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Giresun Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hasan Çakır-
melikoğlu, Samsun Sarp 
Demiryolu Projesi’nin öne-
mine dikkat çekti. Bölge-
nin hava, kara ve deniz 
ulaşımında ciddi yatırımla-
rı bulunduğuna dikkat 
çeken Başkan Çakırmeli-
koğlu, “Orta ve Doğu Ka-
radeniz Bölgesi’nin ekono-
mik ve sosyal kalkınması-
na katkı sağlayacak olan 
demiryolunun doğu batı 
yönünde sahile paralel pro-
jelendirilmesinin kaçınıl-
maz olduğunu belirtti.

Devamı Sayfa 2’de

Konaklama Tesislerinde 
Kontrollü Normalleşme Süreci 
Genelgesi"nde yapılan değişik-
likle 30 oda ve üzeri kapasite-
deki tüm konaklama tesislerin-
de "Güvenli Turizm Sertifikası" 
alması zorunlu olacak. İl Hıf-
zıssıhha Meclisi’nin aldığı ka-
rarla Giresun’da ki konaklama 
tesislerine de sertifika alma zo-
runluluğu getirildi.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2020-2021 sonu-
nun perdesini müzikli komedi ‘Ebegümeci’ oyunuyla 
açtı. GBŞT oyuncuları tarafından Mustafa Küçükkalıp-
çı’nın yazdığı ‘Ebegümeci’ adlı oyun ilk kez sahnelendi.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Valisi Enver Ünlü, Mevlidi Nebi Haftası kapsa-
mında İl Müftüsü Muhittin Oral ve beraberindeki heyeti 
Valilik Makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Vali Ünlü, “Mevlid-i Nebi Haftası ve 
Mevlid Kandili’nin tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk 
getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Milletimizin ve 
İslam aleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum.” dedi.

Devamı Sayfa 3’te

Bulancak Halk Eğitimi 
Merkezi ve Giresun Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar Müdür-
lüğü ile işbirliği içinde açılan 
32 saatlik Avcı Eğitimi kursu 
Bulancak Avcılar Doğayı Se-
venler Gençlik ve Spor Kulü-

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Tokat Turizm İl Koor-
dinatörlüğü’nün daveti ve TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge 
Başkanlığı’nın işbirliği ile gerçekleştirilen Tokat Tanıtım 
Programı'na Doğu Karadeniz Bölgesinden toplam 28 seya-
hat acentası katıldı.  Devamı Sayfa 3’te

Giresun Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülmekte olan 
"UZAKTA DEĞİLİZ" projesi kapsamında oluşturulan 
"YADİGÂR" isimli e-kitabın seslendirmesi EBA TV İlkokul ka-
nalı aracılığıyla tüm ülkeye ulaştı. Seslendirmesi ise 75. Yıl 
Anaokulu Müdür Yardımcısı Ayşe Aydemir tarafından gerçek-
leştirildi.

İlimiz 75. Yıl Anaokulu Müdür Yardımcısı Ayşe Aydemir ta-
rafından okul öncesi öğrencilerine yönelik hikâyelerden olu-
şan yaklaşık 20 dakikalık e-kitap seslendirmesi hedef kitlesi 
tarafından beğeniyle dinlendi.İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul 
Tosunoğlu yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetini belirterek; 
"ilimizde uyguladığımız projelerin çıktılarından ülke genelin-
deki diğer öğrencilerimizi de faydalandırmaya devam edece-
ğiz, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

9 Ağustos tarihinde baş-
layan Milliyetçi Hareket Par-
tisi 13. Olağan Kongre süreci 
Giresun’da 11 Eylül’de Yağlı-
dere ilçesinde başlayıp 8 
Ekim’de Görele İlçe Kongresi 
ile tamamlandı. ‘İstiklal için 
birlik, İstikbal için dirlik, ka-
zanan Türkiye olacak’ sloga-
nıyla sürdürülen kongre süre-
cinde 8 Kasım günü MHP Gi-
resun İl Kongresi yapılacak. 
MHP Giresun İl Başkanlığın-
da düzenlenen basın toplan-
tısında 16 ilçe başkanı, mev-
cut MHP Giresun İl Başkanı 
Ertuğrul Gazi Konal’ı kongre 
sürecinde destekleyeceklerini 
açıkladılar.

16 ilçe başkanı adına 
açıklama yapan MHP Giresun 
Merkez İlçe Başkanı Deniz-
han Usta, “İlçe Kongrelerinin 

KONAL’A TAM DESTEK
MHP G�resun İlçe Başkanları, 8 Kasım’da yapılacak olan MHP G�resun İl

Kongres�nde mevcut İl Başkanı Ertuğrul Gaz� Konal’ı destekleyecekler�n� açıkladılar

tamamlanması ile genel mer-
kezimizce 8 Kasım Pazar 
günü yapılması talimatı veri-
len Milliyetçi Hareket Partisi 
Giresun İl Kongresi sürecinde 
girmiş bulunmaktayız. “İstik-
lal için birlik, İstikbal için dir-
lik’ diyerek çıktığımız bu 
yolda, Milliyetçi Hareket Par-
tisi Kurucu Genel Başkanı 
Merhum Başbuğumuz Al-
parslan Türkeş’in izinde yürü-
yen, Türk dünyasının Bilge Li-
deri Genel Başkanımız Dr. 
Devlet Bahçeli’nin çizgisin-
den hiçbir zaman sapmayan, 
bizleri birleştiren, kaynaştı-
ran, ülkücü camiayı küçüğü 
ile büyüğü ile kucaklayan İl 
Başkanımız Ertuğrul Gazi 
Konal’a desteğimizi 16 ilçe 
yönetimi adına kamuoyuna 
açıklıyoruz” dedi.

G�resunlu Ayşe hocadan e-k�tap seslend�rmes�

Val� Ünlü Mevl�d-�
Neb� haftasını kutladı

“Orta Asya pazarına
ulaşmak �ç�n Samsun-
Sarp bağlantısı şart”

Doğu Karaden�z seyahat
acenteler�nden Tokat’a gez� Bulancak’ta 30 kurs�yer

avcılık eğ�t�m� aldı

bünde yapılarak tamamlandı. 
Devamı Sayfa 3’te

Şeh�r T�yatrosu perdeler�n� açtı

G�resun’da da sert�fika zorunluluğu get�r�ld�

Kamuya 2021 yılında alınacak 
personel sayısı 100 b�n� bulacak. 
Yen� Ekonom� Programı önces�n-
de 35 b�ne yakın personel alımı 
�ç�n karar alındığı ve bütçelend�-
r�ld�ğ� bel�rt�ld�. 2021 yılı bütçe-
s�yle de 65 b�n personel daha 
alınması planlanıyor.

Kamuya
2021’de 
100 b�n
personel
alınacak Devamı Sayfa 2’de
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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

1. Sayfadan Devam
Bölgen�n hava, kara ve 

den�z ulaşımında c�dd� yatı-
rımları bulunduğuna d�kkat 
çeken Başkan Hasan Çakır-
mel�koğlu, “Orta ve Doğu 
Karaden�z Bölges�’n�n eko-
nom�k ve sosyal kalkınma-
sına katkı sağlayacak olan 
dem�ryolunun doğu batı yö-
nünde sah�le paralel proje-
lend�r�lmes�n�n kaçınılmaz 
olduğunu görmektey�z. Bu 
doğrultuda planlama aşama-
sında olan Samsun’dan 
Sarp’a kadar uzanacak de-
m�ryolunun çok amaçlı kul-
lanıma müsa�t olması önce-
l�kl� kr�terler �ç�nde yer al-
malıdır. 

Türk�ye’n�n kuzey�nde 
Samsun, Ordu, G�resun, 
Trabzon, R�ze ve Artv�n �l-
ler�n� doğrudan b�rb�r�ne 
bağladığı g�b�, bu �ller�n h�n-
terlandında kalan bölge de 
kısa sürede bu ulaşım hattı-
na dah�l ed�leb�lecekt�r. Böl-
gem�z�n ortak özell�ğ� Tür-
k�ye’de en çok göç veren 
yöre olmasıdır. Bunun en 

1. Sayfadan Devam
Buna göre G�resun İl� 

Umum� Hıfzıssıhha Mecl�s� 
Val� Enver Ünlü Başkanlı-
ğında Val�l�k Makamında 
toplandı. 

İl Umum� Hıfzıssıhha 
Mecl�s� tarafından gerçek-
leşt�r�len toplantıda alınan 
karar şu şek�lde oldu ;“Co-
v�d-19 kapsamında, olağa-
nüstü salgın koşullarında 
sağlıklı ve güvenl� b�r tur�z-
m� mümkün kılmak ve alı-
nan tedb�rler�n üst sev�yede 
güven�rl�l�ğ�n� sağlayab�l-
mek �ç�n Türk�ye Tur�zm Ta-
nıtım ve Gel�şt�rme Ajansı 
koord�nasyonunda ve 
"www. tga. gov. tr" adres�nde 
bel�rt�len, uluslararası sert�-
fikasyon kuruluşları tarafın-
dan üst düzey sağlık ve h�j-
yen koşullarının konaklama 
tes�sler�nde yer�ne get�r�ld�-
ğ�n� belgeleyen ve aylık de-
net�mlerle devamlılığını sağ-
lamayı hedefleyen "Güvenl� 
Tur�zm Sert�fikası"nın, Ba-
kanlık belgel� olan veya ol-
mayan 30 oda ve üzer� ka-
pas�tedek� tüm konaklama 
tes�sler�nce (beled�ye veya 
�l özel �dares� ruhsatlılar 
dah�l) alınmasına, faal�yete 
yen� geçecek 50 oda ve 

‘Fındığa Büyükşeh�r El� 
Dokunuyor’ ve ‘Fındık 
Dalda, Aklın İşç�de Kalma-
sın’ projeler� �le büyük ses 
get�ren, �şç�-�şveren ve 
bahçe bakımı alanında 
öneml� b�r boşluğu dolduran 
Ordu Büyükşeh�r Beled�ye-
s�, ‘Fındık Ver�ml�l�k Proje-
s�’n� (FINVER) hayata ge-
ç�rmeye hazırlanıyor.

Fındıkta geleneksel yön-
temler yer�ne b�l�msel usul-
lerle bahçe bakımı yaparak 
ver�m� arttırmak, m�ras ve 
çoklu h�sse yoluyla bölün-
düğü �ç�n ekonom�k olarak 
küçülerek bakımsız kalan 

Küresel b�r tehd�t olan ve 
ülkem�zde de hızla yayılma-
ya devam eden koronav�rüse 
karşı Görele Beled�yes� Sos-
yal H�zmetler Müdürlüğü 
ek�pler� Görele’dek� kamu 
da�reler�nde tem�zl�k çalış-
malarına devam ed�yor.

V�rüse karşı gerçekleşt�-
r�len tem�zl�k çalışmaları 
kapsamında, Görele Beled�-
yes�’ne bağlı Sosyal H�zmet-
ler Müdürlüğü ek�pler�, �lçe-
dek� tüm kamu da�reler�nde 
dezenfekte çalışmalarını sür-
dürüyor. Görele Beled�ye 
Başkanı Tolga Erener, Bele-
d�ye tarafından koronav�rüse 
karşı başlatmış oldukları ça-
lışmaların program dah�l�nde 
hızla devam ett�ğ�n� söyled�.

1. Sayfadan Devam
Vah�t Sütlaç Sahnes�nde oynanan ve t�-

yatro severler tarafından büyük beğen� ka-
zanan oyunun galasına; Beled�ye Başkanı 
Aytek�n Şenl�koğlu, Beled�ye Başkan Yar-
dımcıları Şerafett�n Vurgun ve Abdurrah-
man Dem�rel, Val� Yardımcısı Dr. Hasan 
Tanrıseven, Adalet Kom�syonu Başkanı 
Ahmet Soycan, İl Özel İdare Genel Sekre-
ter� Selçuk Aslan, Defterdar Musa Koçoğ-
lu, İl Kültür ve Tur�zm Müdürü Kemal 
Gürgenc� �le Keşap Beled�ye Başkanı Meh-
met Emür’de katıldı.

Oyun, her hafta Çarşamba ve Cuma 
günler� saat 20.00’de t�yatro severler �le 
buluşacak.Genel Sanat Yönetmenl�ğ�n� 
Özden Aydın, Yönetmenl�ğ�n� �se Ahmet 
Öndaş’ın yaptığı ve 2 aylık çalışmayla ha-
zırlanan oyunda; Sadık Takır, Atakan 

P�raz�z'�n köyler�nde yürütülen yol çalışmaları devam 
ed�yor. İlçe Özel İdare ek�pler� tarafından bazı köy yolla-
rında duvar örülmeye başlanırken yollarda bakım ve ona-
rım çalışmaları da sürdürülüyor. P�raz�z Kaymakamlı-
ğı’ndan yapılan açıklamada;"Kaymakamlığımız tarafın-
dan, Akçay-Tepeköy-Yunus Emre grup yolunda taş 
duvar �nşaatımız başlamış olup yol güvenl�ğ� �ç�n gerekl� 
çalışmalar yapılmıştır. Hayırlı olsun” �fadeler�ne yer ve-
r�ld�.

Fındıkta FINVER reformu
bahçeler �le Ordu �l� dışında 
yaşayanların ger�de bıraktı-
ğı bahçeler� k�ralama yönte-
m�yle ekonom�ye kazandır-
mak amacıyla yen� b�r pro-
jeye �mza atılıyor. Fındık 
sektöründe öneml� b�r boş-
luğu dolduracak olan proje 
başladı.

BAHÇELERİN
BAKIMINI

BÜYÜKŞEHİR
YAPACAK

Proje hakkında açıkla-
malarda bulunan Başkan 
Güler, şu b�lg�ler� 
verd�:“FINVER projes� �le 
b�rl�kte fındık bahçeler� 

ORTAR �şt�rak ş�rket�m�z ta-
rafından 5 yıllığına bahçe sa-
h�pler�nden k�ralanıyor. Pro-
fesyonel ek�plerce, z�raat 
mühend�s� eşl�ğ�nde fındık 
bahçeler�n�n, budama, güb-
releme, �laçlama, yaban� ot 
tem�zl�ğ� ve fındık hasatı 
gerçekleşt�r�l�yor. Proje sa-
yes�nde 5 yılın sonunda 
yüzde 100 ver�m artışı he-
deflen�yor. 

Ver�ml�l�ğ� artırılmış ve 
bakımı yapılmış bahçeler 
sözleşme tar�h� sonunda 
bahçe sah�pler�ne koşulsuz 
olarak tesl�m ed�l�yor. Böy-
lece, hem hemşehr�ler�m�z�n 
�ht�yacını karşılamış, hem 
de fındık ver�m�n� artırmış 
oluyoruz. İlk olarak Per-
şembe �lçem�zde 300 dekar 
�le başladığımız projem�z�, 
gelecek yıllarda tüm �lçele-
r�m�zde 1000 dekarlık 
büyük �şletmelere dönüştür-
mey� hedefl�yoruz”

FINDIKTA
KAZAN-KAZAN

Sosyal beled�yec�l�k ala-
nına önem verd�kler�n� �fade 

eden Dr. Mehmet 
H�lm� Güler, “Ger-
çekleşt�rd�ğ�m�z 
projeler �le yen� 
b�r model oluştur-
duk. 

Fındık yet�şt�r�-
c�l�ğ�n� profesyonel 
yönet�len b�r �şletme 
hal�ne dönüştürüyo-
ruz. 

Fındık bahçe sah�pler�-
n�n ve �şç�ler�n daha fazla 
gel�r sağladıkları, her �k� 
taraf �ç�n kazan-kazan duru-
mu oluşturan profesyonel 

fındık yet�şt�r�c�l�ğ� �le b�r-
l�kte fındık ver�ml�l�ğ�n� en 
üst sev�yelere çıkarmayı he-
defl�yoruz” d�ye konuştu.

Köy grup yollarında duvar
çalışmaları devam ed�yor

G�resun’da "Güvenl� Tur�zm Sert�fikası" şart

üzer� kapas�tedek� konakla-
ma tes�sler�n�n 01/01/2021 
tar�h�ne kadar, bu tar�hten 
sonra faal�yete yen� geçecek 
30 oda ve üzer�ndek� konak-
lama tes�sler�n�n �se faal�ye-
te geçmeler�ne tak�ben 7 
gün �çer�s�nde, Türk�ye Tu-

r�zm Tanıtım ve Gel�şt�rme 
Ajansı www. tga. gov. tr web 
adres�nde bel�rt�len sert�fika 
firmalarınca denetlenen ve 
düzenlenen “Güvenl� ve Tu-
r�zm Sert�fikası” koşullarını 
yer�ne get�rerek, Güvenl� Tu-
r�zm Sert�fikası almaları-
na,İkametgah adres� yurt dı-
şında olan, Kov�d-19 teşh�s� 
konulan ve sağlık kurulu-
şunca hastanede tedav�s� ge-
rekmed�ğ� bel�rlenen m�sa-
firler�n veya bu m�safirle 
aynı a�leden olan veya aynı 
odada b�rl�kte konaklayan 
ancak hastalık teşh�s� bulun-
mayan m�safirler�n genelge-
de bel�rt�len koşullarda ko-
naklamalarının sağlanmadı-

ğının tesp�t� hal�nde, tur�zm 
belges� �ptal� dah�l her türlü 
ceza� �şlemler saklı kalmak 
kaydıyla �şletme faal�yetler� 
son ver�lmes�ne,

Yukarıda alınan bu ka-
rarlara uyulması, uymayan 
vatan-daşlara Umum� Hıf-
zıssıhha Kanunun 282’nc� 
maddes� gereğ�nce �dar� 
para cezası ver�lmes�, aykı-
rılığın durumuna göre Ka-
nunun �lg�l� maddeler� gere-
ğ�nce �şlem yapılması, ko-
nusu suç teşk�l eden davra-
nışlara �l�şk�n Türk Ceza Ka-
nunun 195’nc� maddes� kap-
samında gerekl� adl� �şlem-
ler�n başlatılmasına” oy b�r-
l�ğ� �le karar ver�lm�şt�r.

Görele dezenfekte
çalışmalarını sürdürüyor

“Bölgem�z�n ortak özell�ğ� Türk�ye’de
en çok göç veren yöre olmasıdır”

öneml� neden� �se yatırım 
olanaklarının dar ve dolayı-
sıyla �st�hdam �mkânlarının 
kısıtlı olmasıdır. 

Proje, bölgem�ze gerek 
yük taşımacılığı gerekse 
hızlı tren yolcu taşımacılığı 
�le başta �st�hdam olmak 
üzere ekonom�k, sosyal ve 
çevresel sorunların çözü-
münde öneml� b�r katkı sağ-
layacaktır. Samsun-Sarp De-
m�ryolu Projes� �le Karade-
n�z Bölges�’ndek� �llerde tu-
r�zm ve t�caret�n canlanması 
en öncel�kl� beklent�m�zd�r. 
Samsun-Batum bağlantısı-

nın sağlanması, Asya �le Av-
rupa arasında öneml� geç�ş 
noktalarından b�r� olan Ka-
raden�z �le loj�st�ğ�n en 
büyük eks�kl�ğ� g�der�lm�ş 
olacak ve Sarp’a kadar uza-
nacak dem�ryolu sayes�nde 
Orta Asya pazarına ulaşım-
da bölgem�z öneml� b�r ko-
numa yükselecekt�r.” ded�.

Dem�ryolunun tur�zmde 
öneml� b�r ulaşım aracı ol-
duğuna da değ�nen Çakır-
mel�koğlu, bölgen�n doğal 
güzell�kler�ne bu yatırım �le 
daha fazla �nsanın ulaşım 
sağlayacağına vurgu yaptı.

Her Çarşamba ve Cuma saat 20.00’de
Atlar, F�kret Öğüd, Al� İlker P�r, Duygu 
Aydın, Ayşegül Yenal, Erdal Güleryüz, 
Ahmet Öndaş, Ayşegül Çavuşoğlu, Eray 
Aktaş, Harun Murat Aydın, Erdoğan Cü-
neyt Kamanoğlu, Nev�n D�zdar, İpek 
Türk, Özden Aydın oyuncu olarak yer alı-
yor. Tekn�k ek�pte �se, Erdoğan Cüneyt Ka-
manoğlu (dekor), Erg�n Kaçmaz (ses), 
Z�ya Kostakoğlu (ışık) görev yapıyor.

‘Ebegümec�’ adlı oyunda; Sokak çocu-
ğu Müşkül’ün kaza sonucu b�r c�nayetle 
suçlanmasıyla başlar. 

Öldürdüğü adamın çökert�lmek �stenen 
b�r çeten�n başı olduğunun anlaşılması çok 
uzun sürmez ve Müşkül'ün hayatı başlı ba-
şına değ�ş�r.

Medyanın ş�ddet algısı yaratmadak� ro-
lüne de değ�n�len oyunda, öldürülen Müş-
kül toplum nezd�nde yücel�r.

G�resun Beled�yes� tarafından �çme suyu der�n kuyu-
larında su kuyularında tem�zl�k çalışması (�nk�şaf) baş-
lattı.

Şehr�n su �ht�yacını karşılayan 20 kuyunun tamamın-
da tem�zl�k çalışması yapılacağı ve bu çalışmanın per�-
yod�k olarak devam edeceğ� b�ld�r�ld�.

Halkın sağlığı �ç�n gerekl� çalışmaların zamanında ya-
pıldığını söyleyen Beled�ye Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu: 
"Şehr�m�z�n su �ht�yacını karşılayan 20 adet der�n kuyu-
da tem�zl�k çalışması başlattık. Depo ve şebeke hattımı-
zın bakımı ve tem�zl�ğ�ne çok d�kkat ed�yoruz. Gerekl� 
çalışmaları gerekl� zamanlarda yaparak olası p�s suyun 
önüne geç�yoruz. Her ay per�yod�k olarak su ölçümler� 
yapılıyor. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve tem�z su �h-
t�yacını sunab�lmek �ç�n çalışmalarımızı bundan sonra da 
sürdüreceğ�z.” ded�.

Beled�ye �ç�n halk sağlığı öneml�
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CHP Antalya M�lletvek�l� Aydın Özer, G�resun M�llet-
vek�l� Necat� Tığlı ve İl Başkanı F�kr� B�lge, Merkez İlçe 
Başkanı Murat Bektaş �le yönet�m kurulu üyeler� G�resun 
T�caret ve Sanay� Odası’nı z�yaret ett�ler. G�resun ekonom�-
s�n�n masaya yatırıldığı z�yarette konuşan G�resun TSO 
Başkanı Çakırmel�koğlu, �l ekonom�s�n�n pandem� sürec�n-
de olumsuz etk�lend�ğ�n� ve meslek gruplarının daha detay-
lı �ncelenerek devlet�n desteğ�ne �ht�yaç olduğuna vurgu 
yaptı.

CHP Antalya M�lletvek�l� Aydın Özer �se pandem� süre-
c�nde h�zmet sektörü yoğun b�r çok meslek kolunun etk�-
lend�ğ�n� ve hayatı �ademe de zorluk yaşandığına d�kkat 
çekt�.

1. Sayfadan Devam
İl Müftüsü Muh�tt�n Oral ve beraber�ndek� heyet� Va-

l�l�k Makamında Val� Enver Ünlü’yü z�yaret ett�.2020 
yılı Mevl�d-� Neb� Haftası’nın temasının “Peygamber�-
m�z ve Çocuk” olarak bel�rlend�ğ�n� �fade eden İl Müftü-
sü Muh�tt�n Oral, 28 Ek�m 2020 Çarşamba gününün Haz-
ret� Peygamber�n doğumunun sene-� devr�yes� olduğunu 
bel�rtt�.

Müftü Oral, D�yanet İşler� Başkanlığı tarafından Haz-
ret� Peygamber�n doğumu münasebet�yle düzenlenen 
2020 yılı Mevl�d-� Neb� Haftası dolayısıyla İslam’ın ço-
cuğa bakışını ve Hazret� Peygamber�n çocuğa yaklaşımı-
nı gündeme alacaklarını ve salgın hastalıkla mücadele 
hususunda gereken tüm tedb�rlere r�ayet ederek hafta bo-
yunca çeş�tl� etk�nl�kler düzenleyecekler�n� bel�rtt�.

1. Sayfadan Devam
Avcılık kursunun eğ�t�mler� G�resun Doğa Koruma 

ve M�ll� Parklar Müdürlüğünden Şube Müdürü Al� Hıdır, 
Orman Mühend�s� Fatma Türk, ve sağlık memuru B�lal 
B�ngöl tarafından ver�ld�.

Bulancak Halk Eğ�t�m� Merkez� Müdürlüğünden ya-
pılan açıklamada Avcı Eğ�t�m� kursuna 30 kurs�yer�n ka-
tıldığını bel�rt�ld�. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ge-
reğ�nce avcılık belges� alarak avlanmak �steyenler�n 
'Avcı Eğ�t�m Kursu'nu b�t�rerek sert�fika alma zorunlulu-
ğu bulunduğunu kaydett�. Kursları b�t�rmeyen, avcılık 
belges� almayan k�ş�ler�n avlanamayacağını, avlaklara tü-
fekle g�remeyecekler�n� bel�rt�ld�.

1. Sayfadan Devam
Heyete başkanlık yapan TÜRSAB 

Doğu Karaden�z Bölge Başkan Yardımcısı 
Ragıp P�rsel�moğlu, Tokat gez�s� �le �lg�l� 
yaptığı değerlend�rmede “Tokat Val�l�ğ� İl 
Kültür ve Tur�zm Müdürlüğü ve Tokat Tu-
r�zm İl Koord�natörlüğü davet� üzer�ne 3 
günlük b�r program �ç�n bölgeye g�tt�k. 
Tokat merkez, N�ksar, Pazar ve Almus �l-
çeler�n� kapsayan dolu dolu b�r organ�zas-
yonla Tokat �l�n�n tar�h� ve doğal güzell�k-
ler� yanı sıra gastronom�s�n� keşfett�k. Ay-
rıca son gece düzenlenen toplantı ves�les� 
katılımcı acentalarımız, bölgede h�zmet 
veren otel, restoran ve acentalarla yüz 

Ordu T�caret Borsası, fın-
dık zurufu ve budama atık-
larının kullanılarak elektr�k 
enerj�s�ne dönüşmes�n� sağ-
layan b�r tes�s �ç�n çalışma-
larını hızlandırdı.

Fındık zurufundan enerj� 
elde ed�lmes�yle �lg�l� b�r sü-
red�r çalışma yürüten Ordu 
T�caret Borsası tarafından 
Doğu Karaden�z Kalkınma 
Ajansına (DOKA) sunulan 
‘Ordu �l� b�yokütle enerj� te-
s�s� ve tedar�k z�nc�r� kurul-
ması’ başlıklı fiz�b�l�te des-
teğ� projes�ne a�t raporda 
sona gel�nd�.

Konuyla �lg�l� açıklama 
yapan Ordu T�caret Borsası 
Başkanı Z�verKahraman, 
Karaden�z Bölges� ve Ordu 
�l�nde öneml� m�ktarda üre-
t�len ve öneml� b�r emt�a 
olan fındık ürününün eko-
nom�k değer�n�n artırılması 
konusundak� çalışmalar yap-
tıklarını söyled�.

Bu kapsamda açılacak 
olan AB, DOKA g�b� ku-
rumların teşv�kler�nden ya-

Fındık zurufundan elektr�k üret�lecek
rarlanmak amacıyla, Ordu 
�l�nde kurulacak b�r b�yo-
kütle enerj� tes�s�n�n fiz�b�l�-
tes�n�n ortaya çıkarıldığını 
bel�rten Kahraman, kurul-
ması planlanan tes�ste fındık 
zurufu ve budama atıkları-
nın kullanılarak elektr�k 
enerj�s�ne dönüşmes�n�n sağ-
lanacağını bel�rtt�.

Kahraman, “Ordu �l�nde 
kurulacak böyle b�r tes�s�n, 
kapas�tes�, yatırımın sürdü-
rüleb�l�rl�ğ�, ger� dönüş sü-
res�, ekonom�k rantab�l�tes�-
n� ortaya koyacak b�r fiz�b�-
l�te raporu kamunun ve özel 
kuruluşların yararına sunu-
lacaktır. Söz konusu proje 
kapsamında kamu ve özel 
sektördek� �lg�l� tüm pay-
daşlara anketler uygulanmış 
ve görüşü alınmıştır. Hazır-
lanan rapor kamuoyu �le 
paylaşılacak olup, elde ed�-
len sonuç Ordu T�caret Bor-
sası tarafından değerlend�r�-
l�p, gerekl� görülen lob�c�l�k 
çalışmaları vs. g�b� aks�yon-
lar alınacaktır” ded�.

CHP heyet�nden G�resun
TSO’ya z�yaret

Müftülükten Val� Ünlü’ye z�yaret

3 günlük b�r program gerçekleşt�r�ld�
yüze görüşme �mkânı bularak �şb�rl�ğ�n� ge-
l�şt�rme konusunda fik�r alışver�ş�nde bu-
lundular. Türk�ye'n�n en büyük kaleler�n-
den b�r� olan N�ksar Kales�, Anadolu'da ku-
rulan �lk tıp medreses� olan Yağıbasan 
Medreses�, Tokat Şeh�r Müzes�, Gaz� 
Osman Paşa Plevne Müze Ev�, Atatürk 
Ev� ve Etnografya Müzes�, Pazar �lçes�n-
dek� Ballıca mağarası, Almus baraj gölü 
çevres� ve üzer�nde yapılan tekne gez�s� 
g�b� çarpıcı noktaların keşfed�ld�ğ� etk�n-
l�kte katılımcı acenteler pandem� sonrası 
gez� programlarına eklemek üzere dolu 
dolu b�r dest�nasyon keşfetm�ş oldular” 
ded�.

30 kurs�yer 32 saatl�k
eğ�t�m�n� tamamladı

http://info@linra.com.tr
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Kamuya 2021 yılında alı-
nacak personel sayısı 100 
b�n� bulacak. Yen� Ekonom� 
Programı önces�nde 35 b�ne 
yakın personel alımı �ç�n 
karar alındığı ve bütçelend�-
r�ld�ğ� bel�rt�ld�. 2021 yılı 
bütçes�yle de 65 b�n perso-
nel daha alınması planlanı-
yor.

TBMM Plan ve Bütçe 
Kom�syonu’ndak� 2021 yılı 
bütçe tekl�fin�n görüşmeler� 
geçen hafta sunuş konuşma-
sıyla başladı. Bu hafta da 
salı günü bütçe tekl�fin�n ge-
nel� üzer�ndek� görüşmeler 
yapıldıktan sonra bakanlık-
lar ve kuruluşların 2021 yılı 
bütçe tekl�fler� görüşülmeye 
başlanacak.

Personel g�der� 385 m�l-
yar

Bütçe tekl�fin�n TBMM 
sürec�yle b�rl�kte gelecek yıl 
kamuya ne kadar personel 
alacağı da netleşmeye başla-
dı. Ed�n�len b�lg�ye göre 
Yen� Ekonom� Programı ön-
ces� uygun görülen ve büt-
çelend�r�len yaklaşık 35 

Ordu T�caret ve Sanay� Odası (OTSO) 
Başkanı Servet Şah�n, Osmanlı Pad�şahı 
Sultan Abdülaz�z dönem�nde �lk kez gün-
deme gelen, 2'nc� Abdülham�d zamanında 
projes� ç�z�len, 5 �l�n d�rekt, 50 �l�n dolaylı 
�lg�lend�ren 818 k�lometrel�k 145 yıllık Ka-
raden�z-Akden�z Otoyolu Projes�'n�n ta-
mamlanmasıyla Ordu’nun loj�st�k merkez� 
olacağını söyled�.

Karaden�z-Akden�z yolu projes�n�n 
yüzde 95’�n�n tamamlandığını bel�rten 
OTSO Başkanı Servet Şah�n, yolun ta-
mamlanmasıyla Ordu-S�vas yolunun 5 sa-
atten 2 saate, Ordu- İskenderun arası ula-
şımın �se 6-7 saate düşeceğ�n� bel�rtt�.

Karaden�z-Akden�z yolu projes�n�n ta-
mamlanması �le Ordu �l�n�n loj�st�k b�r 
merkez hal�ne dönüşeceğ�n� vurgulayan 
Şah�n, şöyle konuştu: “Bu yolun tamam-
lanmasıyla Karaden�z’e kıyısı olan ülkele-
re yapılacak �hracatlar da Ordu öneml� b�r 
rol üstlenecekt�r. Özell�kle Akden�z ve İç 
Anadolu Bölges�’ndek� �hraç ürünler�n�n 

Türk-İş'�n araştırmasına göre, ek�m 
ayında dört k�ş�l�k a�len�n açlık sınırı 2 
b�n 482, yoksulluk sınırı 8 b�n 86 l�ra 
oldu.Türk-İş'�n çalışanların geç�m ko-
şullarını ortaya koymak ve temel �ht�yaç 
maddeler�ndek� fiyat değ�ş�kl�ğ�n�n a�le 
bütçes�ne yansımalarını bel�rlemek ama-
cıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk 
Sınırı Araştırması"nın ek�m ayı sonuçla-
rı açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay dört k�ş�l�k 
a�len�n sağlıklı, dengel� ve yeterl� besle-
neb�lmes� �ç�n yapması gereken gıda har-
caması tutarını �fade eden "açlık sınırı" 
2 b�n 482 l�ra olarak bel�rlend�.

Gıda �le g�y�m, konut, ulaşım, eğ�-
t�m, sağlık ve benzer� �ht�yaçlar �ç�n ya-
pılması zorunlu d�ğer harcamaların top-
lam tutarına denk gelen "yoksulluk sını-
rı" �se 8 b�n 86 l�ra oldu. Bekar b�r çalı-
şanın "yaşama mal�yet�" aylık 3 b�n 35 
l�ra olarak hesaplandı.Ankara'da yaşa-
yan dört k�ş�l�k a�len�n gıda �ç�n yapma-
sı gereken asgar� harcama tutarı b�r ön-
cek� aya göre yüzde 1,41 artış göster-
d�.Yılın 10 aylık bölümü �t�barıyla fiyat-
lardak� artış yüzde 14,78'� bulurken, 
gıda enflasyonunda 12 ay �t�barıyla artış 
oranı yüzde 20,59 oldu.

YUMURTADA ARTIŞ DEVAM 
ETTİ

Ek�m ayında, süt ve yoğurt fiyatında 

Tamamlandığında 275 
metrel�k gövde yüksekl�ğ�y-
le ç�ft eğr�l� beton kemer ka-
tegor�s�nde Türk�ye'n�n b�-
r�nc�, dünyanın üçüncü en 

Dev projede elektr�k üretecek
jeneratörler monte ed�lmeye başlandı

yüksek barajı olacak Yusu-
fel� Barajı ve HES �nşaatın-
da santral b�nası �lk kez gö-
rüntülen�rken, elektr�k üre-
tecek jeneratörler monte 

ed�lmeye başlandı.
Yusufel� Barajı ve HES 

Projes�'nde baraj gövde be-
tonu dökülmes� çalışmaları-
na devam ed�l�rken, gövde 

yüksekl�ğ� 244 metreye 
ulaştı. Yusufel� Barajı ve 
HES �nşaatında yüzde 87'l�k 
fiz�k� gerçekleşme sağlanır-
ken, santral b�nasının yapı-
mı da sürüyor. F�z�k� ger-
çekleşmen�n yüzde 55'e 
ulaştığı santral b�nasında, 
dev jeneratörler monte ed�l-
meye başlandı.

Yapılan çalışmalar �le �l-
g�l� İHA muhab�r�ne açıkla-
malarda bulunan Devlet Su 
İşler� (DSİ) Yusufel� Barajı 
HES Proje Müdürü Seza� 
Yıldız, 2021 yılının N�san 
ayında Yusufel� Barajı'nda 
elektr�k üret�m�n�n başlaya-
cağını bel�rterek çalışmala-
rın 24 saat devam ett�ğ�n� 
söyled�. Yıldız, gövde yük-
sekl�ğ�n�n 244 metreye ulaş-
tığını ve tamamlanmasına 
son 31 metre kaldığını bel�r-
terek "Farklı ün�telerde, 
dolu savaklarda, şalt b�na-
mız b�tme aşamasında. Ayrı-
ca santral b�namız toplam 
kurulu gücü 558 megavat şu-
anda elektro mekan�k �ma-
latlarımız ve jeneratör �ma-
latlarımız montaj çalışmala-
rına devam ed�l�yor. Baraj 
dey�nce �nsanın aklına d�rek 
gövde gel�yor. Bu kadar ya-
tırımın faydaya dönüşeceğ� 
santral b�nasında betonarme 
b�nasının yanı sıra türb�n ve 
jeneratör �malatlarımız 
devam ed�yor. Orada da 
şuan yüzde 55 sev�yes�nde 
fiz�k� gerçekleşmem�z var. 
Yusufel� Barajı enerj� amaç-
lı yapılan b�r proje, tamam-
landığında tes�s�n kurulu 
gücü 558 MW, yıllık enerj� 
üret�m� �se 1 m�lyar 888 m�l-
yon kWh/yıl olacak. Aynı za-
manda ülke ekonom�s�ne 
1,5 m�lyar TL'l�k yıllık katkı 
sağlayacak. 2021'�n N�san 
ayında Allah nas�p ederse 
barajımız tamamlanacak, 
elektr�k üretmeye başlaya-
cağız. 

Yusufel� barajında en 
yen� teknoloj�lerle yerl� ve 
m�ll� �mkanlarla yerl� mü-
hend�s ve �şç�ler�n emekle-
r�yle devam ed�yor" ded�.

Yıldız, toplam beton 
hacm� 4 m�lyon 100 b�n met-
reküp olan baraj �nşaatında 
şuana kadar yaklaşık 3 m�l-
yon 700 metreküp hacme 
ulaşıldığını sözler�ne ekled�.

Türk-İş ek�m ayı açlık ve
yoksulluk sınırını açıkladı

öneml� b�r değ�ş�kl�k olmadı ancak peyn�r fi-
yatında hareketlenme ve promosyonlu satış-
lar d�kkat� çekt�.

Kıyma fiyatı arttı fakat kuşbaşı et fiyatı 
aynı kaldı. Aynı şek�lde tavuk fiyatı değ�ş-
med�, sakatat ürünler�n�n (c�ğer, yürek, böb-
rek) tümünün fiyatında artış tesp�t ed�ld�. 
Balık fiyatları �se tezgahlarda artan çeş�tl�l�k 
�le b�raz ger�led�. 

Bakl�yat ürünler�n�n fiyatlarında kırmızı 
merc�mektek� artış dışında değ�ş�kl�k olma-
dı.

Yaş sebze-meyve ortalama k�logram fi-
yatı öncek� aya göre artarken, bu artış sebze-
den kaynaklandı. Geçt�ğ�m�z ay 6,57 l�ra ola-
rak hesaplanan sebze-meyve ortalama k�log-
ram fiyatı bu ay 6,82 l�raya yükseld�.Eylül 
ayında 5,94 l�ra olan sebze ortalama k�log-
ram fiyatı bu ay 6,48 l�ra olarak hesaplandı. 
Meyve ortalama k�logram fiyatı �se 7,59 l�-
radan 7,45 l�raya düştü.Ekmek, p�r�nç, un, 
makarna, bulgur, �rm�k g�b� ürünler�n bulun-
duğu grupta; bu ay öneml� b�r fiyat değ�ş�k-
l�ğ� tesp�t ed�lmed�.

Tereyağı ve margar�n �le zeyt�nyağı fiyatı 
da aynı kaldı ancak ayç�çeğ� yağı fiyatında 
artış görüldü. 

Hesaplamada d�kkate alınan ve açıkta 
k�lo olarak satılan s�yah ve yeş�l zeyt�n orta-
lama fiyatı çok düşük oranda arttı. Çay ve ıh-
lamur fiyatının yanı sıra bal, reçel, pekmez, 
şeker, tuz ve salça fiyatı aynı kaldı.

“Ordu loj�st�k merkez olacak”

Karaden�z’e ulaştırılmasında büyük kolay-
lık sağlanacak olan bu durum ülke ekono-
m�s�ne de öneml� katkı sağlayacaktır. Ay-
rıca �hraç ürünler, sanay�c�ler�m�z tarafın-
dan Karaden�z’e kıyısı olan ülkelere daha 
kolay şek�lde ulaştırılacaktır”

Ordu-G�resun Haval�manından sonra 
Karaden�z-Akden�z yolunun Ordu �ç�n en 
öneml� proje olduğunu aktaran Şah�n, 
şöyle konuştu: “Havaalanımızdan sonra �l�-
m�ze ve bölgem�ze yapılan en değerl� yatı-
rım bu yol. T�carette en öneml� şey ula-
şım. Ulaşımı hallett�ğ�m�z zaman t�caret 
yapmak daha kolay. 

Karaden�z-Akden�z yolu tamamlandı-
ğında 50 �l Karaden�z’e komşu olan ülke-
lere �hracatını bu yol üzer�nden yapacaktır. 
2020 yılı sonunda tesl�m ed�lmes� hedefle-
nen bu proje, pandem� sürec�n�n etk�s� �le 
yaşanan sıkıntılardan dolayı b�raz gec�ke-
b�l�r. İnşallah en kısa sürede bu projen�n ta-
mamlanarak h�zmete açılmasını üm�t ed�-
yorum.”

Kamuya
2021’de 
100 b�n
personel
alınacak

b�n�n üzer�nde personel 
alımı yapılacak. 65 b�n c�va-
rında da bütçe tekl�fi �le be-
l�rlenen personel alımı yapı-
lacağı kayded�ld�. Kamuya 
6 b�n yen� alımla engell� ça-
lışan sayısının 64 b�n� geç-
mes� beklen�yor. İht�yaca 
göre kamuda açıktan veya 
nak�l yöntem�yle atanacak 
�lave personel�n atamaları-
nın devam edeceğ� �fade 
ed�ld�. 2021 bütçes� tekl�fine 
göre kamu personel g�derle-
r� kamuda �st�hdam ed�lecek 
yen� personel alımı kapsa-
mında yüzde 15.3 arttırıla-
rak 385 m�lyar 10 m�lyon l�-
raya olarak bel�rlend�. 2020 
bütçes�nde 60 b�n kamu per-
sonel alımı öngörülürken, 
koronav�rüsle mücadele kap-
samında �ht�yaca göre dok-
tor, uzman doktor, hemş�re, 
eczacı, sağlık memuru başta 
olmak üzere sağlıkçı alındı. 
2021’de de sağlık, eğ�t�m 
g�b� kadrolar olmak üzere 
Emn�yet’e ün�vers�te mezu-
nu kom�ser, pol�s memuru 
�le bekç� alınacak.
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Deplasmanda Sivas Bele-
diye Spor Kulübü'nü 45-35 
yenen temsilcimiz Görele Be-
lediyesi Spor Kulübü, ligdeki 
2. galibiyetini alarak puanını 
5’e yükseltti.

Sivas Taha Akgül Spor Sa-
lonu’nda oynanan maçın ilk 
yarısı 17-20 temsilcimiz Gö-
rele’nin Sultanlarının galibi-
yeti ile sona erdi. Karşılaşma-
nın ikinci yarısına da hızlı baş-
layan temsilcimiz Görele’nin 
Sultanları Görele Belediyesi 
Spor Kulübü’nün golleri Peri-
han Topaloğlu Acar (12), 
Neslihan Akçanca (10), Ayşe-
nur Kara (10), Ecem Birben 
(5), Özge Yakar (3), Arife 
Yaşın (2), Esra Betül Zeynel 
(2), ve Goncagül Kara-
man’dan geldi. Görele’nin Sul-
tanları ligin 6. Haftasında sa-
hasında Konyaaltı Belediye 
ile karşılaşacak.

Erkekler Hentbol 1. Ligindeki temsilcimiz Giresuns-
por’da Antrenör Gökhan Kolukısaoğlu başarılı bir sezon ge-
çireceklerine inanıyor.

Kolukısaoğlu; “Bundan sonra önümüze bakacağız ve ba-
şarılı sonuçlar almaya çalışacağız. Giresunspor armasının ol-
duğu her yerde her zaman başarı ve kalite vardır. Biz de 
bunu kanıtlamanın mücadelesini veriyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

Bölgesel Amatör Ligdeki 
temsilcilerimizden 1926 Bu-
lancakspor’da yeni sezon ön-
cesinde sessizlik sürüyor. Kır-
mızı-beyazlı ekipte 2020-
2021’in yol haritasının nasıl 
olacağı konusunda henüz bir 
bilgilendirilme yapılmadı. 
1926 Bulancakspor’daki bu 
sessizlik sevenlerini de endi-
şelendiriyor. Bulancaklı spor-
severler takımın yeni sezon-
da 3. Ligi hedefleyen bir ekip 
olmasını arzu ettiklerini 
ancak henüz bir yol kat edil-
memesinin üzüntüsünü yaşa-
dıklarını dile getirdiler.

Giresunspor’da maç tra-
fiği yoğunlaşıyor. Yeşil-
beyazlı ekip, ligde sekizinci 
haftaya ait Ümraniyespor 
karşılaşmasına Cumartesi 
günü çıkacak. Ardından 
önümüzdeki hafta içi Gire-
sun Atatürk Stadı’nda Te-
kirdağspor ile Ziraat Türki-
ye Kupası maçına çıkacak 
olan Giresunspor, 7 
Kasım’da deplasmanda 
Royal Hastanesi Bandır-
maspor ile kozlarını payla-
şacak. Hakan Hoca’nın 
yoğun maç programı nede-
niyle Tekirdağspor müsa-
bakasında gençleri ve az 
forma şansı bulan oyuncu-
ları oynatması bekleniyor.

Futbolda dokuzuncu 
hafta maçları sonunda 
lige bir hafta ara veri-
lecek. 

7 Kasım’da Bandırmas-
por ile karşılaşacak olan 
Yeşil-beyazlılar, bir önceki 
arada olduğu gibi bu mü-
sabakadan sonraki haftayı 
da hazırlık maçı oynayarak 
değerlendirmek istiyor. 

Lige, ulusal takımımı-
zın Rusya ve Macaristan 
ile yapacağı müsabakalar 
nedeniyle ara verilecek.

Sultanlar’dan üst
üste �k�nc� zafer

Görele’y� Per�han sırtlıyor
Bayanlar Hentbol 

Süper Ligi’nde müca-
dele eden Görele Be-
lediyespor’u kaptanı 
Perihan sırtlıyor. 
Sivas deplasmanında 
12 gol atan Perihan 
Topaloğlu Acar, top-
lam gol sayısını 60’a 
yükseltti ve gol krali-
çeliğini sürdürdü.

Maç trafiğ� yoğunlaşıyor
Bandırmaspor’dan

sonra ara var

G�resunspor
hentbolda da
başarılı olacak

Bulancak’ta
sess�zl�k sürüyor
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Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, Cumar-
tesi oynayacakları Ümrani-
yespor müsabakasını kazana-
rak yollarına hız kesmeden 
devam etmek istediklerini 
dile getirdi.

Altay ile deplasmanda oy-
namaları gereken mücadele-
nin rakip takımda Covid-19 
vakası sayısının 34’e ulaşması 
nedeniyle oynanamadığını 
anımsatan Hakan Hoca; “Ko-
ronavirüs illetinden ülke ola-
rak bir an evvel kurtulmamız 
en büyük dileğimiz. Son za-
manlarda vaka sayısında artış 
oldu ve bu konuda herkes es-
kiye göre çok daha dikkatli ol-
malı. Altay maçını günü gelir 
oynarız, sıkıntı yok. Bu ha-

Altay ile deplasmanda yapması ge-

reken karşılaşma İzmir temsilcisindeki 

34 kişide Covid19 vakasına rastlanılma-

sından ötürü ileri bir tarihe ertelenen 

Giresunspor dünü izin yaparak geçirdi.

Giresunspor’un 2020-
2021 sezonu formaları Ço-
tanak Store’de satışa su-
nuldu. Yeşil-beyazlı taraf-
tarların günlerdir bekledi-
ği formalar Çotanak 
Store’de satışta. Formala-
rın 149 TL’den satıldığı be-
lirtildi.

Giresunspor’da sakatlığından ötürü Adanaspor müsaba-
kasında forma giyemeyen forvet oyuncusu Yasin Ozan’da 
bir sıkıntı kalmadı.

İyileşmesine rağmen idman açığı olduğu Altay deplasma-
nı kadrosunda yer alamayan Yasin Ozan, şans bulabilmesi 
halinde iç sahadaki sınavda sahada olabilecek. Bunu oyun-
cunun hafta içerisinde yapılacak antrenmanlarda sergileye-
ceği performans belirleyecek.

Giresunspor ile oynaması gereken maçı 34 kişinin testi po-
zitif çıkması nedeniyle ertelenen Altay’ın cuma günü deplas-
manda oynayacağı Tuzlaspor maçına da çıkması zor gözükü-
yor. A Takım ve genç oyuncularının büyük bölümünde Kovid 
19 olan Altay'ın şuan sağlıklı olarak 8 futbolcusu bulunuyor. 
Bu karşılaşmanın da ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Al-
taylı futbolculara hafta içinde yeni bir test daha yapılacak.

Yeş�l-beyazlılar sahasında oynayacağı Ümran�yespor engel�n� üç puanla aşmak �st�yor

G�resunspor hız kesmeyecek
yatta en önemli şey sağlık” 
dedi.

ÜMRANİYE’YE
ODAKLANDIK

Sahalarında oynayacakları 
Ümraniyespor maçına odak-
landıklarını dile getiren genç 
teknik adam; “Milli aradan 

sonra Ankaraspor ve Adanas-
por ile karşılaşmıştık. Sonra-
sında ise Altay ile yapmamız 
gereken müsabaka mücbir se-
bepten dolayı oynanamadı. 
Bir boşluk oldu ama bunu 
çok çalışarak sorun olmasını 
önleyeceğiz. Hedefimiz Üm-

raniyespor engelini galibiyet-
le aşarak yolumuza emin 
adımlarla devam edebilmek. 
İç sahada bunu başaracağımı-
za inanıyoruz. Özellikle 
kendi sahadaki maçlarımızda 
kayıp yaşamak istemiyoruz” 
şeklinde konuştu.

Çotanak d�nlend�
Müsabakanın ertelenmesinin ardın-

dan Karşıyaka’ya ait tesislerde önceki 

gün antrenman yapan Yeşil-beyazlı 

ekip, aynı günün akşamında şehre 

dönüş yapmıştı. Teknik adam Hakan 

Keleş, takıma bir gün izin verdi. Gire-

sunsporlu oyuncular bugün toplanacak 

ve ardından yapacağı antrenmanla evin-

de Ümraniyespor ile yapacağı mücadele 

için kolları sıvayacak.

Eren: “Ümran�yespor’u
yenmek �st�yoruz”

Giresunspor’un takım kaptanı Eren Tozlu sahaların-
da Ümraniyespor ile oynayacakları maçta sahadan 3 
puanla ayrılmayı arzuladıklarını kaydetti.

Ligin zirvesinde yer almak istediklerini ve bunun 
için her maçta en iyi sonuçları elde etmeleri gerektiği-
ni dile getiren tecrübeli futbolcu; “Ümraniyespor lige 
iyi başlayamayan bir ekip. Bu nedenle zor bir müsaba-
ka bizi bekliyor ama hedefimiz için kazanmak zorunda-
yız” dedi.

TFF 1. Ligde Giresunspor’un 
zirve yolundaki rakipleri haftayı 
üçer puan elde ederek kapattı. 
Lider Tuzlaspor Adanaspor deplas-
manında, İstanbulspor iç sahada Es-
kişehirspor karşısında üç puan se-
vinci yaşadı. Samsunspor, Keçi-
örengücü’nü 4-2, Adana Demirs-
por ise deplasmanda Bandırmas-
por’u 3-0 yenerek puanını 14’e çı-
kardı. Altınordu ise deplasmanda 
Ümraniyespor ile 1-1 berabere 
kaldı ve 13 puana ulaştı. Giresuns-
por 11 puanda yer alıyor.

Yukarıdak�ler
kazandı

Giresunspor’un savunma oyuncularından Sergen, 
iyi bir takım olduklarını dile getirerek yarışın sonun-
da arzuladıkları yerde olacaklarına inandıklarını 
ifade etti.

Sergen; “Biz bu ligin en iyi ekiplerinden biriyiz. 
Takımımızda arkadaşlık da en üst seviyede. Kimin oy-
nadığının çok fazla önemi yok. Hepimiz sadece Gire-
sunspor’un başarısına odaklandık. Takımımızı iyi yer-
lere getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sergen: “İy� b�r takımız”
Altay’ın maçı y�ne erteleneb�l�r Formalar

149 TL

Yas�n’de sıkıntı yok
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