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22 Ağustos’ta yaşanan sel 
felaketinin ardından afetin 
yaralı sarılmaya devam edili-
yor. Giresun Valiliği’nde Gire-
sun’da Afet Koordinasyon 
toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıda afetten etkilenen 
yerleşim birimlerinde incele-
melerin sürdürüldüğü, alt 
yapı ve üst yapı çalışmaları-
nın yoğun bir çabayla gerçek-
leştirildiği belirtildi.

Giresun Belediyesi 
Nikah Memurluğu ta-
rafından 2020 Ocak 
ayından 20 Ekim tarihi-
ne kadar 629 nikah kı-
yılarak çiftlerin evlen-
dirme cüzdanları veril-
di. 10 aylık süreç içeri-
sinde en fazla nikah 
Temmuz ayında kıyılır-
ken, en az nikah ise 
Mayıs ayında gerçek-
leşti.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü halka hiz-
met vermeye devam ediyor. Ek hizmet binasında hizmet 
veren müdürlük tarafından, son altı ayda muayene için 
başvuran 2509 hastaya muayene hizmeti verilirken, 273 
vatandaşa da pansuman, enjeksiyon, şeker ölçümü uygu-
landı.  Devamı Sayfa 3’te

Pandemi sürecinde ti-
cari faaliyetleri sekteye uğ-
rayan işletmelerin talep ve 
sorunlarını dinleyen Gire-
sun Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Hasan Ça-
kırmelikoğlu, işletmelere 
yönelik destekleyici karar-
ların alınarak köklü bir 
destek paketinin devreye 
sokulması gerektiğini söy-
ledi.

Devamı Sayfa 3’de

Keşap’ta doğalgaza ilk hazırlık aşaması olan doğalgaz 
şehir giriş istasyon kabulü işlemleri Gönep Mevkii’nde 
tesis BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından başladı.AKSA Gi-
resun Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından abonelik işlemleri 
Kasım ayında ilk belediyenin abonelik alması ile başlayacak 
ve Keşap’ta doğalgaz ateşi bu tarihten itibaren yanmaya 
başlayacak. Başkan Emür ;”Halka Hizmet Hakka Hizmet 
düsturuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz,doğalgaz bizim 
prestij projemizdir” ifadelerini kullandı.

Devamı Sayfa 3’te

İçişleri Bakanlığı, 'Co-
vid-19 salgını sebebiyle 
bugün 34 yerleşim yerin-
de karantina tedbiri uygu-
lanmaktadır' açıklamasın-
da bulundu.

İçişleri Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamada :"Co-
vid-19 salgını sebebiyle il 
ve ilçelerde mülki idare 
amirleri başkanlığındaki 
umumi hıfzıssıhha kurulla-
rınca yerleşim yerlerine 
ilişkin karantina kararları-
na devam edilmektedir. 
Bu kapsamda bugün itiba-
rıyla ile 19 ilimizdeki, 1 
belde, 21 köy ve 12 ma-
halle olmak üzere toplam 
34 yerleşim yerinde karan-
tina tedbiri uygulanmakta-
dır. Karantina uygulaması 
devam eden yerleşim ye-
rinde yaşayan kişi sayısı 
20 bin 232 kişidir. Toplam 
70 ilimizdeki 1.064 yerle-
şim yerinde ise karantina 
uygulaması sona erdiril-
miştir” ifadelerine yer ve-
rildi.

Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 adreste 
yapılan aramalarda 253 şişe kaçak içki ve 79 litre sahte içki ele ge-
çirildi.

Bulancak’ta 2 farklı adreste polis ekipleri tarafından yapılan ara-
malarda, 79 litre sahte içki, 253 şişe kaçak içki ve 72 paket kaçak 
tütün ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, 633 adet etiketsiz boş içki şi-
şesi, bin 344 adet bilyeli şişe kapağı, 176 adet marka yazılı şişe eti-
keti, 216 adet bandrol, 1 adet plastik leğen, 1 adet plastik huni, 1 
adet plastik maşrapa ele geçirildi.

Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ele geçirilen suç 
unsurları ile alakalı 2 yabancı uyruklu şahsa ‘5607 SKM’ kanununa 
muhalefetten işlem yapıldı. 2 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edi-
leceği bildirildi.

Bulancak’ta sahte �çk� operasyonu

SELİN YARALARI SARILIYOR
Val� Yardımcısı Tanrıseven 

“Devlet�n şefkatl� el�yle
mağdur olan vatandaşlarımıza 

h�zmetler� sürdüreceğ�z”

Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli, IPARD-
II Avrupa Birliği Kırsal Kal-
kınma Destekleri 9. Başvuru 
Çağrısı 1. Grup sonuçlarının 
belli olduğunu belirterek, bu 
kapsamda destek almaya hak 
kazanan 1.049 projeye 243 
milyon lira hibe sağlanacağı-
nı açıkladı.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun Vali Yardımcısı 
Dr. Hasan Tanrıseven, afetin 
gerçekleştiği ilk geceden iti-
baren Bakanların Giresun’a 
intikal ettiğini, akabinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ilde incelemeler-
de bulunduğunu belirtti. Tan-
rıseven, “Devlet büyüklerimi-
zin destek ve talimatları, 
Sayın Valimiz Enver Ünlü’nün 
belirlediği uygulamalar çerçe-
vesinde iki aya yakın süredir 
bütün kamu kurumları vatan-
daşımıza hizmet etmek için 
seferber olmuş durumda. 
Devletin şefkatli eliyle mağ-
dur olan vatandaşlarımıza hiz-
metleri sürdüreceğiz” dedi.

Devamı Sayfa 2’de

Beled�ye sağlık �şler� 2509
hastayı muayene ett�

Karant�nada 20 b�n
232 k�ş� bulunuyor G�resun’da 10 ayda 629 n�kah kıyıldı

Çakırmel�koğlu:
“İşletmeler uzun vadede

destek paket� �st�yor”

Başkan Emür “ Doğalgaz
b�z�m prest�j projem�z”

Geçtiğimiz hafta 26 liradan işlem gören Giresun kalite 
fındık bu haftaya 25 liradan başladı.

Serbest piyasaya 22 liradan giriş yapan 2020 yılı Gire-
sun kalite fındık, serbest piyasada geçtiğimiz haftayı 26 
lira fiyatla kapatırken yeni haftaya 1 lira düşüşle 25 lira 
fiyat ile başladı. Levant kalite fındık ise 24 liradan işlem 
görüyor.

G�resun’dan 6 proje
desteklenecek

Fındık fiyatları düşüşe geçt�
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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

1. Sayfadan Devam
AFAD, Çevre ve Şeh�rc�l�k 

İl Müdürlüğü ek�pler�n�n afet-
ten etk�lenen yerleş�m b�r�mle-
r�nde �ncelemeler�n� sürdürdü-
ğünü bel�rten Tanrıseven, ha-
sarlı b�nalarla �lg�l� kararların 
kes�nleşmes�n�n ardından yı-
kımların gerçekleşt�r�leceğ�n� 
ve yıkılan b�naların yer�ne 
TOKİ tarafından yen� konutla-
rın yapılacağını bel�rtt�. Afetten 
zarar gören vatandaşlara, afe-
t�n gerçekleşt�ğ� �lk haftadan 
bu yana devlet destekler�n�n su-
nulduğunu bel�rten Tanrıseven, 
başta altyapı olmak üzere yatı-
rımlarla �lg�l� olarak G�resun 
Val�s� Enver Ünlü’nün Bakan-
lıklar nezd�nde temaslarının 
sürdüğünü bel�rtt�.

Altyapı çalışmalarına ağır-
lık ver�ld�

Val� Yardımcısı Özel İdare 
Genel Sekreter� Selçuk Aslan 
bel�rlenen program dâh�l�nde 
kırsal kes�mde başta �çme suyu 
ve yol olmak üzere yoğun b�r 
şek�lde çalıştıklarını bel�rtt�. 
Aslan, gönder�len ödenekler�n 
vatandaşa h�zmet �ç�n en �y� şe-
k�lde kullanılması gayret�nde 
olduklarını söyled�.Afetten et-
k�lenen �lçe kaymakamları da 
yaptıkları çalışmalar hakkında 
b�lg� verd�. Toplantıya katılan 
Çevre Şeh�rc�l�k, AFAD, 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 
Defterdarlık ve Orman Bölge 
Müdürlüğü yönet�c�ler� de ku-
rumları tarafından sahada yü-
rütülen çalışmaları ve planla-
nan h�zmetler� anlattı.

1. Sayfadan Devam
Kıyılan n�kahlar, pande-

m� kurallarına uyularak 
kontrollü b�r şek�lde ger-
çekleş�rken, Beled�yen�n 
katkılarıyla b�rb�rler�ne 
ömür boyu ‘evet’ d�yerek 
hayatlarını b�rleşt�ren ç�ft-

Ak Part� Derel� İlçe Baş-
kanı Aydın Akbaş, yaşanan 
sel felaket� sırasında �ş yer-
ler� büyük zarara uğrayan es-
naflara yazarkasa pos c�hazı 
desteğ�nde bulunan Anadolu 
Aslanları İş Adamları Der-
neğ�( ASKON) Genel Baş-
kanı Orhan Aydın, yönet�m 
kurulu üyeler� ve G�resun İl 
Başkanı Yener Türk' e te-
şekkür ett�.

ASKON Genel Başkanı 
Aydın ve beraber�ndek� he-
yet�n G�resun İl Başkanı 
Türk' le b�rl�kte sel afet�n�n 
ardından Derel�' ye geld�k-
ler�n� hatırlatan Başkan 
Aydın Akbaş, şunları söyle-
d�: " ASKON Genel Başka-
nı Sayın Orhan Aydın ve be-
raber�ndek�ler �lçem�zde �n-
celeme yaptıkları sırada es-
naflarımızı da z�yaret etm�ş-
lerd�.

B�z de kend�ler�ne kap-
samlı b�lg� ver�rken esnafla-
rımızın sel baskınları nede-
n�yle harabeye dönen �ş yer-
ler�nde yazarkasa pos c�haz-
larına �ht�yaç duyduklarını 
aktarmıştık.

Sayın Aydın, döndükten 
sonra İl Başkanı Sayın 
Yener Türk' le �st�şare kura-
rak 185 esnafımıza pos c�-
hazı gönderd�.B�z de Ak 
Part� İlçe Teşk�latı olarak 

Bulancak Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�, h�jyen ve 
öngörülen d�ğer şartları yer�ne get�rerek Türk Standartları 
Enst�tüsü (TSE) tarafından ver�len "Okulum Tem�z Belge-
s�" almaya hak kazandı.

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le Türk Standartları Enst�tüsü 
(TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tar�h�nde �mzalanan 
"Eğ�t�m Kurumlarında H�jyen Şartlarının Gel�şt�r�lmes� ve 
Enfeks�yonu Önleme İş B�rl�ğ� Protokolü" kapsamında, h�j-
yen şartlarının gel�şt�r�lmes�, enfeks�yon önleme ve kontrol 
süreçler�n�n tutarlı, geçerl�, güven�l�r, tarafsız b�r anlayışla 
sürdürülmes� amacıyla "Okulum Tem�z" belgelend�rme 
programı yürürlüğe alındı. Bu kapsamda Bulancak Meslek� 
ve Tekn�k Anadolu L�ses�, tarafından yapılan başvuru kabul 
ed�ld�. Başvuru sonrası yapılan denet�m sonucunda “Oku-
lum Tem�z Belges�” almaya hak kazandı.

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1’� kan-
ser, 8’� solunum hastalıkları, 5’� d�ya-
bet �lacı olmak üzere 65 �lacı daha 
ger� ödeme l�stes�ne aldıklarını açıkla-
dı. Bakan Selçuk, bu �laçlardan 
63’ünün yerl� üret�m olduğunu bel�rtt�.

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal 
Güvenl�k Kurumu Resm� web s�tes�n-
de yen� düzenlemeler�n yayımlandığı-
nı duyurdu.

Türk- İş Konfederasyo-
nuna bağlı Türk�ye Sağlık 
İşç�ler� Send�kası G�resun İl 
Başkanlığına Yılmaz Gökçe 
Atandı. 1961 yılından bu 
yana sağlık �şç�ler�n�n hak-
larına yönel�k faal�yet gös-
teren send�kanın G�resun �l 
başkanlığına atanan Yılmaz 
Gökçe daha önce de kend�s� 
g�b� kamu da çalışan �şç�le-
r�n hakları �ç�n mücadele 

En fazla n�kah Temmuz ayında kıyıldı

ler �se bunun mutluluğunu 
yaşıyor.Bu 10 aylık süreç 
�çer�s�nde en fazla n�kah 
Temmuz ayında kıyılırken, 
en az n�kah �se Mayıs ayın-
da gerçekleş�rken ay ay ra-
kamlar şöyle oldu: Ocak 
41, Şubat 38, Mart 37, 

N�san 22, Mayıs 10, Haz�-
ran 74, Temmuz 139, 
Ağustos 110, Eylül 106, 
Ek�m (19’una kadar) 52.

G�resun Beled�ye Baş-
kanı Aytek�n Şenl�koğlu 
yaptığı açıklamada: “ Hem-
şehr�ler�m�z�n �y� gününde 
de kötü gününde de yanla-
rında olmak b�z�m görev�-
m�z. Kontrollü sosyal hayat 
dönem�yle b�rl�kte n�kahla-
rımızı kıyıyoruz. G�resun 
Beled�yes� olarak yen� yu-
vaların kurulmasına ves�le 
oluyoruz. N�kahmemurları-
mızın da özver�s�yle kıydı-
ğımız n�kahlarda tem�zl�k, 
maske ve mesafe kuralları-
na uyuluyor. Bu şek�lde ku-
rallara r�ayet ederek çalış-
maya devam edeceğ�z. 
Dünya ev�ne g�ren tüm 
ç�ftlere b�r ömür boyu mut-
luluklar d�l�yorum.” ded�.

Ak Part�l�
Akbaş’tan
ASKON’a
teşekkür

Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
mız' la b�rl�kte �ht�yaç sa-
h�pler�ne ulaştırılmasını sağ-
ladık. Kend�ler�ne Derel� es-
naflarımız adına b�r kez 
daha teşekkür ed�yoruz."

Ak Part� İlçe Başkanı 
Aydın Akbaş, afet�n ardın-
dan Derel�' ye gelen Cum-
hurbaşkanı Recep Tayy�p Er-
doğan �le bakanlar Süley-
man Soylu, Murat Kurum 

ve Bek�r Pakdem�rl�' n�n 
yaptıkları �ncelemelere eşl�k 
etm�ş, günlerce süren hasar 
tesp�t�ne ve rapor hal�ne ge-
t�r�lmes�ne yaptığı katkılar 
neden�yle takd�r toplamıştı.

Tekn�k ek�pler sahada
Türk�ye Sağlık İşç�ler� Send�kası G�resun

İl Başkanlığına Yılmaz Gökçe atandı
verm�şt�. Kamuda çalışan ta-
şeron �şç�ler�n�n kadroya 
geç�ş sürec�nde mücadeles� 
�le tanınan Yılmaz Gökçe 
tüm Türk�ye'de ses get�ren 
2013 yılında �lk kez G�re-
sun'da gerçekleşen "Taşero-
na Hayır Kamu �le Sözleş-
meye Evet" m�t�ng�n�n ya-
pılmasında kom�syon baş-
kanı olarak görev yapmış, 
Kısa Adı KEDER olan 
Kamu Emekç�ler� Derneğ�n-
de başkanlığını yapmış-
tı.Daha önce TÜM -İŞ Kon-
federasyonuna G�resun �l 
Başkanlığı da yapan başkan 
Gökçe, kadro Geç�ş sürec�n-
de taşeron �şç� olarak çalı-
şırken kamuya �lk Muvazaa 
Davası açarak bu konuda 
öncü olmuştu.

Anadolu Ün�vers�tes� Ça-
lışma Ekonom�s� ve Endüst-
r� İl�şk�ler� l�sans mezunu 

olan Başkan gökçe İşletme 
alanında yüksek l�sans eğ�t�-
m� aldı.Halen G�resun Ün�-
vers�tes� Prof. Dr. A. İlhan 
Özdem�r Eğ�t�m ve Araştır-
ma Hastanes�nde sürekl� �şç� 
olarak çalışan Başkan 
Gökçe : "Yen� b�r tarz ve 
farklı b�r anlayışla, daha tu-
tarlı ve �lkel� olarak , tüm 
�şç� kardeşler�m�n haklarını 
koruyab�lmes� ve talepler�-
n�n yer�ne get�reb�lmes� ama-
cıyla Türk�ye Sağlık İşç�ler� 
Send�kası G�resun �l Baş-
kanlığı’na atanmış bulun-
maktayım. Dün olduğu g�b� 
bundan sonra da “İşç� Hak-
ları Mücadeles�nde” s�zler�n 
de desteğ�yle hep b�rl�kte 
onurlu yürüyüşümüze 
devam edeceğ�z. Ş�md�den 
destek veren tüm �şç� kar-
deşler�me teşekkür ede-
r�m”ded�.

65 �laç ger� ödeme l�stes�ne alındı
Zehra Zümrüt Selçuk, “Sosyal Gü-

venl�k Kurumumuzda bu eklemeyle 
b�rl�kte bedel� ödenen toplam �laç sa-
yısı 8 b�n 862'ye ulaştı.” açıklamasını 
yaptı.

Vatandaşların �laçları Sosyal Gü-
venl�k Kurumu �le sözleşmel� eczane-
lerden tem�n edeb�lecekler�n� bel�rten 
Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza 
ş�fa olmasını temenn� eder, vatandaş-
larımıza sağlıklı b�r ömür d�ler�m” 
ded�.

Alucra Semt Pazarıdak� 
tereyağdan sonra peyn�r ana-
l�zler�nde sahte, katkılı ürün-
ler olduğunu ortaya 
çıktı.Alucra dışından gelen 
satıcıların mal�yetler�n�n çok 
altında sattıkları süt ürünle-

19 Ek�m Muhtarlar Günü Bulancak’ta düzenlenen tö-
renle kutlandı. Cumhur�yet Meydanı’nda bulunan Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu 
ve İst�klal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve 
önem� hakkında Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğ� Baş-
kanı Turhan Eltem�z’�n konuşmasıyla tamamlandı.

Törene Bulancak Kaymakamı Al� İkram Tuna, Cumhu-
r�yet Başsavcısı Mustafa Küçükbek�r, Beled�ye Başkanı 
Recep Yakar, İlçe jandarma Komutan B�nbaşı Ers�n Ergut, 
İlçe Emn�yet Müdürü Bünyam�n Akkaya, Da�re Müdürler�, 
s�yas� part� başkanları katıldılar.

Alucra'da Sahte Yağ sonrası Sahte Peyn�r'de Tesp�t Ed�ld�

r�n�n denetlenmes� �ç�n ya-
pılan başvurular sonucu pa-
zarda sahtec�l�k yapıldığı or-
taya çıktı.

Cumartes� günü kurulan 
Semt Pazarındak� sahte tere-
yağlardan sonra tulum pey-

n�r� olarak satılan ürünlerde 
n�şasta g�b� katkı maddele-
r�yle ürünler�n sahtes�n�n ya-
pıldığı bel�rlend�.

Ağustos ayında G�resun 
İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğü yetk�l�ler� tarafından ya-
pılan denet�mde Tereyağ ve 
peyn�r g�b� ürünler anal�z 
�ç�n alınmış, yapılan tahl�l 
sonuçlarında ürünler�n sahte 
olduğu tesp�t ed�lm�ş, �l mü-
dürlüğü yetk�l�ler�nce satıcı-
lara ceza-� �şlem uygulan-
mıştı.

Konuyla alakalı İl Gıda 
Şube Müdürü Al� Gal�p 
Çakır; "Müdürlüğümüz gıda 
konusundak� denet�mler� 
tüm �lçelerde sıkı tutuyor. 
Sadece �lçe pazarları değ�l 
yaylalara kadar g�d�p dene-
t�m yapıyoruz. 

Yapılan denet�mler son-
rası kusurlu ürünlere çok 
c�dd� yaptırımlar ve para ce-
zaları uygulamaktayız. Ma-
alesef sahte ürünler�n p�ya-
sada b�randa tem�zleyem�-
yoruz. Alucra'dak� tüket�c�-
ler�m�z�n de bu konuda daha 
duyarlı ve b�l�nçl� olmaları-
nı r�ca ed�yoruz" ded�.

BATEM ''Okulum Tem�z'’
 belges�n� almaya hak kazandı

Bulancak’ta muhtarlar günü kutlandı
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1. Sayfadan Devam
Sağlık İşler� Müdürlüğü faal�yetler� 

kapsamında, ps�kolog tarafından 121 va-
tandaşa ps�koloj�k danışmanlık h�zmet� 
sağlanırken, 19 vatandaşa da ölüm raporu 
düzenlend�.

Evde bakım ve sağlık h�zmetler� kap-
samında, �ht�yaç sah�b� 35 vatandaşa ev te-
m�zl�ğ� h�zmet�, 30 vatandaşa k�ş�sel h�j-
yen bakımı h�zmet�, 18 k�ş�ye ev�nde ku-
aför h�zmet� ver�l�rken, talepte bulunan 

1. Sayfadan Devam
Ülke genel�nde olduğu g�b� G�resun’da 

faal�yet gösteren �şletmeler�n pandem� sü-
rec�nden olumsuz etk�lend�ğ�n� söyleyen 
Hasan Çakırmel�koğlu, “Tur�zm sektörü 
ana faal�yet kolu olmak kaydıyla b�rçok 
meslekte pandem�n�n t�car� kr�ze dönüş-
meye başladığını ve kalıcı tedb�rler alın-
madığı takt�rde sorunların daha kötüye g�-
deb�leceğ�n� görmüş bulunmaktayız. Eko-
nom�ye yönel�k alınan destekley�c� karar-
ların artırılarak yen� ve köklü b�r destek pa-
ket�n�n devreye sokulmasının artık kaçınıl-
maz olduğunu ve bu yöndek� beklent�ler�n 
üst sev�yeye ulaştığını b�l�yoruz. Bu açı-
dan tur�zm firmaları ve konaklama sektö-
rü, ulaşım �le özel eğ�t�m sektörü, restoran, 
kırtas�ye, özel hastaneler, düğün salonları 
�le eğlence mekanlarına yönel�k destek ar-
gümanlarının artırılması gerekmekted�r. 
Öncel�kle kısa çalışma ödeneğ�n�n en 
azından 2021 yılının altıncı ayına kadar 
devam etmes� ve firmalara SGK pr�m� ve 
verg� �nd�r�m� desteğ� sağlanması, �şletme-
ler�n kapas�teler�ne göre b�r yıl ödemes�z 

1. Sayfadan Devam
B�zler yapılan çalışmala-

rı yer�nde görmek �ç�n sü-
rekl� sahada �ncelemelerde 
bulunuyoruz d�yen Keşap 
Beled�ye Başkanı Mehmet 
Emür,”Keşapımız en �y� h�z-
metler� hak ed�yor. B�z söz 
verd�ğ�m�z tüm h�zmetler� 
yer�ne get�r�yoruz. Doğal-
gaz b�z�m �ç�n prest�j proje-
m�z.İlçem�zde yaşayan ve 
çalışan �nsanlara h�zmet 
etmek, modern projeler or-
taya koymak sadece gün 
�ç�n değ�l daha güzel b�r 
Keşap �ç�n çalışmak demek. 
Aslında gelecekte 
Keşap’ımızda yaşayacak 
hemşer�ler�m�ze de h�zmet 
etmek. Yan� bugün yapılan 

G�resun Beled�ye Başka-
nı Aytek�n Şenl�koğlu, her 
yıl 19 Ek�m'de kutlanan 
Muhtarlar Günü �le �lg�l� 
mesaj yayınlayarak: “G�re-
sun �ç�n b�rl�kte mesa� yap-
tığımız değerl� muhtarları-
mızın 19 Ek�m Muhtarlar 
Günü'nü kutluyorum" ded�.

Başkan Şenl�koğlu me-
sajında:“Muhtar, mahalle-
m�z veya köyümüzle �lg�l� 
b�r sorunumuz olduğunda 
vatandaş olarak �lk önce koş-
turacağımız k�ş�d�r. Muhtar-
lığın tar�h� yüzlerce yıl ön-
ces�ne dayanmaktadır. 
Bugün b�zler el b�rl�ğ�yle 
şehr�m�ze muhtarlarımızla 
b�rl�kte h�zmet ed�yoruz.” d�-
yerek şöyle devam ett�: 
“Toplumumuzda çok önem-
l� �şlevler� olan ve yerel yö-
net�m�n temel d�nam�kler� 
arasında yer alan muhtarlık 

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU’NUN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI

�dares�, büyük b�r teşk�lattır. 
Muhtarlarımız seç�mle �şba-
şına gelen halkımızın tem-
s�lc�ler�d�r. Beled�yeler ve 
halkın arasında köprü göre-
v� görürler ve aynı zamanda 
halkın ses� olmaktadırlar. G�-

resun Beled�yes� olarak muh-
tarlarımızın taşıdığı sorum-
luluk ve önem�n�n b�l�nc�yle 
hareket ed�yoruz ve vatan-
daşımıza yapmış h�zmetler-
de onlarla b�rl�kte �rt�batlı 
olarak çalışmalarımızı sür-

dürüyoruz.
Bu ves�le �le tüm muh-

tarlarımızın 19 Ek�m Muh-
tarlar Günü’nü tebr�k eder, 
şehr�m�z �ç�n b�rl�kte h�zmet 
edeceğ�m�z sağlıklı güzel 
yıllar d�ler�m."

G�resun’da faal�yet gösteren
�şletmeler olumsuz etk�lend�

üç yıl eş�t taks�tlerle fa�zs�z kred� desteğ� 
ver�lmes� ve bu talepler�n 2020 yılı �ç�nde 
planlanması şarttır. Y�ne �şletmeler�n ser-
v�s araç mal�yetler�n� azaltıcı verg� muafi-
yet� ya da �nd�r�m� gündeme gelmel�d�r” 
şekl�nde konuştu.

Çakırmel�koğlu, ayrıca �şletmelere yö-
nel�k desteğ�n sadece firmaların nefes al-
masına �mkân sağlamayacağını çarpan et-
k�s�yle �st�hdama da poz�t�f katkı sunaca-
ğına da vurgu yaptı.

Emür ; 'Halka H�zmet Hakka H�zmet’
h�zmet geleceğe yatırım yap-
mak demekt�r. 'Halka H�z-
met Hakka H�zmet' düstu-
ruyla hareket ederek �lçem�-
z�n tüm yaşam alanlarını kal-
kındıracak yatırımlarımıza 
hız kesmeden devam ed�yo-
ruz. 

B�z�m yaptıklarımız ya-
pacaklarımızın tem�natıdır. 
B�z bu h�zmetler� geleceğ�-
m�z yan� çocuklarımız �ç�n 
yapıyoruz. Hayaller� gerçe-
ğe dönüştürdük, dönüştür-
meye devam ed�yoruz.

Derd�m�z daha güzel, 
daha yaşanab�l�r, geleceğ�ne 
umut bağlanan b�r Keşap 
�ç�nd�r. B�r sevdadır Keşap, 
sevdası olan yorulmaz" �fa-
deler�n� kullandı.

1. Sayfadan Devam
IPARD programını uy-

gulayan Tarım ve Kırsal Kal-
kınmayı Destekleme Kuru-
munun (TKDK), 16 farklı 
alt sektörde 42 �lde yapıla-
cak yatırımlara h�be desteğ� 
sağlayarak yatırımcıların ha-
yaller�n� gerçekleşt�rmeye 
devam ett�ğ�n� vurgulayan 
Bakan Pakdem�rl� şöyle 
devam ett�:“AB standartla-
rında üret�m ve �şleme tes�s-
ler�n�n kurulmasına ve mo-
dern�zasyonuna %40 �la 

433 M�lyon TL tutarında yatırımın hayata geç�r�lecek

%50 arasında h�be desteğ� 
sağlıyoruz. 

Bu bağlamda TKDK’nın 
uyguladığı IPARD II Prog-
ramı çerçeves�nde 11 Mayıs 
2020 tar�h�nde yayımlanan 
9. Başvuru Çağrı İlanı kap-
samında uygun bulunan pro-
jeler�n 1. grup sonuçları 
bell� oldu”

Açıklanan 1.049 adet 
projeye 243 M�lyon TL h�be 
desteğ� sağlanacağını bel�r-
ten Bakan Pakdem�rl� 
“1.049 projen�n 11’� Tarım-
sal İşletmeler�n F�z�k� Var-
lıklarına Yönel�k Yatırımlar 
sektöründen, 1.038’� �se 
Ç�ftl�k Faal�yetler�n�n Çeş�t-
lend�r�lmes� ve İş Gel�şt�rme 
sektöründen oluşuyor. Sağ-
lanan h�be sayes�nde 433 
M�lyon TL tutarında yatırı-
mın hayata geç�r�lmes�n� he-
defl�yoruz” değerlend�rme-

s�nde bulundu.
Tarımsal İşletmeler�n F�-

z�k� Varlıklarına Yönel�k Ya-
tırımlar Tedb�r�nde Açıkla-
nan Projeler�n; 3 aded� süt 
üreten, 6 aded� kırmızı et 
üreten, 1 aded� kanatlı et� 
üreten, 1 aded� yumurta üre-
ten �şletme yatırımını kapsı-
yor. Ç�ftl�k Faal�yetler�n�n 
Çeş�tlend�r�lmes� ve İş Ge-
l�şt�rme Tedb�r� Kapsamında 
Açıklanan Projeler�n �se; 
783 aded� b�tk�sel üret�m, �ş-
leme ve paketleme, 126 
aded� arıcılık ve arı ürünler� 
üret�m, �şleme ve paketle-
me, 47 aded� zanaatkârlık 
ve katma değerl� ürünler, 16 
aded� kırsal tur�zm ve rekre-
asyon, 6 aded� su ürünler� 
yet�şt�r�c�l�ğ�, 12 aded� ma-
k�ne parkları, 48 aded� de ye-
n�leneb�l�r enerj� yatırımın-
dan oluşuyor.

Beled�ye her alanda faal çalışıyor
300 k�ş�n�n de engell� aracı taleb� �steğ� 
karşılandı.

Koronav�rüs önlemler�ne yönel�k ola-
rak 4000 araç ve 1650 �şyer� ve apartman 
dezenfekte ed�l�rken, İçme suyu ve kal�te 
kontrol faal�yetler� kapsamında �se sahada 
367 bak�ye klor ölçümü yapılırken, 134 
adet kontrol �zleme numunes� aldırıl-
dı.Ayrıca, �ş sağlığı ve güvenl�ğ� kurul top-
lantıları ve saha gez�ler� organ�zasyonları 
gerçekleşt�r�ld�.

http://info@linra.com.tr
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A�le, Çalışma ve Sosyal 
H�zmetler Bakanlığı bünye-
s�ndek� mob�l ek�pler sokak-
ta çalıştırılan, d�lend�r�len 
ve eğ�t�m hayatına katılama-
yan 21 b�n 713 çocuğun bu 
ortamdan kurtarılmasını sağ-
ladı.Bakanlık, "Çocuk İşç�-
l�ğ� �le Mücadele Ulusal 
Programı" çerçeves�nde, 
"çocuk �şç�l�ğ�ne sıfır tole-
rans" �lkes�yle yürüttüğü ça-
lışmaları etk�n b�r şek�lde 
sürdürüyor.

Emlak sektöründe yen� yasal dü-
zenlemen�n hayata geç�r�lmes� �le b�r-
l�kte sektör tems�lc�ler�, haksız reka-
bet�n önüne geç�leceğ�n� ve sektörün 
çok daha şeffaf hale dönüşeceğ�ne 
d�kkat çekt�ler. Uzmanlar sektördek� 
�ş gücü n�tel�ğ�n�n yükseleceğ� em-
lakçılık yapacak olanların ‘Taşınmaz 
T�caret� Yetk� Belges�’ almak zorun-
da olmasının sektördek� kal�tey� artı-
racağını bel�rtt�.

‘Taşınmaz T�caret� Hakkında Yö-
netmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına 
Da�r Yönetmel�k', geçt�ğ�m�z hafta 
Resmî Gazete'de yayımlandı. Emlak-
çılık faal�yetler�nde h�zmet kal�tes�-
n�n artırılırken, haksız rekabet�n orta-
dan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın 
önlenmes�n� amaçlayan yen� yasal dü-
zenlemede, bundan sonra yetk� bel-
ges� almadan emlakçılık faal�yetler�-
n�n yapılamayacağı ve belges� bulun-
mayan �şletmeler�n de �lan s�teler�ne 
üye olamayacağı bel�rt�ld�. Yetk� bel-
ges� ver�lmes� ve yen�lenmes�nde sü-

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Sam�m� b�r muhase-
beyle geçt�ğ�m�z 18 yılda 
her alanda, tar�h� eserlere ve 
h�zmetlere �mza attığımızı 
ama eğ�t�m ve öğret�mde, 
kültürde arzu ett�ğ�m�z �ler-
lemey� sağlayamadığımızı 
düşünüyorum. Önümüzdek� 
dönemde öncel�ğ�m�z a�le-
den başlayarak çocuklarımı-
zı hakkıyla yet�şt�rmek şart-
tır. Bu değ�ş�m sıradan müf-
redat tad�latından z�yade top-
yekün eğ�t�m-öğret�m refor-
mu gerekt�r�r" ded�.

“Eğ�t�m ve öğret�mde 
arzu ett�ğ�m�z �lerlemey� sağ-
layamadığımızı düşünüyo-
rum”

Yaşadığımız her had�se 
geçm�ş� anlamadan geleceğ� 
kavramanın mümkün olma-
dığını hatırlattığını aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“S�yas� ve ekonom�k taraf-
larını b�r kenara bırakıp, sa-
dece �lm� yönüyle bakacak 
olursak batı dünyası �lhamı-
nı b�z�m kökler�m�zden al-
mıştır. B�z kend� kökler�m�-
z� unutarak veya dışlayarak 
onun türevler�n� esas alarak 
kend�m�ze yol ve yön bul-
maya çalışıyoruz. F�kr� b�r 
buhranın �ç�nde çırpınıyo-
ruz. Osmanlı'dan Cumhur�-
yet'e ülkem�z�n yaşadığı bu 
tartışmaların temel�nde ge-
leceğ�m�z� nerede arayaca-
ğımız olmuştur. Ülke ve m�l-
let olarak kend�m�z� kont-
rolsüz b�r batılılaşma fırtı-
nası �ç�nde bulduk. Aklı hür, 
fikr� hür, v�cdanı hür nes�l-
ler yet�şt�r�lmek üzere çıkı-

Mob�l ek�pler 21 b�n� aşkın çocuğu sokaktan kurtardı

Son �k� yılda mob�l ek�p-
ler�n sayısını 81 �lde yay-
gınlaştırarak 139'a çıkaran 
Bakanlık, ek�pler aracılığıy-
la özell�kle dezavantajlı böl-
gelerde sokakta çalıştırılan, 
d�lend�r�lenler �le okul de-
vamsızlığı olan, �hmal veya 
�st�smara uğrama, suça yö-
nelme g�b� r�skler� bulunan 
b�nlerce çocuğun yaşamına 
dokundu.

Uzmanlardan oluşan 
ek�pler�n 81 �lde sokaklarda 

yürüttüğü çalışmalarla bu-
güne kadar toplam 21 b�n 
713 çocuğa ulaşıldı. Çocuk-
lar ve a�leler� kend�ler�ne 
uygun sosyal h�zmet model-
ler�yle buluşturuldu.

5 BİN 877 AİLEYE
ÇOCUKLARI İÇİN

SOSYAL VE EKONO-
MİK DESTEK

SAĞLANDI
Mob�l ek�pler�n çalışma-

ları sonucunda ağırlıklı ola-
rak madd� �mkansızlıklar ne-

den�yle sokaklarda çalışma-
ya �t�len ve bu nedenle eğ�-
t�m hayatları sekteye uğra-
yan çocukların Sosyal ve 
Ekonom�k Destek (SED) 
h�zmet�nden yararlanması 
sağlandı.

Bu çerçevede toplam 5 
b�n 877 a�leye çocuklarını 
düzenl� olarak okula gön-
dermeler� ve sokakta çalış-
tırmamaları koşuluyla SED 
h�zmet� ver�lmeye başlandı.

Ayrıca eğ�t�m çağını ta-
mamlayan çocukların mes-
lek� eğ�t�me yönlend�r�lme-
s�, madde bağımlılığı bulu-
nanların tedav�ler�n�n yapıl-
ması, çocukların sokaktan 
çek�lerek ps�kososyal destek 
h�zmetler�nden yararlandı-
rılması amacıyla toplam 13 
b�n 129 çocuğun a�les�ne 
rehberl�k h�zmet� ver�ld�.

EĞİTİMDEN KOPAN 
1836 ÇOCUK OKULA 

DÖNDÜ
Mob�l ek�pler çocukların 

yanı sıra a�leler�n�n de sağ-
lık, eğ�t�m ve sosyal h�zmet-
lerden yararlanab�lmes�ne 
�mkan tanıdı. Çalışmalarla 5 
b�n 487 çocuk hakkında eğ�-

t�m, rehberl�k ve danışman-
lık tedb�rler� alındı.

Eğ�t�m çağında olan ama 
sokakta çalıştırıldığı �ç�n 
okula devam etmed�ğ� sap-
tanan 1836 çocuk da okulu-
na döndürüldü.

Okulların rehberl�k b�-
r�mler�yle eşgüdüm �çer�s�n-
de hareket eden Bakanlık uz-
manları, bu durumdak� ço-
cukların okula devam ed�p 
etmed�ğ�n�, eğ�t�m ve okul 
başarılarını düzenl� olarak 
tak�p ed�yor.

504 ÇOCUK DEVLET 
KORUMASINA ALINDI

Çocuklar ve a�leler�ne 
yönel�k �ncelemeler kapsa-
mında, ekonom�k yoksunlu-
ğun har�c�nde farklı r�sklerle 
karşı karşıya olduğu tesp�t 
ed�len 504 çocuk Bakanlığa 
bağlı kuruluşlarda koruma 
ve bakım altına alındı.
891 ÇOCUĞUN AİLESİ 

HAKKINDA ADLİ 
İŞLEM BAŞLATILDI
Çalışmalarında çocukla-

rın �ht�yaçlarının bel�rlen-
mes�ne yönel�k a�leler�yle 
de görüşülüyor ve �nceleme-
ler sonucunda �ht�yaç duyu-
lan destek mekan�zmaları-

nın uygulanması sağlanıyor. 
Mağdur�yet� g�der�len ço-
cuklar benzer sıkıntıların 
tekrarlanmaması, gel�ş�mle-
r�n�n �zlenmes� amacıyla 
a�le ve okul ortamında dü-
zenl� tak�p ed�l�yor. 

A�lelere de çocuklarını 
sokakta çalıştırmalarının 
suç olduğu hatırlatılarak 
bunun tekrarlanması duru-
munda haklarında hukuk� 
�şlem başlatılacağı uyarısın-
da bulunuluyor. 

Bugüne kadar yapılan ta-
k�pler sonucunda 891 çocu-
ğun a�les� hakkında adl� 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'topyekün
eğ�t�m-öğret�m reformu' mesajı

lan yolun batı takl�tç�l�ğ�ne 
dönüşmüş olması en büyük 
kayıptır. Türk�ye'n�n s�yas�, 
ekonom�k, asker� olarak ye-
n�den kend�ne güven�n� ka-
zandığı son dönem, bu tür 
tartışmaların daha ad�l şart-
larda yürümes�ne de �mkan 
verm�şt�r. Türk�ye bu fikr� 
tartışma zeng�nl�ğ�n� hayırlı 
b�r �nk�şafla net�celend�re-
cekt�r. Hükümet olmakla 
mukted�r olmak, mukted�r 
olmakla �kt�dar olmak ara-
sındak� farkı �y� b�l�yorsu-
nuz. Gerçek �kt�darın fikr� �k-
t�dar olduğunu �y� b�l�yoruz. 
Sam�m� b�r muhasebeyle 
geçt�ğ�m�z 18 yılda her 
alanda, tar�h� eserlere ve h�z-
metlere �mza attığımızı ama 
eğ�t�m ve öğret�mde, kültür-
de arzu ett�ğ�m�z �lerlemey� 
sağlayamadığımızı düşünü-
yorum” ded�.
“GENÇ BİR NÜFUSA SA-

HİBİZ AMA MEDENİ-
YET TASAVVURUMUZU 

LAYIKIYLA HAYATA 
GEÇİREMİYORUZ”
Genç b�r nüfusa sah�b�z 

ama meden�yet tasavvuru-
muzu layıkıyla hayata geç�-
rem�yoruz d�yen Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Medya-
mız en modern alt yapıya 
sah�p ama b�z�m ses�m�z� 
yansıtmıyor. En haklı oldu-
ğumuz konularda b�le dün-
yaya kend�m�z� anlatamıyo-
ruz. Bunun �ç�n de fikr� �kt�-
darımızı da hala tes�s ede-
med�ğ�m�z kanaat�ndey�m. 
H�ç k�msen�n bu arayıştan 
rahatsız olmaması gerek�r. 
Bu arayışın sona ermes� b�r 

ülken�n veya toplumun fela-
ket� demekt�r. B�ze lazım 
olan �lhamını gelenekten 
alan yen�l�kç�l�kt�r. Günlük 
hayatımızda otomob�l� bıra-
kıp atı ulaşım vasıtası ola-
rak görme g�b� şey tab� k� 
yok. B�z�m derd�m�z ve ara-
yışımız başka. Dünyadak� 
hak�m fikr� anlayışın ve fi�l� 
düzen�n sadece ardından g�-
derek kend�m�ze çok daha 
�y� b�r meden�yet �nşa ede-
meyeceğ�m�ze �nanıyorum. 
Tek vazgeç�lmez�m�z �nan-
cımızın naslarıdır. Onun dı-
şındak� her şey� yen�den yo-
rumlamak, üretmek müm-
kündür. Ne �nsanlığın m�lle-
t�m�z�n ve �nancımızın b�n-
lerce yıllık b�r�k�m�ne sırtı-
mızı döneceğ�z, ne de mo-
dern dünya �mkanlarını red-
dedeceğ�z. Esasen �nsanoğlu 
k�m� zaman �y� yönde, k�m� 
zaman kötü yönde kend�s�n� 
yen�leyen b�r varlıktır. B�z 
her alanda olduğu g�b� fikr� 
alanda da üret�c� olma pe-
ş�ndey�z, Türk�ye kuru ku-
ruya batıcılık saplantısı ya-
nında, pek çok sapkın �de-
oloj� ve akımın zehr�ne de 
maruz kalmış b�r ülked�r. 
F�kr� �kt�darımızı kökü ve 
ruhu �t�bar�yle b�ze a�t ol-
mayan b�r meden�yete kap-
tırmamızın neden�, bu sap-
kın akımların önler�n�n b�-
l�nçl� şek�lde açılmasıdır. 
Amorf b�r nes�l yet�şt�rme 
gayret� ülkem�ze oldukça pa-
halıya mal olmuştur. Yap-
mamız gereken kend� mede-
n�yet b�r�m�m�ze uygun ne-
s�ller yet�şt�rmekt�r” ded�.

Emlak'ta 'kayıtlı ve n�tel�kl�' dönem başlıyor
reçler�nde d�j�talleşmen�n artmasıyla 
bürokrat�k süreçler de kısalacak.

B�l�nd�ğ� üzere faal�yettek� emlak 
�şletmeler�ne yetk� belges� almaları 
�ç�n ver�len geç�ş sürec� 31 Ağus-
tos'ta son buldu ve yetk� belges� ol-
madan emlakçılık yapanlar hakkında 
�dar� yaptırım uygulanacağı b�ld�r�ld�. 
Yen� düzenlemeye göre �se yen� b�r 
emlakçı açacak k�ş�n�n taşınmaz t�ca-
ret� konusunda en az 100 saatl�k eğ�-
t�m alması ve mezun�yet durumuna 
göre en az 12 ay veya 6 ay emlak da-
nışmanlığı yapmış olması şartı arana-
cak. Ayrıca, emlak �şletmes� sah�pler� 
�le ş�rket yetk�l�ler� �ç�n Sev�ye 5, 
emlak �şletmes�nde s�gortalı çalışan-
lar �ç�nse Sev�ye 4 meslek� yeterl�l�k 
belges� �le faal�yet gösterme yüküm-
lülüğü aranacak.

Bununla beraber emlakçı kom�s-
yon bedel�ne de sınırlama get�r�len 
yen� yönetmel�ğe göre h�zmet bedel� 
oranı, emlak alım satımında satış be-
del�n�n yüzde 4'ünden, k�ralamada 
�se b�r aylık k�ra bedel�nden fazla ol-
mayacak.

Borç yapılandırma ve alacak yö-
net�m� g�b� h�zmetler�n yanında 
emlak sektöründe sundukları franch�-
se yöntem�yle �şletme sah�b� olunma-
sının yolunu açmasıyla da son dö-

nemde d�kkatler� üzer�ne çeken De-
mand Grup'un Kurumsal Pazarlama 
D�rektörü Yasem�n Dem�rbaş, yen� 
yönetmel�kle beraber hem kend�ler�n� 
hem de müşter�ler� yen� b�r dönem�n 
bekled�ğ�n� aktardı. “Sektörümüzde 
yen� b�r düzenleme �ht�yacı geçm�ş-
ten bu yana sürüyordu. Bakanlığımı-
zın yayımlamış olduğu bu yönetme-
l�k sayes�nde, hem sektördek� n�tel�k-
l� �ş gücü artıracak hem de kayıt dışı-
lığın önüne geç�lerek şeffaflığımız ve 
güven�l�rl�ğ�m�z artıracak. Bu nokta-
da yetk� belges� olmayan �şletmeler�n 
�lan yayınlayamayacak olması da son 
derece olumlu” d�yen Dem�rbaş, böy-
lel�kle taşınmazlara �l�şk�n b�lg�ler�n 
eks�k veya yanlış ver�lmes� g�b� so-
runlar sonucunda, müşter�ler�n de ya-
nıltıcı b�lg�lerle uğraşmayacağına d�k-
kat çekt�.

Yen� yönetmel�ğ�n eks�ks�z uygu-
lanması �ç�n emlak sektöründek� tüm 
paydaşların aynı özenle el�n�n taşının 
altına koyması gerekt�ğ�n�n altını 
ç�zen Dem�rbaş, tüm süreçler�n� yen� 
yönetmel�ğe göre düzenled�kler�n� be-
l�rtt�. Dem�rbaş, yen� dönemde de 
hem satıcı hem de alıcı tarafta olan 
müşter�ler� �ç�n en doğru ve güven�l�r 
h�zmetler� sunmaya devam edecekle-
r�n� de sözler�ne ekled�.

Kanun� sondaj gem�s�, Karaden�z’dek� sondaj faal�-
yetler�ne katılmak İstanbul Yen�kapı açıklarında dem�r 
aldı.

Türk�ye'n�n 'Fat�h' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj 
gem�s� olan 'Kanun�', İstanbul Yen�kapı açıklarından 
dem�r aldı.‘Kanun�’, İstanbul Boğazı'ndan geçerek �lk 
sondaj görev� �ç�n Karaden�z’e açılacak.

Kanun� Karaden�z’e doğru �lerl�yor
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Giresunspor antrenörü 
Ümit Şengül, Ankaraspor kar-
şısında ciddi pozisyonlar ka-
çırdıklarını söyleyerek, “Ada-
naspor ile evimizde oynaya-
cağımız maçta alacağımız ga-
libiyet ile telafisini gerçekleş-
tireceğiz” dedi.

Yeşil-beyazlıların antrenö-

TFF 1. Lig’in 5. haftasında evinde Giresunspor ile 1-1 
berabere kalan Ankaraspor’da Teknik Direktör İsmet Taş-
demir, “Şartlara baktığımız zaman puan puandır diyerek yo-
lumuza devam ediyoruz” dedi.

Ankaraspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bana 
göre ligin iyi takımlarından biriyle oynadık. Kazanabilece-
ğimiz veya kaybedebileceğimiz bir maçtı. Ortada olduğunu 
düşünüyorum. İki takımın da pozisyonları vardı. Kazanarak 
başlamak istedik ama nasip olmadı. Mazeretleri çok fazla 
sıralamak istemiyorum. 9 korona virüslü hastamız vardı. 3 
tane sakat oyuncumuz vardı. Bununla beraber transferin 
son günü alınmış 2-3 tane tam hazır olmayan oyuncumuz 
vardı. Genç takımdan yaptığımız takviyelere maça öyle ha-
zırlanabildik. 1 puandan memnun muyum? Aslında deği-
lim. Ama şartlara baktığımız zaman puan puandır diyerek 
yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadınlar Hentbol Türkiye Süper 
Liginde mücadele eden Görele Be-
lediyesi Spor Kulübü, kendi saha-
sında karşılaştığı Aksaray Belediye 
Spor’u 43-23 ‘lük skorla farklı 
yendi.

Karşılaşmanın ilk ve ikinci yarı-
larında Aksaray Belediye Spor’a 
karşı üstün bir oyun sergileyen Gö-
rele Belediyesi Spor Kulübü, ligde 
ilk galibiyetini de almış oldu. Gali-
biyetin yanı sıra oyunun çeşitli bö-
lümlerinde görev alan ve alt yapı-
dan yetişe altı Göreleli kızımızın da 
performansı ayrıca sevindirdi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele Belediyes-
por’un oynadığı maçı takip etti, müsabaka sonrası teknik 
heyet ve oyuncuları kutladı.

Belediye Başkanı Erener, maç sonrası değerlendirmelerde 
bulunarak, şunları söyledi.

“Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Liginin 4. Haftasında sa-
hamızda konuk ettiğimiz Aksaray Belediye Spor’u 43-23 ‘lük 
skorla mağlup ederek ilk galibiyetini alan Belediye Hentbol 
takımımızı tebrik ediyorum. Galibiyet kadar maçın çeşitli bö-
lümlerinde görev alan ve alt yapıdan yetiştirdiğimiz 6 Görele-
li kızımızın da performansı bizi ayrıca sevindirdi. İnşallah gali-
biyet serisini sürdüreceğiz”

G�resunspor telafi edecek
rü Ümit Şengül, öncelikle An-
karaspor’da korona virüse ya-
kalanan futbolcu ve çalışan-
lara geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Müsabaka hakkında gö-
rüşlerini aktaran Şengül, 
“Bizim için puan kaybetme-
memiz gereken bir maçtı. 
Çok ciddi pozisyonlar harca-

dık. İnanılmaz pozisyonlar ka-
çırdık. 

Rakibimizin hoca değişik-
liği direnç katmış. Her şey 
rağmen bizim kazanmamız 
gereken maçtı. Adanaspor ile 
evimizde oynayacağımız 
maçta alacağımız galibiyet ile 
telafisini gerçekleştireceğiz. 

Biz iyi takımız. 
Zaman zaman kötü oyun-

lar da olacak. Ama istediği-
miz sonuçları Adanaspor 
maçı ile birlikte alarak yolu-
muza devam etmeye çalışa-
cağız. Ankaraspor’a da başa-
rılar diliyorum” ifadelerini kul-
landı.

Ankaraspor cephes�: “Puan puandır”“İnşallah gal�b�yetler�n
devamı gelecek”

Sultanlar böyle güzel: 43-23
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Giresunspor Basın Sözcü-
sü Ferhat Karademir, iç saha-
da Adanaspor ile oynayacak-
ları müsabakayı kazanmayı 
hedeflediklerini dile getirdi.

Ankaraspor deplasmanda 
sahadan 3 puan ile ayrılama-
manın üzüntüsünü yaşadıkla-
rını ifade eden Basın Sözcüsü 
Karademir; “İyi oynadık ama 

Giresunspor beş hafta-
sı geride kalan TFF 1. 
Ligde ilk ikinin 3 puanın 
uzağında kaldı. Ligin zir-
vesinde 12 puanla İstan-
bulspor yer alıyor. İkinci sı-
rada 11 puanlı Tuzlaspor 
var. Altay ve Keçiörengücü 
10’ar, Adanaspor ve Altı-
nordu ise 9’ar puana 
sahip. Giresunspor, Adana 
Demirspor ve Samsunspor 
ile birlikte sekizer puanlı 
ekiplerden.

Giresunspor’un savunma 
oyuncularından Sadi Karadu-
man, Ankaraspor deplasma-
nında kaybettikleri iki puanı 
telafi edeceklerini dile getir-
di.

Tecrübeli savunma oyun-
cusu; “Ankaraspor deplasma-
nında elde ettiğimiz bir 
puana sevinemedik çünkü 
oraya kazanmak için gitmiş-
tik. Ancak futbolun içerisinde 
maalesef bazen istediğiniz so-
nuçları elde edemeyebiliyor-
sunuz. Kazanılacak çok şey 
var. Daha yolun başındayız 
ve taraftarımızdan biraz 
daha sabırlı olmalarını istiyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Yarın sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Gire-
sunspor son çalışmasına bugün çıkacak. Çotanaklar dün 
yaptığı antrenmanla Adanaspor müsabakası için kolları sı-
vazladı. Yeşil-beyazlı ekibimiz bugün yapacağı ter idmanı-
nın ardından tesislerde kampa girecek.

Yeş�l-beyazlılar, yarın m�safir edeceğ� Adanaspor’u gözüne kest�rd�.
Çotanaklar rak�b�ne l�gdek� �lk yen�lg�s�n� tattıran ek�p olmayı arzuluyor.

G�resunspor gal�b�yet peş�nde
galip gelmeyi başaramadık. 
Kaçırdığımız net fırsatlar var. 
Çizgi üzerinden uzaklaştırı-
lan toplarımız oldu. Maalesef 
çok istediğimiz galibiyeti 
elde etmeyi başaramadık. Es-
kiden takım deplasmandan 
puan getirdiğinde çok sevini-
yorduk şimdi beraberliğe se-
vinemiyoruz” dedi.

KALDIĞIMIZ YERDEN 
DEVAM EDECEĞİZ

Ankaraspor maçı sonra-
sında takımın ara vermeden 
Adanaspor müsabakasına yo-
ğunlaştığını ifade eden Basın 
Sözcüsü Karademir; “Evimiz-
de oynayacağımız bu karşı-
laşmada iyi bir oyun ortaya 
koyarak üç puana sahip 
olmak istiyoruz. Milli aradan 
sonra yoğun bir maç trafiği-
ne girdik. Hafta sonu da 
Altay maçımız var. Hedefimiz 
bu zorlu süreci en iyi şekilde 
atlatabilmek. Yarınki rakibi-
miz Adanaspor geride kalan 
beş haftada iyi sonuçlar elde 
eden bir ekip. Onları bura-
dan üzerek göndereceğimize 
ve yolumuza kaldığımız yer-
den devam edeceğimize ina-
nıyoruz. Evimizde puan kay-
bına kesinlikle tahammülü-
müz yok” şeklinde konuştu.

Caner: “Adanaspor’u yenmek �st�yoruz”

Giresunspor’un 
kanat oyuncularından 

Caner Hüseyin Bağ, iç sahada kar-
şılaşacakları Adanaspor’u yenmek is-

tediklerini söyledi.
Tecrübeli kanat oyuncusu; “Hesapta olma-
yan iki puan kaybı yaşadık ama bu takımın 

iyi yerlere geleceğini herkesin bilmesini iste-
riz. Adanaspor ile çok zorlu bir maça çıka-
cağız. Rakibimiz ilk beş haftalık dilimde 
iyi sonuçlar elde etti. Biz de iyi bir ta-

kımız ve onları buradan yenerek 
göndereceğimize inanıyoruz” 

şeklinde konuştu.“Kazanılacak çok şey var”

Keleş: “Şanssızdık”
Giresunspor’un teknik 

adamı Hakan Keleş, Ankaraspor dep-
lasmanında gol yollarında şanssızlıklar yaşa-

dıklarını dile getirdi.
Keleş; “Yakaladığımız fırsatların sadece birini golle 
sonuçlandırabildik o da galip gelmemiz için yetme-
di. Maalesef gol yollarında o karşılaşmada şanssız-

lıklar yaşadık. 3’te üç yapmayı çok istiyorduk 
ama olmadı. Yarın Adanaspor’u yenerek 

11 puana ulaşmak amacındayız” 
ifadelerini kullandı.

Giresunspor’un 
takım kaptanı Eren 
Tozlu filelere bıraktı-
ğı iki golü de deplas-
man maçlarında kay-
detti. Tecrübeli for-
vet oyuncusu, Bur-
saspor maçında takı-
mına üç puan getiren 
golü kaydetmişti. An-
karaspor deplasma-
nında ise bir puanı 
getiren gol Eren 
Tozlu’dan geldi.

Deplasman golcüsü oldu
G�resunspor son çalışmasında

3 puan
uzaktayız

Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, geçen 
sezonki kadroda en çok 
beğendiği oyuncu olduğu-
nu söylediği Himmet’e son 
3 karşılaşmada forma ver-
medi.

Balıkesirspor ve Mene-
menspor müsabakalarında 
ilk 11’de sahaya çıkan 
genç kanat oyuncusu, ar-
dından yapılan üç karşılaş-
mada da süre alamadı.

H�mmet formaya
hasret
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