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Ak Parti Dereli 7. Ola-
ğan İlçe Kongresi' nde 
mevcut Başkan Aydın 
Akbaş yeniden göreve se-
çildi.

Katılımın yüksek oldu-
ğu kongreye Rize Millet-
vekili Karadeniz Bölge Ko-
ordinatörü ve Teşkilat Baş-
kan Yardımcısı Muham-
met Avcı, Milletvekilleri 
Kadir Aydın, Sabri Öz-
türk, İl Başkanı Kenan 
Tatlı, Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu, Dereli Belediye Başka-
nı Zeki Şenlikoğlu, İl 
Kadın Kolları Başkanı Ber-
rin Aydın, bazı ilçe beledi-
ye başkanları, İl Genel 
Meclisi üyeleri ve çok sa-
yıda partili katıldı.

Devamı Sayfa 2’de

Tirebolu’nun Yeniköy Mahallesi’nde başlatılan Renkli 
Sokak Projesi’nden sonra gençler, şimdi de Gençlik ve 
Sanat Sokağı adı altında yeni bir proje daha başlattılar. 
Pandemi süreci dolayısıyla okullarına gidemeyen ve za-
manlarının büyük bölümünü ilçede geçirmek zorunda 
kalan bir grup genç, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 
Yeniköy Mahallesi’nin başka bir sokağını Sanat Sokağı hali-
ne dönüştürmek için faaliyete geçti.  Devamı Sayfa 2’de

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hasan Çakırmelikoğlu; Giresun Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Yılmaz Can’ı makamında ziyaret ederek, Tıp 
Fakültesi Hastanesi ve Teknokent’in son durumu hak-
kında bilgi aldı.İnşaatı tamamlanan Giresun Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesinin son durumu hakkında bilgi 
veren Prof. Dr. Can; Tıp Fakültesi Hastanesini hayata 
geçirerek Giresunlulara en iyi şekilde hizmet etmeyi ar-
zuladıklarını söyledi.Geçici kabulü geçtiğimiz aylarda 
onaylanan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 
91 tek kişilik, 86 çift kişilik oda, 78 yataklı erişkin 
yoğun bakım ünitesi, 108 poliklinik odası, 16 ameliyat-
hane, 34 yataklı diyaliz merkezi, 17 yataklı kemoterapi 
ünitesi bulunduğunu belirtti. Devamı Sayfa 3’te

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama nokta-
sında durdurdukları bir araçta 6 kilo 928 gram esrar ele ge-
çirdi. Narkotik köpeği CADI’nın tepki vermesi üzerine de-
taylı arama yapılan araçta bulunan 12 paket esrar benzin 
deposunda bulunurken, araçtaki 3 kişiden 2’si tutuklana-
rak cezaevine gönderildi.  Devamı Sayfa 3’te

Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu 
125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek 
incelemelerde bulundu. Müdür Tosunoğlu öğrencilerin 
atölyelerdeki uygulama eğitimlerini ve maske mesafe, hij-
yen kuralları başta olmak üzere alınan tedbirleri yerinde 
gözlemlerken, öğrencilerle de kısa kısa sohbetler etti.

Devamı Sayfa 3’te

Daha yaşanabilir, daha 
temiz, daha güzel bir Gire-
sun için çalışıyoruz diyen baş-
kan Şenlikoğlu;”Ekiplerimiz 
şehrimizin her bir noktasının 
bakım ve onarım çalışmaları 
gerçekleştiriyor,bunun yanı 
sıra dezenfekte ediyor. 
Büyük titizlik ve ciddiyetle 
insan sağlığı ve Giresun için 
çalışmaya devam ediyoruz”

Giresun Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ekip-
leri, yabani ot temizliği, çim 
biçme ve park bahçelerde, re-
füjlerde bakım çalışmalarını 
şehrin dört bir tarafında sür-
dürüyor. 

Belediye tarafından oluş-
turulan özel ekipler ise, 

“BÖLGEDE GÜÇLÜ BİR HASTANE OLMASI GEREKİYOR”

DAHA YAŞANILIR BİR GİRESUN İÇİN
G�resun’un dört b�r yanında bakım ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ed�yor.

taksi, dolmuş, özel araç, 
kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait araçlar, ilkokul, ortaokul, 
lise ve üniversitelerden olu-
şan toplam 40 okul, 35 camii 
ve Kur’an kursu, bankalar, 
gelen talebe göre site ve 
apartmanlar (ortalama 85, 
100 konut), Belediyeye ait 
tüm binalar ile park ve mesi-
re yerleri sürekli dezenfekte 
ediliyor.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, dezen-
feksiyon işlemlerinin şehrin 
her noktasında yürütüldüğü-
ne dikkati çekerek, öncelikle 
vatandaşların yoğun olduğu 
alanlarda çalışmaların yoğun-
laştığını söyledi.

G�resun’da 6 k�logram
esrar ele geç�r�ld�Müdür Tosunoğlu meslek

l�ses� öğrenc�ler�yle buluştu
Ak Part�
Derel�’de
Akbaş’la
güven
tazeled�

T�rebolu’ya sanat
sokağı yapılıyor

42. Bölge Giresun Eczacı 
Odası Başkanı Çağrı Unat, 
sağlığa ilişkin ürünlerin en 
güvenilir satış adresinin ec-
zaneler olduğunu bildirdi. 
Unat, toplum sağlığını ve 
kamu yararını her şeyin üs-
tünde tuttuklarını kaydetti.

Devamı Sayfa 3’te

“İlaç g�b� hayat� b�r ürünün en güven�l�r satış adres� eczaneler”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti(TGC) 
Yönetim Kurulu, Anayasa Mahkeme-
si'nin fiili hizmet zammı hakkı (yıpranma 
payı) için 9 ay süre tanıdığını hatırlata-
rak, “TBMM 14 Kasım 2020’ye kadar 
yasal düzenleme yapmaz ise gazeteciler 
kamuoyunda yıpranma payı olarak bili-
nen fiili hizmet zammı hakkını yitirecek. En ivedi çözüm 
olarak 506 sayılı yasa dönemindeki düzenlemeye geri dö-
nülmelidir” açıklamasını yaptı.  Devamı Sayfa 4’te

TGC: TBMM, gazetec�ler�n fi�l� h�zmet
zammı hakkı �ç�n ac�l düzenleme yapmalı
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GİRESUN GÜNCEL:
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(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

G�resun T�caret ve Sana-
y� Odası Başkanı Hasan Ça-
kırmel�koğlu, Güney Çevre 
Yolu Projes�n�n G�resun’un 
t�car� geleceğ�ne öneml� ka-
zanımlar sağlayacağını b�l-
d�rerek 2021 yılı yatırım 
programına alınması gerek-
t�ğ�n� bel�rtt�.

“2021 YILI YATIRIM 
PROGRAMINA ALIN-

MALIDIR”
G�resun’un Merkez �lçe-

s�n�n dar b�r alanda olması 
sebeb�yle yaşam koşullarını 
sınırlayan coğrafi şartlarına 
çözüm üreteb�lecek olan 
Güney Çevre Yolu Projes� 
�le başta Merkez �lçe olmak 
üzere bağlantılı yerleş�m yer-
ler�n�n planlı t�car� alanlar 
kazanacağına d�kkat çeken 
G�resun T�caret ve Sanay� 
Odası Başkanı Hasan Çakır-

Çoruh Elektr�k Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) G�resun İl 
Müdürlüğü, 2020 yılı yatırım programı kapsamında Aksu 
Mahalles�’nde h�zmete başlayacak olan G�resun Eğ�t�m ve 
Araştırma Hastanes� bölges�n� aydınlattı. Hastane alanında 
yer alan bağlantı yolları, köprü ve duraklar, cadde ve so-
kaklar ışıl ışıl b�r görüntü serg�lemeye başladı.

G�resun Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes� bölges�n�n ay-
dınlatılmasıyla tamamlanan proje çerçeves�nde G�resun Eğ�-
t�m ve Araştırma Hastanes�n� Karaden�z Sah�l Yolu ve De-
rel�-Şeb�nkarah�sar yoluna bağlayan Abacıbükü ve Etba-
şoğlu köprüler�ne yen� aydınlatma d�rekler� tes�s ed�ld�. Böl-
gen�n ışıl ışıl b�r görüntü serg�lemes�n�n yanı sıra hastane 
yolları üzer�nde yaya ve araç güvenl�ğ� açısından da öneml� 
b�r katkı sağlandığını bel�rten Çoruh EDAŞ G�resun İl Mü-
dürlüğü, çalışmaları esnasında desteğ�n� ve sabrını es�rge-
meyen yerel yönet�mlere ve tüket�c�ler�ne teşekkürler�n� 
�lett�.

1. Sayfadan Devam
Gerçekleşen genel kurulda güven tazeleyen Başkan 

Aydın Akbaş' ın l�stes�nde Al� Osman Aydın, Olgun 
Aydın, Şenol Uzun, Orhan Dural, Mustafa Çakın, Ber-
r�n Tansu Türk, Tenz�le Geld�, Ahmet Yılmaz, Erkan 
Bayrakdar, Fat�h Aydın, Hüsey�n Uzun, Tah�r Elmalı, 
Al� Atar ve Bek�r Kılıçoğlu yer aldı.

Genel kurulda ve sonrasında açıklamalarda bulunan 
Ak Part� Derel� İlçe Başkanı Aydın Akbaş, yönet�m ku-
rulu üyes� arkadaşları �le b�rl�kte 2017' den bu yana gö-
revler�n� en güzel şek�lde yaptıklarını bel�rterek, " Bay-
ram havasında gerçekleşt�rd�ğ�m�z 7. Olağan Kongre-
m�zde b�zler� tekrar göreve layık gören başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayy�p Erdoğan' a, bakanla-
rımıza, m�lletvek�ller�m�ze, İl Başkanımıza, G�resun ve 
Derel� beled�ye başkanlarımıza, delegeler�m�ze ve üye-
ler�m�ze sonsuz teşekkür ed�yoruz.

Şahsım ve yönet�c� arkadaşlarımla b�rl�kte yen�den 
ver�len bu görev� layıkıyla yapmak �ç�n vargücümüzle 
çalışacağız.

Rabb�m s�zler�n duası ve desteğ�yle �lçem�ze güzel 
ve kalıcı h�zmetler yapmayı nas�p ets�n " ded�.

Açıklamasında Derel�' de, Doğankent' te, Yağlıdere' 
de ve Çaldağ' da yaşanan korkunç sel felaketler�ne de-
ğ�nen Başkan Akbaş, şunları söyled�: "Hep�m�z� büyük 
üzüntüye boğan felaket sırasında bölgesel olarak can ka-
yıplarımız oldu, sele kapılıp da halen ulaşılamayan va-
tandaşlarımız var. 

Yaşamını y�t�renlere Allah' tan rahmet, a�leler�ne ve 
yakınlarına tekrar başsağlığı d�l�yoruz. 

İlçem�zde sel baskınına uğrayıp yıkılan ve harabeye 
dönen konut ve �ş yerler� var.Sürüklenen araçlar 
var. Madd� hasar büyük. Sel�n ardından Sayın Cumhur-
başkanımız Erdoğan �lçem�ze ve gelerek selzedelerle ve 
halkımızla yakından �lg�lend�. 

Gereken her türlü desteğ�n ver�leceğ�n� söyled�.Ve 
devlet kurumları hemen harekete geçt�. Bakanlarımız 
Sayın Süleyman Soylu, Murat Kurum, Bek�r Pakdem�r-
l�, m�lletvek�ller�m�z Cemal Öztürk, Kad�r Aydın, Sabr� 
Öztürk, G�resun Beled�ye Başkanımız Aytek�n Şenl�-
koğlu �lçem�ze karargâh kurarak gece, gündüz b�z�mle 
b�rl�kte mücadele verd�ler. Hemşehr�ler�m�z� h�ç yalnız 
bırakmadılar.

AFAD, b�r çok beled�ye ve s�v�l toplum kuruluşu ya-
ralarımızı sarmak ve halkımıza destek �ç�n seferber ol-
dular. Sayın Cumhurbaşkanımızın d�rekt�fiyle �lçem�z 
yen�den kuruluyor.

Çek�len acılar unutulmayacak olsa da, �lçem�z�n 
yen� b�r çehreye kavuşacak olmasından büyük memnu-
n�yet duyuyoruz. Her şey Derel� �ç�n, her şey halkımız 
�ç�n."

1. Sayfadan Devam
Sadece eczanelerde, eczacı danışman-

lığında halka sunulan ürünler�n, eczane dı-
şından satılmaya başladığını; t�car� kaygı-
lar �le hareket ed�ld�ğ�n� ve toplum sağlı-
ğının h�çe sayıldığını gözlemled�kler�n� be-
l�rten Unat, “İç�nde �laç etken maddes� ba-
rındıran sağlığa �l�şk�n ürünler�n “gıda tak-
v�yes�” adı altında ya da “tıbb� c�haz” sta-
tüsüne sokularak p�yasaya sürülmes� ve 
reklamlarının yapılması artık halk sağlığı-
nı c�dd� şek�lde tehd�t eden boyutlara ulaş-
mıştır. İlaç g�b� hayat� b�r ürünün, herhan-
g� b�r ürün g�b� satışı, pazarlama ve rek-
lam konusu yapılması kabul ed�lemez” 
ded�.

İlaca ve sağlığa da�r tüm ürünler�n tek 
doğru adres�n�n sadece ve sadece eczane-
ler olduğunun altını ç�zen Unat şunları 
söyled�;“Son ed�nd�ğ�m�z b�lg�ler, b�r mar-
ket z�nc�r� COVID-19 pandem�s� dolayı-
sıyla �nsanlarımızın sağlığa da�r kaygıları-
nın artmasından faydalanarak “eczane tak-
l�d�” yapmaya çalışacağını, takv�ye ed�c� 
gıdalar �ç�n özel bölümler oluşturacağını 
göster�yor. 

İlacın z�nc�r marketlerde satılmasının 
kapısını aralayacak bu tarz yaklaşımları 
geçm�şte de asla kabul etmed�k, bugün de 
etm�yoruz. Öte yandan bu tarz yaklaşım-
ların b�r süre sonra reçetes�z �laç uygula-
malarını ve �laçta reklamı hayata geç�rme-

1. Sayfadan Devam
G�resun’un tar�h� �lçeler�nden T�rebolu’da Mahalle Muh-

tarlığı’nın öncülüğünde gerçekleşt�r�len Renkl� Sokak Pro-
jes�, Yen�köy Mahalles�’ndek� Taflanaltı Sokağı’nı �lg� 
odağı hal�ne get�r�rken; aynı mahallede ş�md� de başka b�r 
sokağın Gençl�k ve Sanat Sokağı’na dönüştürülmes� �ç�n 
mahalle gençler� tarafından yen� b�r proje başlatıldı.

Pandem� sürec� dolayısıyla okullarına g�demeyen ve za-
manlarının büyük bölümünü �lçede geç�rmek zorunda kalan 
b�r grup genç, Sosyal Sorumluluk Projes� kapsamında Yen�-
köy Mahalles�’n�n başka b�r sokağını Sanat Sokağı hal�ne 
dönüştürmek �ç�n faal�yete geçt�. 

Söz konusu mahallen�n Gaz� Paşa Caddes�ndek� L�se So-
kağının duvarlarına çeş�tl� res�mler ve grafikler yapmak 
�ç�n çalışma başlatan gençler, eller�nde fırça ve boya kutu-
larıyla �lg�l� sokağı boyamaya ve tem�zlemeye koyuldular.

Mahallen�n gel�ş�p güzelleşmes� �ç�n beled�yen�n ve ve-
l�ler�n�n de onayı �le harekete geçen Yavuz Vey�soğlu, 
Koray Yıldız, Can Türk, Mehmet Can Ker�moğlu, Kayhan 
Çak, Volkan Mutlu, Batuhan Ek�z ve Tolga Mert Gümüş 
�s�ml� gençler, gel�şt�rd�kler� Sosyal Sorumluluk Projes� 
kapsamında L�se Sokağını, “Gençl�k ve Sanat Sokağı”na 
dönüştürme adına çalışma başlattılar. 

Yen�köylü gençler�n bu jest�, mahalle sak�nler� arasında 
da büyük memnunluk yaratırken; bu konuda mahalledek� 
esnafların gençlere yardımcı olmaları beklen�yor.

“Güney Çevre Yolu, G�resun’a t�car� kazanımlar sağlayacaktır”

mel�koğlu, “G�resun Mer-
kez �lçey� 5 k�lometre der�n-
l�k �le geçmes� planlanan 
Güney Çevre Yolu’nun 
küçük sanay� s�teler�, mob�l-
ya, beyaz eşya, kuru gıda ve 
�nşaat malzemeler� sektörle-
r�nde modern alanların oluş-
masına katkı sağlayacağı b�r 
gerçekt�r. Buna yönel�k 
yerel �dareler başta olmak 
üzere �lg�l� meslek odaları-
nın projeler� mevcuttur” 

ded�.
Güney Çevre Yolu’nun 

orta vadede G�resun’un t�ca-
r� ve sosyal kalkınmasına 
katkı sağlayacağını bel�rten 
G�resun T�caret ve Sanay� 
Odası Başkanı Hasan Çakır-
mel�koğlu, “Öncel�kle G�re-
sun Güney Çevre Yolu’nun 
2021 yılı yatırım programı-
na alınması ve akab�nde t�-
car� s�teler�n planlı b�r şek�l-
de hayata geç�r�lmes�n�n ça-

lışmaları yapılmalıdır. G�re-
sun’un öncel�kler�, günün ta-
lepler�ne cevap vereme-
yecek duruma gelen küçük 
sanay� s�teler� başta olmak 
üzere kuru gıda toptancıları, 
�nşaat malzemeler� toptancı-
ları, mob�lya sektörü ve 
beyaz eşya sektöründe faal�-
yet yürüten mevcut firmala-
rın desteklenmemes� t�car� 
ve �st�hdam kaybını da bera-
ber�nde get�rd�ğ� ve get�re-
ceğ� görülmekted�r. Anlaşıl-
dığı üzere çevre yolunun G�-

resun’a sadece ulaşım anla-
mında değ�l, t�car� kazanım-
larda da sağlayacağı katkıyı 
bu kısa özetle daha net kav-
ramaktayız. Bu bakımdan ıs-
rarla �fade ett�ğ�m�z g�b�, G�-
resun Güney Çevre Yolu 
salt b�r ulaşım sorununa 
çözüm taleb� değ�l, orta va-
dede G�resun ve çevres�n�n 
t�car� ve sosyal kalkınması-
na da fayda sağlayacak çok 
yönlü b�r yatırım aracı ola-
cağı b�l�nmel�d�r” d�ye ko-
nuştu.

Aydın Akbaş
yen�den başkan

Bazı durumlar halk sağlığını c�dd�
şek�lde tehd�t etmeye başladı

ye yönel�k g�r�ş�mler�n �lk adımları oldu-
ğunun da farkındayız.

İlacın ve �laç kategor�s� �çer�s�nde de-
ğerlend�r�lmes� gereken ürünler�n; üret�-
m�nden saklama koşullarına, dağıtımından 
�mhasına olan tüm süreçler�n sağlık pro-
fesyoneller�n�n gözet�m�nde olması gerek-
t�ğ�n� b�r kez daha, ısrarla hatırlatıyoruz. 
İlaca ve sağlığa da�r tüm ürünler�n tek 
doğru adres� sadece ve sadece eczaneler-
d�r. Halk sağlığının korunması, dünyada 
ve Türk�ye’de daha önce örnekler�ne sık-
lıkla rastladığımız ölümlere varab�lecek 
ger� dönülemez sağlık sorunlarının önlen-
mes� açısından söz konusu ürünler�n ecza-
cı danışmanlığında halka sunulması el-
zemd�r. Türk Eczacıları B�rl�ğ� olarak, 
başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetk�-
l�ler� t�car� kaygıları önceleyerek halk sağ-
lığını göz ardı eden bu tarz çabalara karşı 
ac�l önlemler almaya davet ed�yoruz. Sü-
rec�n tak�pç�s� olacağımızı, konu �le �lg�l� 
olarak gerek kamu otor�tes� nezd�nde ge-
rekse hukuk� yollardan tüm g�r�ş�mler�m�-
z� sürdüreceğ�m�z� kamuoyuna saygıyla 
�lân ed�yoruz.”

42. Bölge G�resun Eczacı Odası Baş-
kanı Unat, eczaneler dışında sağlığa �l�ş-
k�n ürün satışıyla �lg�l� plansızca atılan 
adımların toplum sağlığı açısından ger� dö-
nüşü olmayan ve �stenmeyen sonuçlara 
yol açab�leceğ�n� sözler�ne ekled�.

Gençlerden sosyal
sorumluluk projes�

G�resun Eğ�t�m Ve Araştırma Hastanes� bölges� aydınlatıldı
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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.

Cumhur�yet Halk Part�s� 
(CHP) Esp�ye İlçe Başkanı 
Eşref Bodur, modern kent görü-
nümünden uzak, çarpık yapılaş-
maya d�kkat çekerken, 22 Ağus-
tos tar�h�nde yaşanan sel afet�n-
de Gel�vera Vad�s�ne ulaşım sağ-
layan yolun zarar gördüğünü 
söyled�.

İlçedek� h�zmet eks�kl�kler�-
n� düzenled�ğ� basın toplantısıy-
la anlatan CHP İlçe Başkanı 
Eşref Bodur, “Esp�ye nüfus ola-
rak �k�nc� büyük �lçes� olmasına 
rağmen çağ dışı b�r şeh�rleşme 
yapısı var. Sokakların ortasına 
yapılmış b�nalar, Esp�ye’de park 
sorunu olduğu �ç�n sokaklar ta-
şıtlarla kapanmaktadır. Den�ze 
kıyısı olan ve �k� dereye sah�p 
Esp�yem�z güzell�kten yoksun 
21. yüzyılın modern b�r kent gö-
rümünden uzaktır. Esp�ye b�r 
kent görümünden z�yade köycü-
lük hak�m olmuştur” ded�.

6 YOLUN KAVUŞTUĞU 
YERDE KAVŞAK YOK
Gelevera köprüsü selden 

zarar gördüğü �ç�n Adabük köp-
rüsünün kullanıldığını ve 6 yol 
kavşağının bulunduğu bu nokta-
nın trafik yönünden çok tehl�ke-
l� b�r duruma geld�ğ�n� bel�rten 
Eşref Bodur “Bu köprüde �ht�-
yaca cevap verm�yor. Sanay�n�n 

1. Sayfadan Devam
Çalışmalar hakkında B�lg� alan G�resun T�caret ve Sa-

nay� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Hasan Çakırmel�koğ-
lu; bölgede güçlü b�r hastane olması gerekt�ğ�n� vurgulaya-
rak, güç b�rl�ğ�yle bunun başarılab�leceğ�n� kaydett�. Özel-
l�kle kanser hastalarının tanı, tedav� ve tak�b� konusunda do-
nanımlı b�r hastanem�z�n olması �l�m�z adına gurur ver�c�-
d�r. Emeğ� geçen herkese teşekkürler�m�z� sunarız”ded�.

Teknokent’�n son durumu hakkında görüş alışver�ş�n�n 
de yapıldığı z�yarette konuşan Prof. Dr. Can; “Teknokent �n 
kuruluş �şlemler� tamamlandı,Türk�ye’de k� değ�ş�k tekno-
kent örnekler�n� �ncel�yoruz, yerleş�m planı �ç�n bakanlık 
onayı alındıktan sonra �nşaatımıza başlayacağız” ded�.

Teknokent’�n bölge sanay�c�s� �ç�n ayrı b�r önem taşıdı-
ğını bel�rten Çakırmel�koğlu; Teknokent; ün�vers�te, sanay�, 
araştırma merkezler�, g�r�ş�mc�ler ve p�yasalar arasındak� �ş 
b�rl�ğ�n� arttıran, b�lg� ve teknoloj� transfer�n� b�rleşt�ren, 
Ar-Ge’ye dayalı �ler� teknoloj� ürün ve h�zmetler�n üret�l-
mes�ne olanak sağlayan merkezlerd�r. Bölgem�z yatırımcı-
ları �ç�n çok faydalı olacak” ded�.

1. Sayfadan Devam
Derel�’de Narkot�k Suçlarla 

Mücadele Şube Müdürlüğü gö-
revl�ler�nce gerçekleşt�r�len uyuş-
turucu madde t�caret� yapan 
sokak satıcılarının ve uyuşturucu 
suç organ�zasyonlarının deş�fre 
ed�lmes�ne yönel�k yapılan çalış-
mada uygulama noktasında dur-
durulan otomob�lde yapılan ara-
mada Narkot�k Arama Dedektör 
Köpeğ� “CADI” nın benz�n depo-
suna tepk� vermes� üzer�ne araç 

1. Sayfadan Devam
21 Eylül'de başlayan 2020-2021 eğ�t�m öğre-

t�m yılının �k� haftasını uzaktan eğ�t�m şekl�nde 
geç�ren meslek� ve tekn�k eğ�t�m kurumlarında 
uygulama eğ�t�mler�, 5 Ek�m 2020 Pazartes� gü-
nünden �t�baren yüz yüze eğ�t�m şekl�nde ver�l-

Teknokent ve hastane
yatırımları görüşüldü Eğ�t�m�n�z�n

sekteye
uğramaması
�ç�n kurallara
uyulmalı

meye başlandı.Müdür Tosunoğlu z�yaret�nde, 
yüz yüze eğ�t�me başlayan öğrenc�ler�n atölye-
lerdek� uygulama eğ�t�mler�n� ve maske mesafe, 
h�jyen kuralları başta olmak üzere alınan tedb�r-
ler� yer�nde gözlemlerken, öğrenc�lerle de kısa 
kısa sohbetler ett�.

Müdür Tosunoğlu "Gençler, s�zlerle okulla-
rımızda ve yüz yüz yüze olarak b�r araya gelme-
n�n heyecanını ve sev�nc�n� yaşıyoruz. Meslek l�-

seler� olarak Pandem�n�n �lk günler�nden �t�ba-
ren maske ve koruyucu ek�pman üret�m�ne ver-
d�ğ�n�z destek takd�re şayandır. 

Uygulamalı eğ�t�m yapan l�selerde yüz yüze 
eğ�t�m, eğ�t�m�n olmazsa olmazıdır. 

Eğ�t�m�n�z�n sekteye uğramaması adına 
maske kullanımına, sosyal mesafeye ve h�jyen 
kurallarına t�t�zl�kle uymanızı ve dersler�n�ze �y� 
çalışmanızı �st�yorum." d�ye konuştu.

Benz�n deposuna zulalanmış halde bulundu
detaylı arandı. Aramalar sonu-
cunda depo �çer�s�ne zulalanmış 
vaz�yette 12 paket hal�nde 6 k�lo 
928 gram Esrar Maddes� ele geç�-
r�ld�. Araç �çer�s�nde bulunan 
S.Ö, Y.A ve E.K �s�ml� şahıslar 
“Uyuşturucu Madde T�caret� Yap-
mak ve Nakletmek” suçundan gö-
zaltına alınırken E.K Adl� Kont-
rol Şartıyla serbest bırakıldı. S.Ö. 
ve Y.A. �s�ml� şahıslar �se çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklanarak 
cezaev�ne tesl�m ed�ld�.

CHP’l� Başkan Esp�ye’n�n sorunlarını anlattı
b�tt�ğ� yere mutlaka başka b�r 
köprü yapılmalıdır. Mustafa 
Kemal Caddes� 4 yoldan �t�ba-
ren tek şer�t olmalıdır. Bu fındık 
fabr�kasına g�den yol ve ötek� 
yollarda kullanıldığı zaman tra-
fik rahatlayacaktır. Bu 6 yol kav-
şağına en kısa zamanda döner 
kavşak yapılmalıdır” d�ye ko-
nuştu.

Esp�ye’ye organ�ze sanay� s�-
tes� �steyen Bodur, ”Esp�ye’de 
ne çocuk parkı ne de otopark bu-
lunmamaktadır. Bu yüzden so-
kaklar kapanıp oto park yer�ne 
kullanılıyor. Trafikte bu yüzden 
felç oluyor. Güzel�m Esp�ye so-
kakları ve caddeler�nde del�k 
deş�k yıllardır alt yapı sorunu 
b�r türlü b�tm�yor. Her şeyden 
önce sularımız yok. Bu salgın 
hastalık dönem�nde en fazla te-
m�zl�ğe �ht�yaç duyuldu b�r za-
manda sular kes�l�yor” şekl�nde 
konuştu.

ESPİYE’DE GELEVERA 
VADİSİ BÜYÜK AFET

YAŞADI”
22 Ağustos'ta yaşanan sel afe-

t�nde Gel�vere Deres�’n�n taş-
ması sonucu yol ve köprüler�n 
hasar gördüğünü de �fade eden 
Bodur “Gelevera Vad�s� büyük 
b�r afet yaşamıştır. Sank� 50 
km’l�k Gelevera Vad�s� yıkılıp 

harap olmamış g�b� ne basında 
yer tutab�ld�k ne de yerel �kt�da-
rın gündem�nde. Bu nasıl b�r so-
rumsuzluk. 55 yılda yapılan Es-
p�ye Er�cek guup yolunun yüzde 
seksen� yıkıldı. Ulaşımı sağla-
mak �ç�n geç�c� olarak ş�md�l�k 
açıldı. Yıkılmadan önce de ye-
ters�zd�. Ş�md� tam b�r felaket. 
Grup yollarımız h�ç b�r şek�lde 
�ht�yaca cevap vermemekted�r. 
Esp�ye’den yaylalarımıza kadar 
sağlıklı ve kalıcı b�r yol yapıl-
madır. B�z�m düşüncem�z tünel-
lerle beslenecek b�r yol kalıcı ve 
sağlıklı olacaktır. Müteahh�tlerle 
değ�l, eğer kara yolları yaparsa 
masraf yarı yarıya düşer. Ac�l 
yola �ht�yaç vardır” ded�.

İYİ Part� Bulancak Gençl�k Kolları, tar�h� 
Bulancak İskeles�nde farklı b�r etk�nl�ğe �mza 
atarak Bulancaklılara k�tap hed�ye ett�ler.

İskele g�r�ş�nde açtıkları stant da bedava 
k�tap dağıtımı yapan İYİ Part� Gençl�k Kolları 
Başkanı Bayrak ve üyeler, Bulancak �skeles�ne 
balık tutmaya ve gezmeye gelen vatandaşlara 
kolonya �kram ederek, �sted�kler� k�tapları da he-
d�ye ett�. Başkan Bayrak, “Bu güzel havada �s-
keleye gelenler �ç�n bu etk�nl�ğ� yaparak farklı 
b�r faal�yet yapmış olduk. K�tap beğenenlere he-
d�ye ederek okumalarını katkı yaptık” ded�.

İYİ Part�l�ler Bulancak’ta k�tap dağıttılar

http://info@linra.com.tr
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Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank, "Ağustos 
sanay� üret�m� yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu 
yana en yüksek performansı yakaladı. Sanay�de en hızlı to-
parlanan ülkelerden b�r�s�y�z" ded�.

Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank, sanay� üre-
t�m� konusunda Tw�tter hesabından yaptığı paylaşımda, 
"Ağustos sanay� üret�m� yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 
2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanay�-
de en hızlı toparlanan ülkelerden b�r�s�y�z. İmalat sanay�n-
de; s�par�şler, yatırım, üret�m ve �hracat artıyor. Canlanma 
3. çeyrekte �st�hdama ve büyümeye de yansıyacak" �fadele-
r�ne yer verd�.

Geçt�ğ�m�z Cuma günü Kırıkkale'de 
başlayan sahte �çk� fac�asında kayıplar 
hızla artıyor. Yed� şeh�rde hayatını kaybe-
denler�n sayısı 43'e yükseld�. En çok ölüm 
18 k�ş�n�n hayatını kaybett�ğ� İzm�r'de ya-
şandı. Öncek� gün b�r k�ş�n�n can verd�ğ� 
İstanbul'da ölü sayısı yed�ye yükseld�. Ş�m-
d�ye kadar Kırıkkale'de yed�, Mers�n'de 
altı, Muğla'da �k�, Aydın'da �k� ve Trabzon 
ve Zonguldak’ta �se b�rer k�ş� sahte �çk� yü-
zünden öldü.

TRABZON’DAN DA ÖLÜM
HABERİ GELDİ

Trabzon’da kend� hazırladığı sahte al-
kolü �çt�kten sona fenalaşıp hastaneye kal-
dırılan M.B.’n�n öldüğü açıklandı. 56 ya-
şındak� M.B. özel güvenl�k olarak çalıştığı 
öğren�ld�. M.B.’n�n cansız beden�, kes�n 
ölüm neden�n�n bel�rlenmes� �ç�n Trabzon 
Adl� Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ordu Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Dr. Mehmet H�lm� 
Güler, Hatay'da terör örgütü tarafından yakılan ormanların 
yaralarını sarmak �ç�n 5 b�n adet fidan gönderecekler�n� 
açıkladı.

Hatay’da meydana gelen orman yangınları �le �lg�l� 
Ordu Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s toplantısında b�r açıkla-
mada bulunan Ordu Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Dr. Meh-
met H�lm� Güler, yangınların tüm ülkede üzüntüyle karşı-
landığını söyled�.

Başkan Güler, “Ordu’dan Hatay’a 5 b�n fidan gönder�-
yoruz. Gönderd�ğ�m�z fidanlar orada yanan ağaçların yer�n� 
belk� dolduramaz ancak Hatay halkının yanında olduğumu-
zu göstermek �ç�n böyle b�r çalışma gerçekleşt�receğ�z. Bu 
fidanları Karaden�z’den Hatay’a ‘Sevg� Buket�’ adıyla gön-
der�yoruz” ded�.

Hatay’da meydana gelen yangınların normal yangınlar 
olmadığını, bu yangınların arkasında ha�n terör örgütler�n�n 
olduğunu gayet �y� b�ld�kler�n� kaydeden Güler, “Bu yan-
gınlar terör örgütünün k�rl� yüzünü b�r kez daha tüm dünya-
ya gösterm�ş oldu” d�ye konuştu.

1. Sayfadan Devam
Gazetec�lere çalışma ko-

şullarının yıpratıcılığı nede-
n�yle erken emekl�l�k sağla-
yan, 1977 yılında tanınan 
fi�l� h�zmet zammı hakkı 
(yıpranma payı) 2008’de 
�ptal ed�lm�ş, 2013 yılında 
yen�den get�r�lm�şt�. 2013 yı-
lında get�r�len düzenlemey� 
de haksızlığa neden olduğu 
gerekçes�yle açılan davada 
Anayasa Mahkemes� �ptal et-
m�şt�. TGC Yönet�m Kuru-
lu, ac�l düzenleme gerekt�-
ğ�n� bel�rterek şunları �fade 
ett�:

"Basın mesleğ�nde çalı-
şan s�gortalılar �lk defa 506 
sayılı Kanuna 11.08.1977 ta-

F��l� h�zmet zammı gazetec�lere 43 yıl önce tanındı

r�h�nde 2098 sayılı Kanunla 
eklenen Ek madde 5'e göre 
�t�bar� h�zmet süreler�nden 
yararlanma hakkına kavuş-
muştur. 43 yıl önce bu ka-
nunla gazetec�lere, basın ala-
nında çalışmanın yıpratıcı 
ve öldürücü olduğu vurgula-
narak her yıl �ç�n 90 günlük 
b�r �t�bar� hak tanınmış, ga-
zetec�ler �ç�n erken emekl�-
l�k sağlanmıştır. B�r gazete-
c� �ç�n meslek süres� boyun-
ca beş yıl erken emekl�l�k 
hakkı sağlanmış oldu. 
Kanun gerekçes� halen ge-
çerl�d�r.
2008'DE İPTAL EDİLDİ

"2008-2013 dönem�nde 
gazetec�ler�n durumunda 

öneml� b�r değ�ş�kl�k olmuş-
tur 506 sayılı Sosyal S�gor-
talar Kanunu yer�ne yürür-
lüğe g�ren 5510 sayılı Sos-
yal S�gortalar ve Genel Sağ-

lık S�gortası Hakkında 
Kanun’da gazetec�l�k mes-
leğ� fi�l� h�zmet zammından 
yararlanacak meslekler ara-
sından çıkarılmıştır.

2013'TE TEKRAR
GETİRİLDİ

"Van’da 9 Kasım 2011 ta-
r�h�nde meydana gelen dep-
remde yıkılan Bayram 
Otel�’n�n enkazı altında 
kalan �k� gazetec� meslekta-
şımızın vefatından sonra 
fi�l� h�zmet zammı kamu-
oyunda tekrardan tartışılma-
ya başlamıştır. 10 Ocak 
2013 tar�h�nde 6385 sayılı 
Kanun’la gazetec�l�k mesle-
ğ�, tekrardan fi�l� h�zmet 
zammından yararlanacak 
meslekler grubuna dah�l 
ed�lm�şt�r. Ancak fi�l� h�z-
met süres� zamlarının üç yılı 
geçmemek üzere yarısı, 
emekl�l�k yaş sınırlarından 

�nd�r�lmes� düzenlemes� ya-
pılmıştır. Bu düzenleme 506 
sayılı yasa dönem�ndek� dü-
zenlemeden daha ger� b�r dü-
zenlemed�r.

“2013'TEKİ
DÜZENLEME
HAKSIZLIĞA

YOL AÇTI"
"Yen� düzenlemeyle 

basın sektöründe çalışan �ş-
verenler� tarafından Basın İş 
Kanunu kapsamında çalıştı-
rılmayan gazetec�ler, bu hak-
tan yararlanmaz hale gel-
m�şt�r.  Kanunda yapılan dü-
zenleme �le gazetec�l�k mes-
leğ�n� yapanlar arasında 
basın kartı sah�b� olan ve 
basın kartı sah�b� olmayan 
gazetec� şekl�nde �k�l� b�r 
ayrım ortaya çıkmıştır.

"Aynı �ş� yapan �k� gaze-
tec�den b�r� Basın İş Sözleş-
mes�’yle çalıştırıldığı �ç�n 

basın kartı alab�l�rken, d�ğer 
meslektaşımız �se �şveren� 
tarafından Basın İş Sözleş-
mes�yle çalıştırılmadığı �ç�n 
basın kartı alamaz hale gel-
m�şt�r. Bu nedenle aynı �ş� 
yapmalarına rağmen s�gor-
talılık hakları bakımından 
farklı düzenlemelere tab� ol-
muşlardır.

ANAYASA
MAHKEMESİ'NİN 

İPTAL KARARI
"İstanbul 22. İş Mahke-

mes� tarafından görülen b�r 
davada, mahkeme, gazetec�-
ler�n fi�l� h�zmet zammını 
düzenleyen 5510 sayılı Ka-
nunun 40. Maddes�n�n 16. 
bend�n�n �ptal� taleb�yle 9 
N�san 2019 tar�h�nde Ana-
yasaya Mahkemes�’ne baş-
vurmuştur.

"Dava sonunda Anayasa 
Mahkemes� basın ve gazete-
c�l�k mesleğ�nde çalışanlara 
'yıpranma payı' get�ren dü-
zenlemey�, Anayasa'nın 13 
ve 60'ıncı maddeler�ne aykı-
rı olduğu gerekçes�yle 14 
Şubat 2020 tar�h�nde �ptal et-
m�şt�r.

"Mahkeme basın kartı ve-
r�lecek k�ş�ler�n n�tel�kler� 
ve basın kartının ver�lmes�-
ne �l�şk�n şartlar yönünden 
herhang� b�r kanun� düzen-
leme bulunmadığını, konu-
nun yönetmel�kle düzenlen-
d�ğ�n�, bu haktan sadece 
basın kartı sah�b� k�ş�ler�n 

yararlanab�leceğ� öngörüle-
rek sosyal güvenl�k hakkına 
b�r sınırlama get�r�ld�ğ�ne 
d�kkat çekm�şt�r. Mahkeme 
yasal düzenleme �ç�n 14 
Kasım 2020 tar�h�ne kadar 
süre tanımıştır.
"506 SAYILI YASA DÖ-

NEMİNDEKİ
DÜZENLEMEYE GERİ 

DÖNÜLMELİDİR”
"Son olarak geld�ğ�m�z 

noktada;
1. Anayasa Mahkemes�, 

�ptal kararının dokuz (9) ay 
sonra yürürlüğe g�rmes�n� 
öngörmüştür. Dokuzuncu 
ayın sonuna gel�nmes�ne rağ-
men TBMM halen b�r yasal 
düzenleme yapmamıştır.

2. Ağır ve yıpratıcı ko-
şullarda çalışan gazetec�le-
r�n haklarını korumak �ç�n 
kamuoyunda yıpranma payı 
olarak b�l�nen fi�l� h�zmet 
zammı hakkında TBMM ac�-
len b�r düzenleme yapmalı-
dır.

3. Sosyal Güvenl�k 
Hakkı’ndan yararlanmak 
�ç�n “Basın Kartı Sah�b� 
olan”, “Basın Kartı Sah�b� 
olmayan” gazetec� ayrımı or-
tadan kaldırılmalıdır.

4. En �ved� çözüm olarak 
506 sayılı yasa dönem�ndek� 
düzenlemeye ger� dönülme-
l�d�r.

5. Buna göre aşağıda yer 
alan b�r düzenleme yapılma-
sını öner�yoruz.

Bakan Varank: "Sanay�de en hızlı
toparlanan ülkelerden b�r�s�y�z”

Sahte �çk�den ölenler� sayısı 44’e yükseld�

Sahte alkolden ölümler artınca operas-
yonlar hız kazandı. 

Konya, Bursa, İzm�r, İstanbul, Mer-
s�n’de düzenlenen operasyonlarda l�treler-
ce et�l alkol, tonlarca kaçak ve sahte �çk�, 
çok sayıda rakı-v�sk�-votka k�tler� ele ge-
ç�r�ld�.

Sahte �çk� yüzünden hayatını kaybe-
denler�n k�ml�kler� şöyle:KIRIKKALE: 
Yılmaz Mayalı, Cemal Doğan (55), Ünal 
Gündoğdu, İlyas Yalım, Hacı Vatansever, 
Al� Başpınar, Mustafa Özyurt.İZMİR: 
Hasan Çet�n Esen (59), Mustafa Maya 
(71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş 
(64), Nejdet Kanatlıer (67), Mehmet Cela-
lett�n Sezer (68), Al� İhsan Çakmak (70), 
Hakan Ulukaya (46), Mehmet Görgülüer, 
Eng�n Dokuyucu, N�hat Karaoğlan, İlham� 
Kalfa, Hüsey�n Yılmaz, Orhan Korkmaz 
(72), Ahmet Karay�ğ�t

Ordu’dan Hatay’a ‘sevg� buket�’

Dünya Sağ-
lık Örgütü 
Genel D�rektö-
rü Dr. Tedros 
Adhanom 
Ghebreyesus, 
Cov�d-19’a 
karşı sürü ba-
ğışıklığının �n-
sanları v�rüse maruz bırakarak değ�l, aşılama yoluyla sağla-
nacağını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsv�çre'n�n Cenevre kent�nde 
bulunan genel merkez�nde v�deo konferans yoluyla toplantı 
düzenleyen DSÖ Genel D�rektörü Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Cov�d-19'a karşı sürü bağışıklığı s�stem�n� uy-
gulayan ülkeler� eleşt�rd�. Ghebreyesus, Cov�d-19'u yeterl� 
sayıda �nsanda bağışıklık oluşturana kadar nüfusa yayılma-
sına �z�n verme fikr�n�n "gereks�z enfeks�yonlara, acı çek-
meye ve ölümlere" neden olacağını aktardı. 

Genel D�rektör, sürü bağışıklığının �nsanları v�rüse 
maruz bırakarak değ�l, aşılama yoluyla sağlanacağını söy-
leyerek, "Tam olarak anlamadığımız tehl�kel� b�r v�rüsün 
serbestçe dolaşmasına �z�n vermek tamamen ahlak dışıdır.  
Bu b�r seçenek değ�l" ded�.

DSÖ: 'Sürü bağışıklığı �nsanları v�rüse maruz
bırakarak değ�l, aşılama yoluyla sağlanır’
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Giresunspor’un rakiplerin-
den Altınordu’da başkan 
Seyit Mehmet Özkan, kulü-
bün resmi internet sitesinde 
yayınlanan yazısında emekli-
lik yaşının geldiğini dile ge-
tirdi.

Yazısında, "Evet yaşım 
65. Emekliliğe başlama yaşı" 
ifadelerine yer veren Başkan 
Özkan; “Artık kabullendim. 
Dönüştürmek öyle 25-30 

Giresunspor’da yönetim ku-
rulunun, teknik kadro ve 
oyuncular ile personele öde-
melerini gününde yaptığı kay-
dedildi.

Geçmiş yıllardan yüklü bir 
miktarda borcu olduğu için 
mali konularda sıkıntılar yaşa-
yan Yeşil-beyazlı kulüpte bu 
duruma rağmen; sporcular, tek-
nik ekip ve çalışanlara yapılan 
ödemelerde her hangi bir ak-
samanın olmadığı belirtildi.

Giresunspor’un genç oyuncularından 
Himmet formasını geri alacağına inanı-
yor. Son iki karşılaşmada görev bekleyen 
Himmet; “En kısa sürede formamı geri al-
mayı hedefliyorum. Hedefim bu sezon Gi-
resunspor’un başarısında önemli bir pay 
sahibi olabilmek” şeklinde konuştu. Him-
met takımda arkadaşlığın en üst seviyede 
olduğunu da sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, Giresun Ama-
tör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sinan IŞIK ve Yö-
netim Kurulunu ziyaret etti.

ASKF Başkanı Sinan Işık,Amatör Spor Haftası’nı kutla-
yan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bulut’a haftanın 
anısına plaket takdim etti.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Görele Bele-
diye Spor Kulübü, 2020-2021’in ilk üç maçında galip gelme başa-
rısı gösteremedi.

Sezona evinde Kastamonu Belediye Gençlik Spor maçıyla baş-
layan ve salondan 40-29 mağlup ayrılan Yeşil-beyazlılar, ardından 
deplasmanda Üsküdar Belediyespor ile 32-32 berabere kalmıştı. 
Yine iç sahada bu kez Yalıkavak’a 33-25 mağlup olan Görele’nin 
Sultanları bu hafta ise evinde Aksaray Belediye ile kozlarını pay-
laşacak. Hedef ilk galibiyetle bu müsabakada tanışabilmek.

Giresunspor’un teknik adamı Hakan 
Keleş, takım kaptanı Eren Tozlu’yu 10 nu-
mara pozisyonunda oynatmayı planlıyor.

Hücum ağırlıklı bir oyun oynatan 
Hakan Hoca, iler uçta Balde’yi arkasında 
ise Eren Tozlu’yu oynatmak düşüncesinde. 
Yeşil-beyazlı ekip geçen sezonlara göre 
daha fazla ofansif özellikli oyunculara 
sahip. Hakan Hoca; “Ön bölgemizde alter-
natifimiz fazla. Biz de en iyi şekilde değer-
lendireceğiz” şeklinde konuştu.

Altınordu Başkanı’ndan emekl�l�k s�nyal�
yılda yapılacak, 1 jenerasyon-
luk bir iş değilmiş. 

En az 100 senelik, 3 je-
nerasyonluk bir işmiş. Ben ne 
yaptım, tohum attım, filiz çı-
kardım. Bundan sonrasına 
toplum karar verecek. 

Biraz dinleneyim. Biraz 
nadasa yatayım. Biraz dışarı-
dan bakayım. Biraz da kendi-
me çeki düzen vereyim” 
dedi.

Bulut’tan ASKF’ye ziyaret

Ödemeler
zamanında yapılıyor 10 numara olarak düşünülüyor

H�mmet
ger� alacak

Sultanlar galip gelemedi
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Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, son iki 
maçta alınan galibiyetlerin ve 
rakip Ankaraspor’un aldığı so-
nuçların kendilerini kesinlikle 
rehavete sürüklemeyeceğini 
ifade etti.

Son üç maçta yedi puan 
alan bir takım olduklarını 
ifade eden genç teknik adam 
Keleş; “Bu hafta sonu Anka-
raspor ile oynayacağımız kar-
şılaşmayla birlikte yarışa kal-
dığımız yerden devam edece-
ğiz. 

Biz son üç karşılaşmada 

Giresunspor’un başarılı kanat 
oyuncusu Caner Hüseyin, başarılı 
olacaklarına inanıyor. Yeşil-beyazlı 
takımı tercih ettiği için doğru bir 
karar verdiğini ifade eden tecrü-
beli oyuncu; “Oyuncular olarak sa-
dece Giresunspor’un başarısına 
odaklandık. Hepimizin aklındaki 
sadece bu. Başarılı olacağımıza 
inanıyoruz. Galibiyetlerin devamı 
gelecek ve hedeflediğimiz nokta-
ya varacağız” diye konuştu.

Giresunspor deplasmanda Ankaraspor 
ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 
devam ediyor. Pazar günü Başkent’te çok 
zorlu bir puan mücadelesine çıkacak olan 
Yeşil-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrıla-

Giresunspor tribünlerin sevi-
len isimlerinden Müjdat Kamil 
Tiryaki’nin yoğun bakımdaki te-
davisi devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Anka-
ra’ya giderken trafik kazası geçi-
ren Müjdat’tan sevindirici haber 
bekleniyor. Genç Çotanak’ın te-
davisine yoğun bakımda devam 
edildiği belirtildi.

Giresunspor’dan ayrıldıktan sonra her hangi 
bir takım çalıştıramayan teknik adam Hüseyin 
Kalpar, sahalara döndü.

Mustafa Bozbağ’ın başkanlık görevinden ay-
rılmasının ardından göreve gelen Ali Eren’in ça-
lışmak istememesi üzerine Giresunspor ile bağ-
larını kopartan 65 yaşındaki teknik adam, o ta-
rihten bu yana takım çalıştırmıyordu. Kalpar, 
İkinci Lig ekiplerinden Pendikspor’un başına 
geçti.

Menemenspor ligin ilk dört haftalık pe-
riyodundaki tek puanını Giresunspor ile oy-
nadığı maçta aldı.

İzmir ekibi Altınordu, Tuzlaspor ve Balı-

TFF 1. Ligde geri-
de kalan dört hafta-
da adından en çok 
söz ettiren oyuncu-
lardan biri de Gire-
sunsporlu Nalepa 
oldu.

Ligde Altaylı Pa-
ıxao ile Adana De-
mirsporlu Mehmet 
Akyüz attıkları dört 
golle, Giresunsporlu 
Nalepa ise yaptığı 
dört asistle geride 
kalan 360 dakikada 
en fazla konuşulan 
oyunculardan oldu.

Tekn�k adam Hakan Keleş: “Son �k� maçtak� gal�b�yetler kes�nl�kle b�z� şımartmayacak. Yolumuz uzun 
ve üst sıralarda yer bulmak adına dış saha maçlarında da başarılı sonuçlar elde etmek zorundayız”

Rehavete yer yok
iyi sonuçlar elde eden, rakip 
ise mağlubiyetler alan bir 
takım. Bu kesinlikle oynaya-
cağımız müsabakanın kolay 
geçeceği anlamına gelmesin. 
Aksine daha da zorlu ge-
çecek. Bunun farkındayız ve 
kesinlikle rehavet söz konusu 
olmayacak” dedi.
KAZANMAYA GİDECEĞİZ

Teknik patron Keleş; “An-
karaspor yeni teknik kadrosu 
yönetiminde ve yeni oyuncu-
larından kurulu kadrosuyla 
bizim karşısına çıkacak. Altını 
çizerek belirtmek isterim ki 

son iki maçtaki galibiyetler 
kesinlikle bizi şımartmayacak. 
Elde ettiğimiz sadece yedi 
puan. Yolumuz uzun ve üst 
sıralarda yer bulmak adına 
dış saha maçlarında da başa-
rılı sonuçlar elde etmek zo-
rundayız. 

İlk iki maçta kaybettiği-
miz beş puan var. Bunların te-
lafisini henüz yapamadık. An-
karaspor’u yenerek 10 puana 
ulaşarak maç başı iki puan or-
talamasını yakalayıp, iki maç-
taki kayıpları telafi etmek he-
defindeyiz” şeklinde konuştu.

Varsa yoksa 3 puan
rak yoluna emin adımlarla devam etmek is-
tiyor. Çotanaklar, dün yaptığı çift antren-
manla bu zorlu müsabakanın hazırlıklarını 
sürdürdü. Giresunspor bugünden itibaren 
taktik ağırlıklı programlar uygulayacak.

Kalpar sahalara döndü

Caner
başarıya
�nanıyor

Tek puanını b�zden aldı
kesirspor ile oynadığı maçları kaybetti. Gire-
sunspor deplasmanında ise beraberliği son sa-
niyede attığı golle kurtaran Menemenspor bir 
puanla ligin dibinde yer alan ekiplerden. Nalepa en çok konuşulanlardan

Geçm�ş olsun
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