktalarından 
olan Giresun Kalesi’nde de ışıklandırma ve alt 

“BU ŞEHRİN GELECEĞİNE IŞIK TUTUYORUZ”

Başkan Aytek�n Şenl�koğlu”Şehr�m�z�n geleceğ�ne ışık tutmaya devam 
edeceğ�z,vaat ett�ğ�m�z projeler�m�z� b�r b�r hayata geç�r�yoruz”

yapı çalışmaları tamamlandı ve kale ışıl ışıl bir 
hale geldi.

Şehrin tarihi ve turistik yerlerini daha fazla ön 
plana çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalar ara-
lıksız devam ederken başkan Şenlikoğlu’nun tali-
matıyla şehrin her mahallesinde alt yapı ve üst 
yapı seferberliği gerçekleştiriliyor.

GİRESUN’DA YOĞUN MESAİ SÜRÜYOR

G�resun’da b�r köy daha
karant�naya alındı

YÜZ YÜZE EĞİTİM
NASIL OLACAK

Bulancak’ta teknoloj� bağımlılığı �le mücadele ed�lecek

G�resun’a ücretl� parklar gel�yor

G�resun’da
uyuşturucu
operasyonu

Bakan Koca, 'salgının hızını
kest�k' ded� ve uyardı

KÖYDES PROJESİ İLE KÖYLER GELİŞİYOR
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İMTİYAZ SAHİBİ

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

Bulancak’ta koronav�rüs denet�mler� kapsamında �ş 
yerler�nde sosyal mesafe, maske ve h�jyen kontrolü ya-
pıldı.

İlçede faal�yet�ne devam eden tüm �şyerler�ne, kafe 
ve lokantalara koronav�rüs tedb�rler� kapsamında dene-
t�m yapılarak, vatandaşlara ve esnaflara kontrollü sosyal 
hayat dönem�n�n temel prens�pler� olan tem�zl�k, maske 
ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bu-
lunuldu.

Artan koronav�rüs vakalarını önlemek amacıyla yapı-
lan denet�mlere Bulancak İlçe Emn�yet Müdürü Bünya-
m�n Akkaya, Kaymakamlık Yazı İşler� Müdürü Abdulka-
d�r Tanrıseven, Baş Pol�s Süleyman Çak ve Bekç�ler ka-
tıldı.

Keşap Beled�ye Başkanı Mehmet Emür M�ll�yetç� Ha-
reket Part�s� İlçe Kongres�nde Keşap İlçe Başkanı seç�-
len Bayram Yılmaz'a hayırlı olsun z�yaret�nde bulundu.

Başkan Emür "M�ll�yetç� Hareket Part�s� İlçe Kong-
res�nde Keşap İlçe Başkanı seç�len Bayram Yılmaz'ı ve 
yönet�m kurulunda bulunan arkadaşlarımızı AK Part� 
Keşap İlçe Başkanımız Samet Küçük �le İlçe Başkanlığı 
b�nasında z�yaret ederek hayırlı olsun d�lekler�nde bu-
lunduk. Yen� görevler�nde başarılar d�l�yorum. Allah 
utandırmasın"ded�.

1. Sayfadan Devam
G�resun İl Emn�yet Müdürlüğü Narkot�k Suçlarla Mü-

cadele Şube Müdürlüğü görevl�ler�nce G�resun’da uyuştu-
rucu madde t�caret� yapan ve torbacı d�ye tab�r ed�len sokak 
satıcılarının ve uyuşturucu suç organ�zasyonlarının deş�fre 
ed�lmes�ne yönel�k yapılan çalışmalarda 361 adet tam , 29 
adet kırık Ecstasy Hap ve bunların satışından elde ed�len 
b�n 135 l�ra ele geç�r�ld�. “Uyuşturucu Madde T�caret� Yap-
mak ve Nakletmek” suçundan gözaltına alınan E.K.T �s�ml� 
şahıs sevk ed�ld�ğ� adl� merc�lerce tutuklanarak cezaev�ne 
tesl�m gönder�ld�.

1. Sayfadan Devam
Köylere H�zmet Götür-

me B�rl�ğ� tarafından P�ra-

G�resun Beled�yes� Fen İşler� Müdürlü-
ğü ek�pler�, üstyapı çalışmaları kapsamın-
da mahallelerde yoğun mesa� yapıyor.

Mahallelerde eş zamanlı olarak çalışma 
gerçekleşt�ren ek�pler, şeh�r merkez�n�n 
muhtel�f noktalarında kaldırım ve yol ona-
rım çalışmalarına devam ed�yor.

Bu kapsamda; Aksu Mahalles� Cem 
Sokak’ta kaldırım tam�ratı, yen� devlet has-
tanes� ac�l g�r�ş yolu asfalt önces� hazırlık, 

Türk�ye İstat�st�k Kuru-
mu (TÜİK), 2020 Ağustos 
dönem� dış t�caret endeksle-
r�n� açıkladı. Buna göre; �h-
racat b�r�m değer endeks� 
Ağustos ayında b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 
0,9 arttı. 

Endeks b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre, gıda, 
�çecek ve tütünde yüzde 2,6 
ve �malat sanay�nde (gıda, 
�çecek, tütün har�ç) yüzde 
1,5 artarken, ham maddeler-
de (yakıt har�ç) yüzde 1,2 
ve yakıtlarda yüzde 29,8 
azaldı.

İHRACAT MİKTAR
ENDEKSİ YÜZDE 6,8 

AZALDI

2020 yılı raporu hazırlandı

z�z’de b�rçok projeye �mza 
atıldı. Kırsal altyapı h�zmet-
ler� �ç�n ayrılan kaynakların 

ver�ml� ve etk�n kullanımı 
�ç�n P�raz�z Köylere H�zmet 
Götürme B�rl�ğ� projeler�n 

hazırlanması ve uygulanma-
sı noktasında t�t�zl�kle hare-
ket ederek köylerdek� yol ve 
su �ht�yaçlarının karşılan-
masını amaçlıyor.

Hazırlanan 2020 yılı ra-
porunda şu �fadelere yer ve-
r�ld�;”Çalışmalar kapsamın-
da 2020 yılı �çer�s�nde KÖY-
DES projes� kapsamında 
5.280 metre ve Devlet-
Vatandaş İş B�rl�ğ� �le 2.399 
metre olmak üzere köyler�-
m�zde toplam 7.679 metre 
beton yol çalışması, 90 km 
stab�l�ze yol bakım onarım 
çalışması, 399,45 m3 lük 4 
adet taş duvar �ş�, muhtel�f 
köylere 10 araba sıcak asfalt 
yama çalışması ve 10 adet 
�çme suyu deposu �le mev-
cut depolarda �y�leşt�rme ça-

lışmaları yapılmış olup 
henüz b�tmeyen projeler�n 
de ay sonuna kadar b�t�r�le-
rek halkımızın h�zmet�ne su-
nulması planlanmaktadır.

Önümüzdek� günlerde 
de �hales� yapılan toplamda 
667,50 m³ lük 6 adet taş 
duvar �ş� yapılacaktır.Köyle-
r�m�zde toplamda 187 adet 
çöp konteyner� olup hafta-
nın �k� günü ek�pler�m�zce 
düzenl� olarak toplanmakta-
dır.

Kaymakamımız Sayın 
Furkan Başar, ‘Devlet�m�z�n 
�lçedek� tems�lc�s� olarak va-
tandaşlarımızın yanında ol-
maya, onların �ht�yaçlarını 
karşılamak �ç�n var gücü-
müzle çalışmaya devam ede-
ceğ�z’ ded�.

Bulancak’ta v�rüs denet�mler� sürüyor

820 araçlık park
3 yıllığına k�ralanacak
1. Sayfadan Devam

İhale �lanına göre ,G�resun Merkez, Fat�h Caddes� 

g�r�ş�nden Kurudere Sokağa kadar 100 araç, C�n 

Ahmet Pazar Alanı, Sebze ve Tuhafiye Pazarı (sebze 

pazarının 3 katlı alanı dah�l) toplam 300 araç (pazarte-

s� ve cuma günler� har�ç), Orhan Yılmaz Caddes� 

Laç�n Sokak ve G C�ty AVM arası sağlı sollu 115 

araç, İnönü Caddes� g�r�ş�nden Sazbey� döner kavşağa 

kadar sağlı sollu 95 araç, İnönü Caddes� Albay Ahmet 

Gürsoy Sokak �le Müftülük arası sağlı sollu 130 araç, 

Saffet Beyazıtoğlu Sokak sağlı sollu 50 araç ve Av. 

B�lal Dem�r Sokak 20 araç, Bulancak Durağı Mevk�� 

Tabaklar Sokak batı yakasında 10 araç olmak üzere 

toplam 820 araçlık otopark alanının �haleye çıkarıldığı 

duyuruldu.

Başkan Emür'den hayırlı olsun z�yaret�

Ağustos ayı dış t�caret endeks� açıklandı

İhracat m�ktar endeks� 
Ağustos ayında b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 
6,8 azaldı. 

Endeks b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre, gıda, 
�çecek ve tütünde yüzde 7,0 
ve ham maddelerde (yakıt 
har�ç) yüzde 5,3 artarken, 
yakıtlarda yüzde 50,5 ve 
�malat sanay�nde (gıda, 
�çecek, tütün har�ç) yüzde 
4,5 azaldı.

İTHALAT BİRİM 
DEĞER ENDEKSİ 

YÜZDE 3,5 AZALDI
İthalat b�r�m değer en-

deks� Ağustos ayında b�r ön-
cek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 3,5 azaldı. Endeks b�r 

öncek� yılın aynı ayına göre, 
gıda, �çecek ve tütünde 
yüzde 0,9 artarken, ham 
maddelerde (yakıt har�ç) 
yüzde 10,4, yakıtlarda 
yüzde 30,2 ve �malat sana-
y�nde (gıda, �çecek, tütün 
har�ç) yüzde 1,6 azaldı.

İTHALAT MİKTAR
ENDEKSİ YÜZDE 24,7 

ARTTI
İthalat m�ktar endeks� 

Ağustos ayında b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 

24,7 arttı. Endeks b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre, gıda, 
�çecek ve tütünde yüzde 7,9 
ve yakıtlarda yüzde 12,2 aza-
lırken, ham maddelerde 
(yakıt har�ç) yüzde 16,1 ve 
�malat sanay�nde (gıda, 
�çecek, tütün har�ç) yüzde 
14,5 arttı.

MEVSİM Ve
 TAKVİM 

ETKİLERİNDEN
ARINDIRILMIŞ

İHRACAT MİKTAR

ENDEKSİ YÜZDE 8,8 
AZALDI

Mevs�m ve takv�m etk�-
ler�nden arındırılmış ser�ye 
göre; 2020 Temmuz ayında 
165,6 olan �hracat m�ktar en-
deks� yüzde 8,8 azalarak, 
2020 Ağustos ayında 150,9 
oldu. Takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış ser�ye göre �se; 
2019 Ağustos ayında 158,8 
olan �hracat m�ktar endeks� 
yüzde 8,4 azalarak, 2020 
Ağustos ayında 145,4 oldu.

GİRESUN’DA YOĞUN MESAİ SÜRÜYOR
Ged�kkaya Mahalles� Ged�kkaya Cadde-
s�’nde asfalt tam�ratı, Sultan Sel�m Mahal-
les� Çapulacılar Sokak’ta parke yen�leme 
çalışması gerçekleşt�r�l�yor.

Vatandaşlar, mahalleler�ndek� üstyapı 
çalışmalarından dolayı memnun�yet�n� d�le 
get�r�rken, Beled�ye Fen �şler� Müdürlüğü 
yetk�l�ler� de planlanan program doğrultu-
sunda çalışmaların devam edeceğ�n� b�l-
d�rd�.

Çok sayıda uyuşturucu hap ele geç�r�ld�.
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DEMiRAY

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

0850 305 00 28

GiRESUN

HAZIR
BETON

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.

1. Sayfadan Devam
Bulancak İlçe M�ll� Eğ�-

t�m Müdürlüğü’nden yapı-
lan yazılı açıklamada" 
‘Hayat Doğada Güzel’ pro-
jen�n �k� temel ayağı olacak. 
İlk olarak b�lg�lend�rme ve 
b�l�nçlend�rme faal�yetler� 
yapılacak ve �k�nc� olarak 
�se çocukların kend�ler�ne 
yen� �lg� alanları oluşturma-
ları �ç�n doğada yapılan 
b�l�m, akıllı tarım uygula-
maları �le sanat ve spor fa-
al�yetler� yapılacak. Ayrıca 
çocuklara ve a�leler�ne, sa-
dece teknoloj�n�n ve tekno-
loj� bağımlılığının ne oldu-
ğu anlatılacak olması yeterl� 
olmayacağı g�b� teknoloj�-
n�n nasıl üret�c� b�r şek�lde 

Den�zlerde 1 Eylül tar�-
h�nde başlayan av sezonu 
devam ederken, çeş�t çeş�t 
balıklar tezgahları şenlend�-
r�yor.

Teknelerle den�ze açılan 
balıkçılar, ağlarını Karade-
n�z’�n ser�n sularına bıraka-
rak avlanmayı sürdürüyor. 
Bu sene Karaden�z'de yaşa-
nan palamut bolluğu, hem 
balıkçıların hem de vatan-
daşların yüzünü güldürüyor. 
Bol m�ktarda avlanan pala-
mut balığının yanı sıra de-
n�zlerden çıkartılan çeş�t 

G�resun İk�nc� Organ�ze Sanay� Bölges� �çer�s�nde 
yer alan, G�resun Teknopark �dar� b�na ve kuluçka mer-
kez� �nşaat alanında m�mar� proje kapsamında zem�n 
etüd çalışmasına başlandı. Zem�n etüd çalışmalarının ta-
mamlanmasının ardından b�na �nşaatlarının yapımına 
hızla başlanacak.

1. Sayfadan Devam
Buna göre �lkokul 1, 2, 3 

ve 4'üncü sınıf �le ortaokul 
8'�nc� sınıflarda haftada 2 
gün, toplam 12 ders saat� (2 
gün, 6 6), �mam hat�p orta-
okullarında �se haftada 2 
gün, toplam 14 ders saat� (2 
gün, 7 7 ) uygulanacak. L�se 
hazırlık sınıfları ve 12'�nc� 
sınıflarda �se haftada 2 gün 
toplam 16 ders saat� (2 gün, 
8 8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenc� mevcu-
du doğrultusunda sosyal me-
safeye göre gruplara ayrıla-
cak, her ders süres� 30 dak�-
ka, dersler arası d�nlenme sü-
res� de 10 dak�ka olarak uy-
gulanacak. Ayrıca �lkokullar-
da ve ortaokul 8'�nc� sınıf-

Öğrenc�ler sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak

larda val�l�k kararıyla cu-
martes� günler� de okullarda 
yüz yüze eğ�t�m faal�yetler� 
gerçekleşt�r�leb�lecek.Okul 
önces� eğ�t�m kurumlarının 
tamamında �se haftada 5 
gün ve günde 6 etk�nl�k 
saat� olacak şek�lde yüz 
yüze eğ�t�m yapılacak.

Köy ve benzer� seyrek 
nüfuslu yerleş�m yerler�nde-
k� �lkokullar, ortaokullar �le 
�mam hat�p ortaokullarının 
bütün sınıf sev�yeler�nde �l 
hıfzıssıhha kurullarının 
�l/�lçe m�ll� eğ�t�m müdür-
lükler�yle �ş b�rl�ğ� �ç�nde 
alacağı kararlar doğrultu-
sunda dersler�n tamamı yüz 
yüze eğ�t�m yoluyla �şle-
necek.B�rleşt�r�lm�ş sınıf uy-

gulaması yapan �lkokulların 
tamamında dersler yüz yüze 
eğ�t�mle ver�lecek.İlkokul 
ve ortaokullarda Türkçe, 

hayat b�lg�s�, matemat�k, fen 
b�l�mler�, sosyal b�lg�ler, 
T.C. �nkılap tar�h� ve Ata-
türkçülük, d�n kültürü ve 
ahlak b�lg�s�, yabancı d�l 
dersler� yüz yüze eğ�t�m yo-
luyla yapılacak.

İmam hat�p ortaokulu 
8'�nc� sınıflarda �se Türkçe, 
matemat�k, fen b�l�mler�, 
T.C. �nkılap tar�h� ve Ata-
türkçülük, d�n kültürü ve 
ahlak b�lg�s�, yabancı d�l, 
Kur’an-ı Ker�m ve Arapça 
dersler� yüz yüze eğ�t�m yo-
luyla �şlenecek.L�se hazırlık 
sınıflarında ve 12'�nc� sınıf-
larda �se haftalık ders ç�zel-
geler�nde göster�len ortak, 
seçmel� ve meslek� dersler-
den okul yönet�m�nce bel�r-
lenenler yüz yüze eğ�t�mle, 
bunların dışında kalanlar �se 

uzaktan eğ�t�m yoluyla ver�-
lecek.

Yüz yüze eğ�t�m dışında 
kalan tüm dersler uzaktan 
eğ�t�m yoluyla tamamlana-
cak, uzaktan eğ�t�mlerde b�r 
ders süres� 30 dak�ka olarak 
planlanacak, öğrenc�ler�n 
uzaktan eğ�t�m yoluyla des-
teklenmeler�ne yönel�k ted-
b�rler okul yönet�mler�nce 
alınacak.Yüz yüze eğ�t�m 
�ç�n çocuğunu okula gön-
dermek �stemeyen vel�n�n 
yazılı onayı alınacak ve 
okula gelmeyen öğrenc�ler 
devamsız sayılmayacak 
ancak vel�s� tarafından 
okula gönder�lmeyen öğren-
c� uzaktan eğ�t�mle dersler�-
ne devam ederek sınıfının 
müfredatından sorumlu ola-
cak. TEKNOPARK İNŞAATINDA

ZEMİN ETÜDÜ BAŞLADIDen�zlerdek� bolluk, balıkçı tezgahlarını şenlend�r�yor

çeş�t balıklar, hem vatandaş-
ların hem de balıkçıların se-
v�nd�r�yor. Bu yıl sezonun 
güzel �lerled�ğ�n� �fade eden 
balıkçılar, taleb�n de güzel 
olduğunu bel�rt�yor.

Balıkçı Aydın Ceylan, 
bu av sezonunun güzel �ler-
led�ğ�n� ve satışlardan mem-
nun olduklarını kaydett�. Ba-
lıkların, günlük olarak satışa 
çıkarıldığını kaydeden Cey-
lan, “En çok palamut balığı-
na talep var, d�ğer balıkları-
mız da talep görüyor. Çok 
şükür den�z bu sene bere-

ketl�, hams�den de umudu-
muz var. 

Geçt�ğ�m�z yıl palamut 
olmadığı �ç�n tezgahlar canlı 
görünmüyordu, bu sene �se 
hem çeş�t bol hem de fiyat-
lar makul” ded�.

Balıkçı Aydın Ceylan, �s-
tavr�t�n 25-35, barbunun 35, 
kaya mezg�t�n 20, kanca 
mezg�t�n 40, zargananın 35, 
tane palamutun 10-15, kal-
kanın k�logramının 150, lev-
reğ�n 50 ve somonun 30 l�-
radan satıldığını sözler�ne 
ekled�.

‘Hayat
Doğada
Güzel’

kullanılacağı, bunun çocukla-
rın sağlığına, akadem�k ve 
sosyal hayatlarına nasıl katkı 
sunacağının da prat�k olarak 
göster�lmes� hedeflen�yor.

Proje kapsamında yapıla-
cak çalışmalar �se �lçedek� �lk 
ve ortaokul öğrenc�ler�ne tek-
noloj� bağımlığı, d�j�tal or-
tamların güvenl� kullanımı ko-
nusunda b�lg�lend�rme çalış-
maları yapılacak ve a�lelere 
yönel�k b�l�nçlend�rme çalış-
maları yapılacak. B�l�m, 
sanat, spor ve oyun alanların-
da etk�nl�kler�n olduğu doğa 
kampı yapılacak. Akıllı tarım 
uygulamaları yoluyla üret�me 
yönel�k doğru teknoloj� kulla-
nımı örnekler� oluşturulacak” 
�fadeler�ne yer ver�ld�.

http://info@linra.com.tr
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1. Sayfadan Devam
Sağlık Bakanı Fahrett�n 

Koca, “Bugünkü çalışmala-
rımızda hem koronav�rüs sal-
gınının bölgedek� seyr�n� 
hem de sağlık alanındak� ça-
lışmaları �nceleyeceğ�z. Z�-
yaret�m�ze val�m�zle görü-
şerek, genel b�r değerlend�r-
me yaparak başladık. 
Adana'dak� hasta ver�ler�, su-
nulan sağlık h�zmetler�m�-
z�n durumu ve çözüm talep 
ed�len konular konusunda �s-
t�şare etme fırsatı bulduk. 
Adana d�nam�k nüfusuyla 
gen�ş b�r bölgen�n caz�be 
bölges�. 

Aynı zamanda en kala-
balık Türk�ye'n�n 6 �l�nden 
b�r�s�. Sağlık alanındak� �h-
t�yaçları artmaya devam 
edecek. Korona v�rüs salgı-
nıyla b�rl�kte değ�şen �ht�-
yaçlara şeh�r hastanem�z�n 
sağladığı �mkanları gözlem-
led�k. Adana tüm ülkem�ze 
örnek olan b�r �l oldu. İl mer-
kez� ve �lçelerdek� yatırım-
lara rağmen Adana'nın �ht�-
yaç duyduğu farklı yatırım-

A�le, Çalışma ve Sosyal 
H�zmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, "159 b�ne 
yakın �şverene 1,2 m�lyonu 
aşkın çalışan �ç�n yaklaşık 
950 m�lyon l�ra tutarında 
Normalleşme Desteğ� sağla-
dık." açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, pandem� 
sürec�nde �şler� durma nok-
tasına gelen �şyerler�ne ve 
çalışanlara ver�len desteğ�n 
‘Normalleşme Desteğ�’ adı 
altında sürdürdükler�n�, böy-
lece �st�hdamı korumaya 
devam ett�kler�n� söyled�. 
Bakan Selçuk, şunları söy-
led�:"Bu kapsamda, kısa ça-
lışmanın ve nakd� ücret des-
teğ�n�n sona erd�ğ� tar�h� 
tak�p eden aydan �t�baren 3 
ayı geçmemek şartıyla, her 
ay �ç�n kısa çalışma veya üc-
rets�z �z�nde geçen aylık or-
talama gün sayısı ve asgar� 
ücret üzer�nden hesaplanan 
�şç� ve �şveren pr�m� tutarın-
da mahsuplaşma yapaca-
ğız.”

BAŞVURULAR E-SGK 
ÜZERİNDEN

Bakan Selçuk, normal-
leşme desteğ�nden yararla-
nılab�lmes� �ç�n �şyerler�n�n 
e-SGK üzer�nden başvuru 
yapmasının yeterl� olab�le-
ceğ�n� kaydederek, �şveren-
ler�n �zlemes� gereken adım-
ları şu şek�lde anlattı: “Nor-
malleşme Desteğ�ne başvu-
ru yapmak �steyen �şyerler�-

Türk�ye genel�nde yüzde 
56’lık s�gortalılık oranına ula-
şan DASK, 220 m�lyon TL’s� 
Elazığ’da yaşanan son dep-
remde olmak üzere 20 yılda 
toplam 440 m�lyon TL hasar 
ödemes� gerçekleşt�rd�.Doğal 
Afet S�gortaları Kurumu 
(DASK), S�gorta Haftası ve-
s�les�yle yaptığı açıklamada 
Türk�ye’n�n Zorunlu Deprem 
S�gortası karnes� �le afet yö-
net�m� ve hasar ödemes� ala-
nında yapılan çalışmaları pay-
laştı. Zorunlu Deprem S�gor-
talı konut sayısı 10 m�lyona 
yaklaşırken, s�gortalılık oranı 

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Ba-
kanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronav�rüs te-
dav�s� gören veya filyasyon ek�pler� tara-
fından yüksek bulaş r�sk� tesp�t ed�len ça-
lışanların sağlık kuruluşlarına başvurma-
dan �ş göremezl�k ödeneğ�nden faydalana-
cağını açıkladı.

COVID-19 pandem�s�n�n başından �t�-
baren çalışanlara yönel�k ver�len destekle-
re b�r yen�s�n� daha ekled�kler�n� bel�rten 
Bakan Selçuk, geç�c� �ş göremezl�k ödene-
ğ� �ç�n gerekl� olan �st�rahat raporunu ko-
laylaştırdıklarını kaydett�.

Mevcut uygulamada koronav�rüse ya-
kalanan çalışanların �st�rahat raporu almak 
�ç�n hek�mlere başvurduğuna d�kkat çeken 
Bakan Selçuk, “Artık çalışanlarımızın �st�-
rahat raporu almak �ç�n tekrardan doktora 
müracaat etmes�ne gerek kalmayacak. F�l-
yasyon ek�pler�n�n, FİTAS (F�lyasyon ve 
İzolasyon Tak�p S�stem�) üzer�nden dü-
zenled�ğ� �st�rahat raporları SGK tarafın-
dan otomat�k olarak �şleme alınab�lecek. 
Böylece çalışanlarımıza karant�nada kal-
dıkları süre �ç�n düzenlenen raporlara a�t �ş 

Korona v�rüse karşı 
Ç�n’de gel�şt�r�len ve Türk�-
ye Sağlık Enst�tüler� Baş-
kanlığı (TUSEB) tarafından 
onaylanarak ülkem�zde Faz 
3 kl�n�k çalışmalarına başla-
nan aşı araştırması, uygu-
lanmaya başlandı. Kl�n�k ça-
lışmanın �lk gönüllüsü Ac�l 
Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün 
oldu.

Cov�d-19 karşı Ç�n'de 
gel�şt�r�len ve Türk�ye Sağ-
lık Ens�tüler� Başkanlı-
ğı(TUSEB) tarafından 
onaylanarak ülkem�zde Faz 
3 çalışmalarına başlanan aşı 
araştırması, İstanbul'da Acı-
badem Ün�vers�tes� Atakent 
Hastanes�'nde uygulanmaya 
başlandı.

Enfeks�yon Hastalıkları 
Kl�n�k M�krob�yoloj� Uz-
manı Prof. Dr. İft�har 
Köse'n�n yürüttüğü kl�n�k 

“Vatandaşlar rehavete sürüklenmemel�”
lar hakkında değerlend�rme-
ler�m�z� yapmış olduk” d�ye 
konuştu.

Geçen ay korona v�rüs 
salgınında vaka sayılarında 
artış olduğunu söyleyen 
Bakan Koca, “Koronav�rüs 
salgınında geçt�ğ�m�z ay ş�d-
detlenme yaşadık. Ülke ge-
nel�nde hasta sayıları artışa 
geçm�şt�.

Bu artış her �lde aynı ol-
madı. Hasta sayılarında bazı 
bölgelerde �stemed�ğ�m�z 
yüksel�şler gördük. Bu böl-
gelere ac�l müdahaleler�m�z 
oldu. 

Bazı bölgelerde sağlam 
tedb�rler ve vatandaşlarımı-
zın d�rayet�yle sıkıntı yaşa-
madık. 

Son b�rkaç haftadır ülke 
çapında alınan tedb�rler�n 
sıkı denet�m� sayes�nde sal-
gının hızını kest�k. Ülke ge-
nel�nde vaka sayılarında k� 
azalışı görüyoruz. Bu �y� 
g�d�ş b�z� asla rehavete sü-
rüklememel�. Mücadelem�z� 
sürdürüyoruz. Burada b�ze 
güç katacak vatandaşlarımı-

Bakan Selçuk: “İşverenlere 950 m�lyon l�ra destek sağladık”
m�z, Sosyal Güvenl�k Kuru-
mu’nun resm� �nternet s�te-
s�ne g�r�ş yaparak, ‘e-
SGK/İşveren/İşveren S�ste-
m�/ Teşv�klerden Faydalana-
cak S�gortalı Tanımlama” 
ekranında yer alan ‘7252 
4447 Sayılı Kanun Geç�c� 
26. Madde Desteğ�’ menü-
sünden �şlemler�n� gerçek-
leşt�reb�l�r.”

Normalleşme Desteğ�n-
den yararlanma kapsamına 
g�ren çalışanlara �l�şk�n 
kontroller�n s�stem tarafın-
dan elektron�k ortamda ya-
pıldığını vurgulayan Bakan 
Selçuk, �şlem�n onaylanma-
sı durumunda bu n�tel�ktek� 
s�gortalılar �ç�n sosyal gü-
venl�k �l müdürlükler�/ sos-
yal güvenl�k merkezler�ne 
herhang� b�r belge �braz 
ed�lmes�ne gerek duyulma-
dığını hatırlattı.

Normalleşme Desteğ�n-
den 1 Temmuz 2020 tar�h�-
ne kadar kısa çalışma öde-
neğ�ne veya nakd� ücret des-
teğ�ne başvurmuş olan �ş-
yerler�ndek�, kısa çalışma 
veya nakd� ücret desteğ�n-
den faydalandırılan s�gorta-
lılar, normal çalışma düzen-
ler�ne geçmeler�yle b�rl�kte 
yararlanmaya başlayacak.

Destek 31 Aralık 2020 ta-
r�h�ne kadar sürecek. Nor-
mal çalışma düzen�ne geçen 
çalışan, kısa çalışma ödene-
ğ� veya nakd� ücret desteğ� 

aldığı aylık ortalama gün sa-
yısı kadar hesaplanacak. 

İşverenler�n SGK’ya ödeye-
cekler� pr�mlerden azam� 

olarak 1.103 l�ra mahsuplaş-
ma yapılacak.

Ç�n'den get�r�len Cov�d-19 aşısı İstanbul'da �lk gönüllüye yapıldı
çalışmaların �lk gönüllüsü 
Ac�l Tıp Uzmanı Dr. Cem 
Gün oldu. Faz 3 çalışmaları 
tamamlanan Verosel aşısı 
uygulanan Dr. Gün ‘Uma-
rım ant�kor kazanıp kend�-
m� ve çevrem� korurum' 
ded�.

Enfeks�yon Hastalıkları 
Kl�n�k M�krob�yoloj� Uz-
manı Prof. Dr. İft�har Köse, 
�lk gönüllünün olması b�z�m 
�ç�n mutluluk ver�c� b�r 
durum olduğunu �fade ede-
rek, “Aşılama enfeks�yon 
hastalığından korunmada en 
öneml� yollardan b�r�d�r. Ne-
redeyse 1 sene olacak Ko-
v�d-19 hastalığıyla uğraş-
maktayız ve geld�ğ�m�z nok-
tada h�çb�r şek�lde yol kat 
edemed�ğ�m�z� vaka sayıla-
rındak� azalmamalarla gö-
rüyoruz. 

O zaman koruyucu ön-

lemler tek başına yeterl� ol-
muyor aşı �nsanlığın bekle-
d�ğ� büyük b�r umut b�zde 
çok umutluyuz. Faz 3 çalış-
malarına kadar gel�nd� b�r-
çok aşıda bu aşılardan b�r�s� 
de Verosel aşısı bugün �t�-
bar�yle de b�zde �lk gönül-
lümüzü aldık. 

Gönüllü olan k�ş�ye 
hemen aşı yapılmaz önce 
formu �mzalaması gerek�-
yor. Daha sonra hastanın 
tıbb� öyküsünü alıp b�r sa-
kınca olmaması şart. F�z�k 
muayenes�nde herhang� b�r 
pataloj�k bulgu bulmadık. 
Gönüllümüzde herhang� b�r 
Cov�d-19 bulgusunun olma-
dığını tesp�t ett�k” ded�.

“Umarım ant�kor kaza-
nırım”

İlk gönüllü olan Ac�l Tıp 
Uzmanı Dr. Cem Gün �se 
heyecanlı olduğunu bel�rte-

rek, “Tüm sağlık çalışanları 
ön cephede b�r şek�lde çalı-
şıyorlar hocamızın ded�ğ� 
g�b� çok fazla yol kat ede-
med�k. Maalesef şu dönem-
de hasta sayılarımız daha da 
artmakta. 

Her gün yen� vak'alar ge-
l�yor. B�r korunmamız 
lazım. İk� hastalığı taşıma-
yarak çevrem�zdek�ler� ko-
rumamız lazım. Aşı bunla-
rın en önünde gelen koru-
yucu yöntemlerden b�r tane-
s�. Faz 3 çalışmalarına 
gelen çok nad�r aşılar var, 
bunlardan b�r tanes� Vero-
sel. Hocam bundan bahse-
d�nce seve seve katıldım. 
Çünkü aşının faz 1 ve faz 2 
�nceled�ğ�mde ufak etk�ler� 
vardı hafif ateş hals�zl�k g�-
b�s�nden, umarım ant�kor 
oluşturup kend�m� ve çevre-
m� korurum” d�ye konuştu.

İş göremezl�k raporu �ç�n hastaneye g�tmeye gerek yok

göremezl�k ödenekler�n� ödeyeceğ�z” 
ded�.

Bakan Selçuk, uygulamaya �l�şk�n, 
“İzolasyonda olması neden�yle çalışama-
yan vatandaşlarımızı destekl�yoruz. Aynı 
zamanda toplum sağlığı �ç�n bulaş r�sk�n� 
azaltarak, hastaneler�m�zdek� yükü de ha-
fifletmey� planlıyoruz” �fadeler�n� kullan-
dı.

Türk�ye genel�nde s�gortalılık oranı yüzde 56
�se yüzde 56 oldu.

S�gorta Haftası’nın Tür-
k�ye’de s�gorta farkındalığı-
nın yükselmes� açısından 
önem taşıdığını ve DASK’ın 
kuruluşundan bu yana s�gor-
talılık oranlarının yükselmes� 
�ç�n pek çok çalışma yaptığı-
nı bel�rten DASK Yönet�m 
Kurulu Başkanı Mete Güler, 
sözler�n� şöyle sürdürdü:“17 
Ağustos Marmara Depre-
m�’n�n ardından kurulan 
DASK, depremden sonra ha-
yatın kaldığı yerden devam 
etmes�n� sağlama hedefiyle 
20 yılda pek çok çalışma ger-
çekleşt�rd�. Yürütülen bu ça-
lışmalar sonucunda bugün 
Türk�ye’dek� her �k� konut-
tan b�r� Zorunlu Deprem S�-
gortası güvences� altına alın-
dı. S�gorta kurumu olarak 
depremler�n ardından hızla 
sahaya �nerek deprem�n 
neden olduğu yaraları sar-
mak �ç�n çalışmaya başladık. 
20 yılda depremler�n neden 
olduğu madd� hasarlar �ç�n 
konut sah�pler�ne 440 m�lyon 
TL ödeme yaptık. Bu öde-
men�n 220 m�lyon TL’s�n� 
Elazığ’da yaşanan son dep-
remde gerçekleşt�rd�k. 
Yüzde 56 s�gortalılık oranına 
ulaşarak yolun yarısını ger�-
de bırakmaktan mutluluk 
duymakla b�rl�kte, daha g�-
decek yolumuz olduğunun 
da farkındayız. Türk�ye’de 
deprem güvences�z konut bı-
rakmama hedefiyle çalışma-
larımızı sürdürüyoruz''.

Depremler�n ardından 
hasar yönet�m� �ç�n atılacak 
adımların hızla uygulamaya 
konduğunu bel�rten Güler, 
“Arama kurtarma çalışmaları 
devam ederken b�z de kurum 
olarak eksperler�m�zle b�rl�k-
te hasar tesp�t�ne en kısa sü-
rede başlamak �ç�n gerekl� or-
gan�zasyonu yürütüyoruz. 
Enkaz kaldırma ve arama 
kurtarma çalışmalarının ta-
mamlanmasının ardından da 

b�r hafta �ç�nde eksperler�m�-
z� sahaya gönder�yoruz. 
Hasar yönet�m�ndek� başarı-
mızın ve pol�çe sah�b� vatan-
daşın tazm�natını vakt�nde al-
masının kurumumuza duyu-
lan güven�n temel unsurla-
rından b�r� olduğunu b�l�yo-
ruz. Kurumumuz �le kurdu-
ğumuz başarılı s�stem saye-
s�nde yurt�ç� ve yurtdışı re-
asürans destekler� de alarak, 
bugün 25 m�lyar TL’ye ula-
şan toplam hasar ödeme gü-
cümüzle depremler�n neden 
olduğu madd� hasarın yönet�-
m� açısından ülkem�ze 
öneml� b�r avantaj sağlıyo-
ruz” ded�.

Hasar dosyaları artık e-
devlet üzer�nden tak�p ed�le-
b�lecek

DASK, e-devlet üzer�n-
den sunduğu h�zmetlere ye-
n�ler�n� ekled�. S�gortalıların 
�şlemler�n� kolaylaştırmak 
amacıyla açılan h�zmetler� S�-
gorta Haftası’nda duyurmak-
tan memnun�yet duyduğunu 
�fade eden Güler, “E-devlet 
üzer�nden sunduğumuz h�z-
metler kapsamında Zorunlu 
Deprem S�gortası pol�çe sa-
h�pler� bugüne kadar s�stem 
üzer�nden pol�çeler�n� görün-
tüleyeb�l�yorlardı. Ş�md� h�z-
metler�m�z� daha da �ler� ta-
şıyoruz ve e-devlet üzer�n-
den �şlem yapab�lme kolaylı-
ğının hasar yönet�m� süreçle-
r�ne katkı sağlayacağını dü-
şünüyoruz” ded�.

Bu kapsamda pol�çe sa-
h�pler� kend�ler�ne a�t dep-
rem hasar dosyalarının du-
rumlarını e-devlet üzer�nden 
görüntüleyeb�lecek ve eks�k 
evraklarını d�rekt s�stem üze-
r�nden hasar dosyalarına �le-
teb�lecekler. Ayrıca deprem 
sonrasında çağrı merkez�, 
IVR, web s�tes� g�b� �hbar ka-
nallarının yanında e-Devlet 
üzer�nden de hasar �hbar b�l-
d�r�m�nde bulunab�lecekler.
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Profesyonel Futbol Disip-
lin Kurulu, yatığı son toplan-
tıda Giresunspor kulübüne 
ihtar, yardımcı antrenör 
Sinan Közen’e ise 1 resmi 
müsabakada soyunma odası-
na ve yedek kulübesine giriş 
yasağı ile 6 bin 500 TL para 
cezası verdi.

Kurul, Boluspor maçı son-
rasında disipline sevk edilen 

Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Üsküdar Belediye-
si Spor Kulübü ile berabere kalarak ligdeki ilk puanını alan 
temsilcimiz Görele Belediyesi Spor Kulübü, ligin 3. hafta-
sında sahasında oynayacağı Yalıkavak Spor Kulübü’nü ye-
nerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Başantrenör Mehmet Ali Binen” Yalıkavak bu ligin en 
iddialı takımlarından biri. Bize göre daha geniş bir kadroya 
sahibiz. Bizim takımında yükselen bir grafiği var. Bu hafta 
cezalı ve sakat oyuncum yok. Takım olarak savaşan maçı bı-
rakmayan bir oyuncu grubum var. İyi ve zor bir maç bizleri 
bekliyor. Takımıma güveniyorum. Görele’yi en iyi şekilde 
temsil edeceğimizden kimsenin kaygısı olmasın” dedi.

Sultanlar’ın ligin 3. haftasında sahasında oynanacak ve 
pandemi nedeniyle seyircisiz olan Yalıkavak Spor Kulübü 
maçı Pazar günü saat 15.00’de başlayacak.

Geçen hafta deplasmanda 
Üsküdar Belediyespor ile 32-
32 berabere kalan Görele Be-
lediyespor, haftanın takımı, 
kaptan Perihan haftanın 
oyuncusu, Başantrenör Meh-
met Ali Binen ise haftanın 
antrenörü seçildi.

Kulüpten yapılan açıkla-
mada; “Kadınlar Hentbol Tür-
kiye Süper Liginde mücadele 
eden Görele Belediyesi Spor 
Kulübü, haftanın takımı, 
takım antrenörümüz Meh-
met Ali Binen haftanın ant-
renörü, oyuncularımızdan Pe-
rihan Acar ise haftanın oyun-
cusu seçilmiştir” ifadelerine 

Giresunspor’un 
da mücadele ettiği 
TFF 1. Ligde 3 
takım transfer dö-
neminde kadrosu-
nu güçlendiremedi.

Akhisarspor, 
Bursaspor ve Eski-
şehirspor takımları 
yoluna genç oyun-
cuların ağırlıklı ol-
duğu kadro ile 
devam edecek. Öte 
yandan ilk dört haf-
tada maddi sıkıntı-
lar nedeniyle takvi-
yesiz oynayan Balı-
kesirspor son gün 
tahtayı açarak yeni-
lerine lisans çıkart-
mıştı.

Uzun yıllar Süper Lig ta-
kımlarında forma giyen Gire-
sunspor kaptanı Eren Tozlu, 
aynı lige Yeşil-beyazlı forma-
sıyla dönmek istiyor.

Tecrübeli oyuncu; “Süper 
Ligde kariyerime devam 
etmek istiyordum ancak 
memleketimin takımından 
teklif gelince kabul ettim. 
İnşallah Giresunspor’u şampi-
yon yaparak Süper Lige 
dönüş yapacağım” dedi.

G�resunspor’a �htar, Közen’e ceza
Giresunspor’un dosyasını gö-
rüşüp karara bağladı. Buna 
göre Boluspor maç sonrasın-
da mensuplarının saha içeri-
sinde toplu olarak fotoğraf 
çektirmelerinden ve aynı mü-
sabakada bir mensubunun ak-
redite edilmediği alanlara gir-
mesinden dolayı talimatlara 
aykırılık nedeniyle Yeşil-
beyazlı kulübe ihtar cezası 

verdi. Karşılaşma esnasında 
akredite edilmediği alanlarda 
bulunmasından dolayı tali-
matlara aykırılık nedeniyle 
ihtar cezası alan Yardımcı 
Antrenör Sinan Közen müsa-
baka hakemine yönelik 
sportmenliğe aykırı hareketi 
nedeniyle ise 1 resmi müsa-
bakada soyunma odasına ve 
yedek kulübesine giriş yasağı 
ile 6500 TL para cezası aldı. 
Öte yandan aynı müsabaka-
da kurula sevk edilen Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Osman 
Öden hakkında ise bu kişinin 
FDT'nin 3. maddesi uyarınca 
Futbol Disiplin Talimatı hü-
kümlerine tabi kişilerden ol-
madığı anlaşıldığından karar 
verilemesine yer olmadığı ka-
rarlaştırıldı.

Görele’n�n Sultanları’nda
tek hedef gal�b�yet

Haftanın takımı
Görele

Beled�yespor

Süper L�ge
G�resunspor
�le dönmek

�st�yor

3 kulüp transfer yapamadı
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Giresunspor, bundan son-
raki iç saha maçlarını yapımı 
tamamlanan Çotanak Spor 
Kompleksi’nde oynamak isti-
yor.

Basın Sözcüsü Ferhat Ka-
rademir; “Herkesin bildiği 
gibi Atatürk Stadyumunun 
zemini futbol için çok müsait 
değil. Oyuncularımız zemin-
deki hatalar nedeniyle sakat-
lanma riski ile karşı karşıya-
lar. Takım oyuncularımızın hiç 
birinin sakatlanmasına neden 
olarak riskleri görmemezlik-
ten gelemeyiz. Bu nedenle, 
maçlarımızı yeni yapılan Ço-
tanak Stadyumu’nda oyna-
mak istiyoruz. Bu konudaki 
talebimizi yetkili makamlara 
ilettik, sonucu bekliyoruz” 
dedi.

Giresunspor lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendire-
bilmek adına Çaykur Rizespor ile hazırlık maçına çıkıyor.

18 Ekim’de deplasmanda Ankaraspor ile oynayacağı karşı-
laşmaya milli takımlarda bulunan Traore, Helder, Kerem ve 
Madinda’dan yoksun olarak hazırlanan Yeşil-beyazlılar bugün 
Rize’de Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile hazırlık 
müsabakası oynayacak. 14.00’da başlayacak özel müsabakada 
teknik adam Hakan Keleş tüm oyuncularına şans verecek.

Giresunspor’un resmi ürünlerinin satıldığı Çotanak 
Store’de yeni sezonun formaları henüz satışa çıkmadı.

Yeşil-beyazlı kulübün bir süre önce sipariş verdiği ürün-
ler henüz Store’ye ulaşmadı. Önümüzdeki haftadan itiba-
ren yeni sezon formalarının Store’ye gelmesi ve satışa su-
nulması bekleniyor.

Yeşil-beyazlıların teknik adamı Hakan 
Keleş, Çaykur Rizespor maçında eksikleri 
görme fırsatı bulacaklarını dile getirdi.

Hakan Hoca; “Rizespor ile oynayacağı-
mız karşılaşmada, maçlarda daha az süre 
bulan oyuncularımıza şans vereceğiz. 

Giresunsporlu Nalepa’nın 
oğlu Maksymillian babasının 
izinde. Futbolu çok seven 
Maksymillian sık sık annesiy-
le kulübe gelerek babasını zi-
yaret ediyor. Baba-oğul, sık 
sık antrenman sahasına ine-
rek yeşil sahalara neşe saçı-
yor. Nalepa forma giydiği 
maçlarda etkili oyunuyla dik-
kat çekmişti.

Giresunspor’un Başkanvekili Erol Karadere, başarılı ola-
caklarını dile getirdi. Boluspor müsabakasında çok önemli bir 
galibiyet aldıklarını ifade eden Başkanvekili Karadere; “Bir ön-
ceki iç sahamızda 90+5’te gol yiyerek iki puan bırakmıştık. 
Evimizdeki son maçta ise 90+’da kaydettiğimiz golle galip gel-
dik. Futbolun içerisinde bunlar oluyor. Giresunspor’da başarı 
için her şey mevcut. İnşallah takımımız başarılı sonuçların de-
vamını getirerek arzuladığı yere gelecektir” diye konuştu.

Ligin altıncı haftasında Giresunspor’a konuk olacak olan 
Adanaspor, ilk dört maçında ilginç bir istatistiğe imza attı.

Adana ekibi, geride kalan dört maçında kalesinde gol gör-
mezken, filelere sadece bir gol atabildi. İlk maçında İstanbuls-
por’u 1-0 yenen Adanaspor’un; Eskişehirspor, Adana Demirs-
por ve Keçiörengücü ile yaptığı müsabakalar golsüz eşitlikle 
sona erdi.

Yeş�l-beyazlılar; Çotanak Spor Kompleks�’nde tüm �şlemler�n 20 gün �çer�s�nde tamamlanarak, 
�ç saha maçların artık yen� stadyumda oynamaya başlamak �ç�n yetk�l� makamlara taleb�n� �lett�

G�resunspor yen� ev�ne taşınmak �st�yor
ZEMİN ARTIK OTURDU

Basın Sözcüsü Karademir; 
“Yeni stadyumda zemin artık 
iyice oturdu. Çimler futbol 
oynamak için son derece mü-
sait. Elimizde bu kadar kali-
teli bir saha varken 1-2 maç 
daha zemini bozuk bir saha-
da oynayarak sportif alanda 
ve sağlık alanında riskleri bü-
yütmek istemiyoruz. 

Talebimiz 20 gün içinde 

tüm işlemlerin tamamlanma-
sı ve Giresunsporumuz’un 
maçlarını artık yeni stadyum-
da oynamaya başlamasıdır. 

Taraftarlarımızla ve ka-
muoyuyla bu talebimizi ve 
yeni stadyumda bir an önce 
maç oynamaya başlama he-
yecanımızı paylaşıyoruz. 

Çotanak Spor Tesisle-
ri’nde buluşma üzere” şeklin-
de konuştu.

“Eks�kler�m�z� göreceğ�z”
İlk kamp dönemimizde çok fazla hazır-

lık maçı yapma şansımız olmamıştı. 
Milli maç arasındaki süreyi en iyi şekil-

de değerlendirmek için çalışmalarımıza 
yoğun bir şekilde devam edeceğiz” diye 
konuştu.

Karadere: “Başarılı olacağız”

Formalar henüz satışa çıkamadı

Çotanaklar, R�ze’de

Adanaspor h�ç
gol yemed�Babasının �z�nde

Anthony hırslı
Giresunspor’un evinde Boluspor ile oynadığı karşılaş-

mada sahanın yıldızı olan Anthony, Ankaraspor müsabaka-
sı öncesinde hırs küpü.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da iki lig maçı oy-
nadıktan sonra Giresunspor’a gelen genç orta saha oyun-
cusu, Ankaraspor maçı öncesinde ilk 11’e göz kırpıyor.
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