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Giresun'daki Mavigöl'ün 
de içinde bulunduğu Kuzalan 
Tabiat Parkı, sonbaharda zi-
yaretçilerine doğanın tüm 
renklerini görme fırsatı sunu-
yor. Dereli ve Şebinkarahisar 
ilçe güzergahında yer alan şe-
laleleri ve küçüklü büyüklü 
dört gölden oluşan mavi göl-
leri ile dikkat çeken Kuzalan 
Tabiat Parkı sonbahar mevsi-
miyle ayrı bir renk cümbüşü-
ne büründü.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu Mevlid Kandili do-
layısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Şenlikoğlu mesajında: “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Pey-
gamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrif ettiği 
gece olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu 
yaşamaktayız.” diyerek şöyle devam etti:

“Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili, 
kutlu bir olaydır. O’nun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı 
aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Sevgi ve imanı 
toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı 
insan yapan bütün güzelliklerin, ahlâkî erdemlerin odaklandığı bir 

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin 
dört bir yanında mesai harcamaya devam ediyor. “Daha yaşa-
nabilir bir Giresun için” program dâhilinde çalışmalarını sür-
düren ekipler birçok mahallede çalışmalar yürütüyor.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hasan Çakırmelikoğlu; 
TBMM de görüşülen torba 
yasaya erteleme ya da eşit 
taksitlerle ödeme eklenmesi-
ni beklediklerini açıkladı. Ça-
kırmelikoğlu torba yasada gö-
rüşülecek olan bu konuyla il-
gili Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve milletvekillerinden müjde 
beklediğini belirtti.

Devamı Sayfa 3’te

Son demlerini yaşayan 
palamut Karadeniz’i terk 
ederken, yerini Karade-
niz’in incisi hamsiye bırakı-
yor. Geçtiğimiz günlerde 
30 liradan satılan hamsinin 
kilosu balık tezgahlarında 
20-25 liraya kadar düştü.

Devamı Sayfa 3’te

Memur-Sen Giresun Temsilciliği ,Fransa Cumhurbaşka-
nı Emanuel Macron’un Hz. Muhammed’e ilişkin karikatür-
lere fikir özgürlüğü adına sahip çıkarak Müslümanları aşa-
ğılamasını kınadı. Atatürk Meydanı’nda bir araya gelen Me-
mur-Sen’liler basın açıklaması yaptı. Açıklamada “İnsanlığın 
inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır” ifade-
lerine yer verildi.  Devamı Sayfa 4’te

Giresun’da yaşanan sel 
afeti sonrasında Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatları doğrultusunda 

Giresun Valisi Enver Ünlü önderliğinde Giresun Valiliği 
29 Ekim’de tüm evlerin, işyerlerinin cam ve balkonlarının 
Türk bayraklarıyla donatılması için çalışma başlattı.Konuyla 
ilgili Vali Ünlü’nün ve Giresun Valiliği’nin sosyal medya he-
saplarından yapılan paylaşımlarda; “Bu gurur hepimizin! 
29Ekim’de cam ve balkonlarımızı, iş yerlerimizi Şanlı Bayra-
ğımızla donatarak Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu hep 
birlikte yaşayalım” ifadelerine yer verildi.

Bulancak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, 
konutlaşmanın yoğunlaştığı yeni mahallerde alt yapı ve yol 
yapım çalışmalarına hız verildi.Güzelyalı Mahallesi Turkuaz 
Sokak ve Erdal Pekdemir Caddelerinde yol yapım ve kilit 
parke döşemesi yapılarak kullanıma açılırken, yeni cadde ve 
sokaklarda çalışmaların devam edeceği belirtildi.

“Peygamber Efend�m�z�n doğduğu gün
olan Mevl�d Kand�l�, kutlu b�r olaydır”

şahsiyettir.
Sevgili Peygamberimizi ve O'nun öğütlerini en güzel şekilde anlamak ve 

hayatımıza uygulamak durumundayız. O'nun sünnetlerini yaşamak mutlulu-
ğun, huzurun, birlik, beraberliğin ve kardeşliğin yoludur. 

Müslümanlar olarak sevgili Peygamberimizi ve onun mesajını her yönüyle 
doğru tanımalı, insanlığa doğru tanıtmalıyız. 

Yüce Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede, şehri-
miz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için de duada bulunarak, barış ve 
kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, huzur dolu bir dünya dilerken, bu kandil 
gecesinin ailemiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan 
niyaz ederim.”

Aksu ve Batlama vad�s� projes� adım adım �lerl�yor
“G�resun �ç�n b�rçok kazanımı var”

gündeme alınan entegre 
havza koruma ıslah projesi 
kapsamında Giresun birinci 
etap Aksu ve Batlama Vadisi 

projesi görüşülerek Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu’na projenin detayları anla-
tıldı.

Orman Genel Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Özkaya ve 
Giresun Orman Bölge Müdü-
rü Ahmet Güneş Belediyeyi 
ziyaret ederek Başkan Ayte-
kin Şenlikoğlu’na entegre 
havza koruma ıslah projesi 
kapsamında Giresun birinci 
etap Aksu ve Batlama Vadisi 

projesinin tüm detayları an-
latıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, 
Karayolları Genel Müdürlü-
ğü, Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdürlüğü ile yerel yö-
netimlerin çalışma ortağı ola-
cağı proje büyük kazanımlar 
getiriyor. 

Eko-sistem açısından bir 
kalkınma, yaşam kalitesini 
yükseltme projesi olarak de-
ğerlendiriliyor.

Projenin hayata geçme-
siyle birlikte havzalar üzerin-
de bulunan derelerde kirlilik, 
evsel ve katı atık yönetimin-
de yetersizlik, bitkisel ve hay-
vansal üretimde azalma, 
doğa turizmi ve geleneksel 
turizmde planlama ve uygu-
lama eksikliği, ormanlar 
başta olmak üzere doğal kay-
nakların kullanımda eksiklik, 
susuzluk, sel, heyelan ve taş-
kınlar, kırsal göç gibi prob-
lemler ortadan kaldırılacak.

Val� Ünlü “Cumhur�yet Bayramı'nın
coşkusunu hep b�rl�kte yaşayalım”

Bulancak Beled�yes� yen� cadde
ve sokakların yollarını yapıyor

Mav�göl’ün de �çer�s�nde yer aldığı
Kuzalan Tab�at Parkı’nda sonbahar

Memur-Sen’den Fransa tepk�s�

KDV ve Muhtasar beyannameleri
ödemelerine taksitlendirme isteniyor

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI TAM GAZ

Palamuda ‘elveda',
hams�ye ‘merhaba'
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İMTİYAZ SAHİBİ

Giresun Güncel Gazetecilik Matbaacılık
Reklam Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. adına

Mehmet GÜNGÖR

BASKI YERİ
Giresun Güncel Tesisleri

GİRESUN GÜNCEL:
BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYI İLKE EDİNMİŞTİR.

(Yazarların yazılarının hukuki sorumlulukları kendilerine aittir.)

İLAN ve REKLAM KOŞULLARI

ABONE KOŞULLARI

Doğum, ölüm başsağlığı ve
teşekkür ilanları (Sütun/cm)  : 3 TL
Adres Değişikliği  : 10 TL
Zayi : 17 TL

Tüzük (A4 Kağıda Sayfası : 30 TL
Kongre İlanı (Dernekler) : 100 TL
Şirket ve Koop. İlanları (Sütun/cm) : 5 TL

YILLIK: 350 TL             6 AYLIK: 175 TL

1. Sayfadan Devam
Karaden�z'�n tek sodalı deres� olan 

Göksu Deres� �ç�nde, havzanın kayalık ya-
pısına bağlı oluşan göller, karların er�me-
s�yle haz�randan �t�baren aralık ayına 
kadar turkuaza yakın b�r renk alıyor.

Parkın �ç kısımlarına �lerlend�ğ�nde 
b�tk� örtüsündek� kızıllık göllerle ve akar-
sularla bütünleş�yor. Sarp araz�dek� vad�de 
ağaçların arasında saklı kalan Mav�göl �se 
z�yaretç�ler�ne seyr�ne doyumsuz manzara 
sunuyor.

Gölün turkuaz reng�ne ve doğaya hay-
ran kaldıklarını �fade eden z�yaretç�ler,den 
Erkan Kılıç, “Mav�göl çok farklı b�r doğal 
güzell�ğe sah�p. Sosyal medyada gördük 
ve z�yaret etmeye karar verd�k. Sonbaharla 
b�rl�kte burada farklı b�r ortam oluşmuş. 
Ağaçlardan yapraklar dökülüyor. Çevrede-
k� ağaçların renkler� güzel b�r görüntü 
oluşturuyor. Buraya a�lem�zle Trabzon’dan 
geld�k ve geld�ğ�m�ze değd�" ded�.

Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) Başkanı 
hemşehr�m�z Prof. Dr. Hal�s Aygün, G�resun Beled�yes�'n� z�ya-
ret ett�. Aygün, başkanlık makamında Beled�ye Başkanı Aytek�n 
Şenl�koğlu �le görüşerek b�r süre sohbet ett�.

Prof. Dr. Aygün’ün z�yaret�nden duyduğu memnun�yet� d�le 
get�ren Başkan Şenl�koğlu: "Prof. Dr. Hal�s Aygün Başkanımız 
ün�vers�teler�m�zle �lg�l� çok güzel çalışmalara �mza atıyor. Ken-
d�s�ne başarılar bundan sonrak� tüm h�zmetler�nde d�l�yorum” 
ded�.

Prof. Dr. Aygün �se G�resun’da bulunmaktan memnun oldu-
ğunu bel�rterek, m�safirperverl�ğ�nden dolayı Başkan Aytek�n 
Şenl�koğlu’na teşekkür ett�.

Sıcak ve sam�m� ortamda geçen görüşmen�n sonunda Baş-
kan Şenl�koğlu ve Prof. Dr. Hal�s Aygün günün anısına b�rb�rle-
r�ne hed�ye takd�m�nde bulundu.

P�raz�z Kaymakamı Fur-
kan Başar maske, mesafe ve 
tem�zl�k kuralları kapsamın-
da P�raz�z Yunus Emre, Te-
peköy ve Akçay köyler�n� z�-
yaret ett�.

İlçe Yazı İşler� Müdürü 
Ad�l B�lg�ç, İlçe Özel İdare 
Müdür Vek�l� İrfan Beyaz, 
İlçe Tarım ve Orman Müdü-
rü İsma�l Baydar, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Müdürü Sonay Çatal 
ve İl Genel Mecl�s Üyeler� 
Cafer Mav� ve Tecat 
Şah�n’�n katılımıyla gerçek-
leşen z�yarette, Akçay, Te-
peköy ve Yunus Emre Grup 
yolunda Afet kapsamında 
Kaymakamlık tarafından ya-
pılan taş duvarları yer�nde 
�ncelend�.

Vatandaşlarla b�r araya 
gelerek onların talep ve so-
runlarını d�nleyen Kayma-
kam Başar, vatandaşlardan 
gelen talepler�n �lg�l� b�r�m 
am�rler�nce �mkânlar ölçü-
sünde b�r an önce çözüme 
kavuşturulması tal�matını ve-
rerek yapılacak çalışmaların 
b�zzat tak�pç�s� olacağını, va-

G�resun Orman Bölge Müdürlüğü'nde 2020 yılı ba-
şında göreve başlayan sözleşmel� Orman Mühend�s� ve 
Orman Muhafaza Memurlarının K�ş�sel Gel�ş�m ve Mes-
leğe Hazırlama Eğ�t�m�ne başlandı.

G�resun ve Ordu’da eş zamanlı başlayan ve �k� gün 
sürecek eğ�t�m G�resun Bölge Müdürü Ahmet Güneş' �n 
açılış konuşmaları �le başladı. Daha sonra Orman Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın konuşmaları �le 
programa devam ett�.

Gerçekleşt�r�lecek eğ�t�mde 164 sözleşmel� personele 
Kurum A�d�yet�, Kurum Kültürü, Orman Koruma Mev-
zuatı, Sosyal Medya, Algı Yönet�m�, Protokol ve Sosyal 
Davranış Kuralları ve Etk�l� İlet�ş�m konularında b�lg�ler 
ver�lecek.

Hakkar�’n�n Şemd�ll� �l-
çes�nde geçen yıl şeh�t olan 
Ordulu P�yade Sözleşmel� 
Er Sal�h Altuntaş’ın a�les�ne 
yen� b�r ev �nşa ed�ld�.

Hakkar�’n�n Şemd�nl� �l-
çes�nde 9 Temmuz 2019 ta-
r�h�nde PKK’lı terör�stler�n 
asker� araca düzenled�kler� 
saldırıda yaralanan ve teda-
v� gördüğü Ankara’dak� has-
tanede şeh�t olan P�yade 
Sözleşmel� Er Sal�h Altun-
taş'ın (24), Ordu'nun Aybas-
tı �lçes�nde oturan a�les�ne, 
İç�şler� Bakanı Süleyman 
Soylu'nun tal�matı �le önce-
k� ev yıkılarak yer�ne yen� 
b�r ev �nşa ed�ld�. İç�şler� Ba-

Keşap Beled�ye Başkanı Mehmet Emür Ankara’da 
Keşap �ç�n temaslarda bulunuyor. Başkan Emür, AK Part� 
Keşap İlçe Başkanı Samet Küçük ve AK Part� Keşap 
İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Kasap �le BOTAŞ Genel 
Müdür Yardımcısı Abdulvah�t F�dan'ı z�yaret ederek müj-
dey� verd�.

Başkan Emür ''BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ab-
dulvah�t F�dan' ın yanındaydık. Müjdel� haber� aldık. 
Bugün �t�bar�yle Keşap şeh�r �ç�ne doğalgaz ver�ld�. 15 
gün �ç�nde açılış meras�m� yapılarak abonel�k �şlemler�-
ne başlanacak �hşallah'' ded�.

Derel�’de 22 Ağustos 
2020 tar�h�nden önce Derel� 
Esnaf Sanatkarları Odası ve 
Kred� Kefalet Kooperat�fin-
den kred� kullanan esnaflara 
borçlarını 2 yıl fa�zs�z erte-
leme �mkanı sunulacak.

Derel� Kred� Kefalet Ko-
operat�fi Başkanı Hasan 
Akar yaptığı açıklamada, 
esnaf ve sanatkarların kul-
lanmış olduğu kooperat�f 
kred�ler�n�n 2 yıl boyunca fa-
�zs�z olarak ertelenmes�ne 
karar ver�ld�ğ�n� b�ld�rd�. 

Şeh�d�n baba ocağı 3 ayda yen�den �nşa ed�ld�
kanlığı’nın desteğ� �le ve 
Ordu Val�l�ğ�’n�n h�maye-
s�nde başlayan süreçte, 
Uzundere Mahalles�’ndek� 
mevcut esk� ev yıkılarak, 3 
ayda �nşa ed�len 2 katlı ev, 
a�leye tesl�m ed�ld�.

Şeh�t babası Kenan Al-
tuntaş, İç�şler� Bakanı Sü-
leyman Soylu’nun kend�s�n� 
b�zzat arayarak ev�n 3 ay �çe-
r�s�nde yapılacağını söyled�-
ğ�n� �fade ederek, “İç�şler� 
Bakanımız Süleyman Soylu 
ben� aradığında, Allah razı 
olsun 3 ay �çer�s�nde ev�n ya-
pılacağını söyled� ve ‘bu za-
mana kadar yapılmadıysa 
bu b�z�m ayıbımız’ ded�. Şu 
an ev tamamen b�tt�. 20 gün 
sonra taşınmayı düşünüyo-
ruz. Ordu Val�m�z Tuncay 
Sonel ve Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanımız H�lm� 
Güler de yakından �lg�lend�, 
emeğ� geçenlere teşekkür 
ed�yorum” ded�.

Şeh�d�n büyükannes� 
Fatma Altuntaş da “Allah ya-
panlardan razı olsun. Devle-
t�m�z yaptırdı, çok güzel 
oldu. B�r tane daha evladı-
mız var. Allah ona hayırlı 
uzun ömür vers�n” d�ye ko-
nuştu.

Z�yaretç�ler�ne seyr�ne doyumsuz manzara sunuyor Keşap doğalgaza kavuşuyor

Kaymakam Başar köy z�yaretler�ne devam ed�yor

tandaşların ayağına g�derek 
onların �stekler�n� b�r�nc� 
ağızdan d�nlemek, yatırım 
ve h�zmetler� yer�nde gör-

mek ve eğer sorun varsa b�r-
l�kte çözüm yolları bulmak 
adına köy z�yaretler�ne 
devam ed�leceğ�n� bel�rtt�.

Derel�’de kred�ler 2 yıl fa�zs�z ertelenecek

Akar, fa�zs�z ertelemeden 
22 Ağustos 2020 tar�h�nden 
yan� sel afet�nden önce 
kred� kullanan esnaf ve sa-
natkarların yararlanab�lece-
ğ�n� bel�rterek, erteleme baş-
vurularının 30 Ek�m Cuma 
günü sona ereceğ�n�, bu fır-
sattan yararlanmak �steyen 
esnafların önünde 3 gün bu-
lunduğunu kaydett�. 

Başvuru yapmayan es-
nafların fa�zs�z ertelemeden 
yararlanamayacağını sözle-
r�ne ekled�.

ÖSYM BAŞKANINDAN ŞENLİKOĞLU’NA ZİYARET

G�resun Orman Bölge Müdürlüğünde Eğ�t�m
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FABRİKA
Organize Sanayi Bölgesi Muhsin Tercan Cad.
No:33 Altınordu/Ordu*Türkiye
E-Posta: info@linra.com.tr
Telefon: 0452 800 04 00

“Farklı beklentiler, farklı çözümler”

İNŞAAT NAK. İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ
GURSAN

Adres : Hacıs�yam mahalles� Fat�h Caddes� No : 51 GİRESUN
Tel : 0454 212 62 02    Cep : 0539 233 03 04

PERSONEL İLANI
Güngör Kardeşler İnşaat
ş�rket�m�z bünyes�nde
çalıştırılmak üzere,
alanında en az 5 yıl
deney�m� olan alt yapı ve 
üst yapı projeler�m�z �ç�n 
İnşaat Mühend�s� arıyoruz.
Başvurular b�zzat yüz yüze 
Güngör Kardeşler İnşaat
ş�rket�ne yapılacaktır.

DEMiRAY

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

0850 305 00 28

GiRESUN

HAZIR
BETON

1. Sayfadan Devam
“Daha yaşanab�l�r b�r G�resun �ç�n” program dâh�l�n-

de çalışmalarını sürdüren ek�pler, Aydınlar Mahalle-
s�’nde düzenleme, Cumhur�yet Parkı’nda çeşme tam�ratı, 
Çıtlakkale Mahalles�’nde yen� �mar yolu, Hacıhüsey�n 
Mahalles� Fevz� Paşa Caddes�’nde kaldırım boyama, Ge-
m�lerçekeğ� Mahalles� Kazım Karabek�r Caddes�’nde 
parke kaldırım, kalede parke tam�r ve Kayad�b� mezarlı-
ğında perde duvar çalışması yürütüyor.

Fen İşler� Müdürlüğü yetk�l�ler� ac�l�yet sırasına göre 
çalışmaların devam edeceğ�n� bel�rterek, “Hem şehr�m�-
z�n gel�ş�m� ve güzell�ğ� hem de vatandaşlarımızın talep-
ler�n� d�kkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ça-
lışmalarımızı tamamladığımız noktaları hemen vatandaş-
larımızın kullanımına açıyoruz.” ded�.

Türk�ye Gençl�k Vakfı 
(TÜGVA) Bulancak Tems�l-
c�l�ğ� gençl�ğe yönel�k faal�-
yetler�n� sürdürüyor. Gençl�-
ğe yönel�k düzenled�kler� an-
ketler sonucunda değerlen-
d�rmeler yapan TÜGVA, 
geçen yıl başlattıkları İnd�-
r�m Anlaşmalarında yen�le-
me çalışmalarına devam ed�-
yor.

Bulancak’ın önde gelen 
sev�len esnaflarından Dö-
ner-� Ala �le tüm ürünlerde 
%25’e varan anlaşma �mza-
layan TÜGVA Bulancak 
İlçe Tems�lc�s� Ubeydullah 
Göktek�n “B�z projeler�m�z� 
gençl�ğ�m�zle b�rl�kte üret�-
yor, onlarla b�rl�kte gel�şt�r�-
yoruz. 

Bu sebeple 1 yıla aşkın 
süred�r b�rl�kte çalıştığımız 
Döner-� Ala �le yen� b�r an-
laşma �mzaladık. TÜGVA 
üyes� gençler�m�z e-üye k�m-
l�k belgeler�n� göstererek �l-
g�l� �ş yer�nden �nd�r�ml� h�z-
met alab�lecekt�r. Y�ne �lçe-
m�zde anlaşma gerçekleşt�r-
d�ğ�m�z �nd�r�m anlaşmala-
rımızı gel�şt�rmeye devam 
edeceğ�z” ded�.

1. Sayfadan Devam
Pandem�n�n yoğun oldu-

ğu yaz aylarında �şletmele-
r�n mağdur�yet�ne çözüm 
üret�lmes� �ç�n KDV ve muh-
tasar beyannameler�ne ta-
hakkuk eden verg�ler�n 
ödeme süreler�n�n uzatılma 
tar�h�n�n dolacağını açıkla-
yan Çakırmel�koğlu; 
"N�san, mayıs ve haz�ran ay-
larına �l�şk�n muhtasar ve 
pr�m h�zmet beyannames� 
�le KDV beyannameler� �ç�n 
tahakkuk eden verg�ler 
ek�m, kasım ve aralık ayla-
rında ödenmes� kararı alın-

1. Sayfadan Devam
Palamut bu sene hem ba-

lıkçının yüzünü güldürdü 
hem de vatandaşın karnını 
doyurdu. 2 aydır bolca 
çıkan palamut, göç etmeye 
başlayınca fiyatı da yüksel-
d�. Tanes� 25 TL'ye kadar 
çıkan palamudun yer�n� 
hams� almaya başladı. F�ya-
tı 30 TL'den 25 TL'ye düşen 
hams�ye vatandaşlar yoğun 
�lg� göster�rken, balıkçılar 
�se havaların soğumasıyla 
b�rl�kte hams�n�n çoğalıp, fi-
yatının düşmes�n� bekl�yor.

Palamudun sonuna ge-
l�nd�ğ�n� �fade eden balık sa-
tıcısı Kurtça Aydın, “2 aydır 
palamut satıyoruz. Yıllardır 
bu kadar çok palamut sata-
mamıştık. Bu sene oldukça 
fazla oldu. Her şey�n b�r 
mevs�m� var. Palamut yavaş 
yavaş göç ed�yor. Efsanen�n 
b�r� g�d�p, b�r� gel�yor. Kara-
den�z'�n efsanes� hams� gel�-
yor. Bu sene �nşallah pala-
mut g�b� hams� de bol olur. 
Hams� bol olursa hem b�z 
kazanırız hem de vatandaş-
lar ucuza hams� yerler. Ham-
s�n�n k�losu bu sıralar 20-25 
TL arasında satılıyor. Daha 

Kısa çalış-
ma ödeneğ� 
�le �şten çıkar-
ma yasağının 
süres�n� 2 ay 
daha uzatan 
Cumhurbaş-
kanı kararı 
Resm� Gaze-
te'de yayım-
landı. Kararla, �şten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan �t�ba-
ren 2 ay uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğ� uygulamasında 
�se daha önce uzatılan süre 30 Ek�m'de sona er�yordu.

Kısa çalışma ödeneğ�n�n süre uzatımına �l�şk�n karara 
göre, 4447 Sayılı İşs�zl�k S�gortası Kanunu'nun geç�c� 
23. maddes�nde bel�rt�len esaslar çerçeves�nde, yen� t�p 
koronav�rüs neden�yle dışsal etk�lerden kaynaklanan dö-
nemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçe-
s�yle 30 Haz�ran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusun-
da bulunan �ş yerler� �ç�n kısa çalışma ödeneğ�n�n süres�, 
30 Haz�ran 2020 tar�hl� 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-
rarı �le uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 
ay daha uzatıldı.

“Karaden�z'�n efsanes� hams� gel�yor”Torba Yasa
Tasarısı’nda
görüşülecek

mıştı. Bu çerçevede KDV 
ve muhtasar beyannameler� 
�ç�n de ödeme sürec� 27 
Ek�m Salı günü son bula-
caktır. Ödemes�n� yapmak �s-
teyen ancak mücb�r sebep 
hal� devam eden, c�ro yapa-
mayan b�nlerce �şletme, bu 
ödemeler�n taks�tlend�r�lme-
s�n� talep etmekted�rler. 
Halen TBMM gündem�nde 
yer alan ve Plan ve Bütçe 

Kom�syonunda kabul ed�len 
Torba Yasa Tasarısı Genel 
Kurul'da görüşülürken t�ca-
ret�n sekteye uğramaması 
adına bu talep öneml� b�r 
konu �çermekted�r. Bu bağ-
lamda öncel�kle Cumhur-
başkanımız Sayın Recep 
Tayy�p Erdoğan’dan ve m�l-
letvek�ller�m�zden bu müj-
dey� beklemektey�z.” �fade-
ler�ne yer verd�.

yen� yen� gelmeye başladı. 
Umduğumuz g�b� bol olursa 
k�losunun 10 TL'ye kadar 
düşeceğ�n� bekl�yoruz. Kap-
tanlar den�zde hams�n�n ol-
duğunu söylüyorlar. Den�z 
ve havalar şu an sıcak g�d�-
yor. Havalar b�raz daha so-
ğuyunca hams�n�n bollaşa-
cağını düşünüyoruz” ded�.
“PALAMUT SON DEM-

LERİNİ YAŞIYOR”
Vatandaşların sezonun 

�lk hams�s�ne oldukça rağ-
bet gösterd�ğ�n� bel�rten 

balık satıcısı Onurcan Köse 
�se, “Palamut son demler�n� 
yaşıyor. Yarım k�lo gelen pa-
lamut 15 TL, 800 gr-1 k�lo 
gelen palamudun tanes� de 
25 l�radan satılıyor. Palamut 
artık b�tt� ve 10 gün sonra ta-
mamen kaybolur. Palamu-
dun yer�n� hams� almaya 
başladı. Dün hams�n�n k�lo-
su 30 l�raydı. Vatandaşlar 
yoğun �lg� gösterd� ve ham-
s�y� yok sattık. Bugün b�raz 

daha bol hams� gel�nce fiya-
tı 20-25 TL arasına düştü. 
D�ğer balıklarda da fiyatlar 
gayet uygun. Mezg�t k�lo 10 
TL, barbun k�lo 15 TL, lev-
rek-ç�pura k�lo 35 TL, so-
mon-alabalık k�lo 30 TL, 
zargana k�lo 40 TL, akbalık 
k�lo 30 TL, �stavr�t k�lo 20, 
sazan-kefal k�lo 15 TL ve 
Norveç kırmızı somon k�lo 
40 TL'den satılıyor” d�ye ko-
nuştu.

TÜGVA’nın �nd�r�m anlaşmaları
yen�leme çalışmaları devam ed�yor

Kısa çalışma ödeneğ� �le �şten
çıkarma yasağı uzatıldı

“Daha yaşanab�l�r b�r G�resun �ç�n”

http://info@linra.com.tr
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1. Sayfadan Devam
Sömürgen�n merkezler�n-

den olan Fransa Cumhurbaş-
kanı Emanuel Macron, son 
b�rkaç zamandır c�nnete es�r 
pol�t�kalarına b�r yen�s�n� ek-
leyerek, �nsanlığa rahmet ola-
rak gönder�len, Hatem-ül En-
b�ya Hz. Muhammed Musta-
fa’ya �l�şk�n sözde kar�katür-
lere fik�r özgürlüğü adına 
sah�p çıkması ve Müslüman-
ları aşağılamasını tel’�n 
etmek �ç�n burada toplandık 
d�yen Memur-Sen İl Başkan 
Vek�l� Sam� Ş�mşek ,”Ya-
bancı düşmanlığı, ırkçılık ve 
İslamofob�, o meşhur Avru-
pa aklını es�r almış, çoğulcu-
luk söylemler�n�n sırçası dö-
külmüş ve n�hayet aşırı sağ 
s�yaset�n ürett�ğ� pol�t�kalar 
s�yaset� bel�rler hale gelm�ş-
t�r” ded�.

Basın açıklamasının de-
vamında �se ;”Almanya’da 
cam� baskını, Hollanda’da 
Gert W�lders’�n terör ve ş�d-
det �çeren konuşmaları ve n�-
hayet Macron’un, �fade hür-
r�yet� arkasına sığınarak, 
İslam’a ve Peygamber�ne sal-
dıran unsurlara sah�p çıkma-
sı c�nnet�n boyutlarını gös-
termekted�r. Burada b�r pa-
rantezle b�r başka tepk�m�z� 
de özell�kle �fade edel�m. 
Kutsal emanetler�m�z�n me-
kânı olmakla yet�n�p, kutsala 
sah�p çıkmayı beceremeyen 
Suud� Arab�stan yönet�m�n� 
ve onunla aynı kulvarda bu-
lunmaya �stekl� B�rleş�k 
Arap Em�rl�kler�n� de tar�h 
ve b�zler not ed�yoruz. D�ne 

Ç�nl� B�yoteknoloj� fir-
ması �le Sağlık Bakanlığı ta-
rafından �mzalanan protokol 
�le korona v�rüse karşı gel�ş-
t�r�len ve Faz 3 aşamasında 
uygulanan aşının �lk aşaması 
başarılı oldu. Aşının �lk aşa-
ması �le �lg�l� b�lg� veren 
Kayser� Şeh�r Hastanes� En-
feks�yon Hastalıkları ve M�k-
rob�yoloj� Uzmanı ve So-
rumlu Araştırmacı Dr. Ayş�n 
Kılınç Toker, aşı yapılan gö-
nüllüler�n �k�nc� dozlarının 
yapıldığını bel�rterek, “Tür-
k�ye genel�nde herhang� b�r 
sorun yaşanmadı ve her şey 
yolunda g�d�yor” ded�.

Araştırmaların başarılı ol-
ması �ç�n daha fazla gönüllü-
ye �ht�yaç olduğunu söyle-
yen Kayser� Şeh�r Hastanes� 
Enfeks�yon Hastalıkları ve 
M�krob�yoloj� Uzmanı ve So-
rumlu Araştırmacı Dr. Ayş�n 
Kılınç Toker, “İlk yaptığımız 
aşımızın üzer�nden 14 gün 
geçt� ve bu süreçte aşı çalış-
masına katılan k�ş�ler�n sayı-
sı artmaya devam ed�yor.

İlk aşılarından sonra her-
hang� b�r sıkıntı yaşamadık 
başvuran k�ş�lerde. 3 sağlık 

“Avrupa’da b�rçok ülkede b�r c�nnet hal� yaşanıyor”

ve Kutlu Neb�’ye dönük ha-
karet fa�ller�n�n kuyruğuna 
takılan ülkeler�n ve yönet�c�-
ler�n, emperyal�st taşeronlu-
ğu ve kap�tal�stler�n sömürü 
baronluğu sıfatlarının sona 
ermes�n�n de yakın olduğuna 
�nanıyoruz.

Hemen bel�rtel�m k�; �n-
sanlığın �nançlarını hedef 
almak özgürlük değ�l, küs-
tahlıktır.Avrupa’dak� k�m� s�-
yasetç�lerde olduğu g�b� Mac-
ron da k�rl� s�yaset�ne malze-
me aramaktadır.Macron’un, 
sözde �fade özgürlüğü adı al-
tında doğrudan �nsanların 
�nançlarına saldıran ve nere-
s�nden bakarsanız bakın k�n, 
nefret ve terörle şek�llenm�ş 
z�h�nler tarafından ç�z�lm�ş 
kar�katürlere sah�p çıkarak, 
teröre ve k�ne ortak olmakta-
dır.

Bu b�r akıl y�t�m�-
d�r. Emanuel Macron, s�yase-
ten yaşadığı kr�z� örtmek 
�ç�n özell�kle yabancı düş-
manı ve ırkçı aşırı sağ s�ya-
set�n söylemler�n� kullanma-
sı, kend� ülkes�n�n m�lletve-
k�l� tarafından dah� “bu ülke 
aklını mı y�t�rd�” şekl�nde 
eleşt�r�lm�şt�r.

Son b�rkaç aydır, ısrarla 
İslam ve Müslümanlar üze-
r�nden güç devş�rmeye çalı-
şan, dey�m yer�ndeyse, aklı-
nı y�t�rm�ş küresel emperya-
l�st odaklara yardakçılık 
yapan Macron’u korku çem-
ber� sımsıkı sarmış durum-
da. Macron, �nsandan korku-
yor. Macron, adaletten kor-
kuyor.Hülasa, Macron, 

İslam’dan korkuyor. Son b�r-
kaç yüzyılda bütün �nsanlık 
öğrend� k�; özgürlük Batı’da 
slogandır.Batı �k� değerden 
korkmaktadır az�z dostlar; 
ad�l dünyadan ve özgür �n-
sandan. İslam da tam da 
bunu vaat etmekted�r.Bütün 
�nsan hakları akt�v�st� örgüt-
lerden, k�ş�lerden, emek ha-
reketler�ne yön veren kuru-
luşlardan, k�ş�lerden beklen-
t�m�z, çağrımız şudur:

Özgürlük �nsanın, dünya 
�nsanlığın �kametgâhıdır. 
Renkler�, fik�rler� ve �nançla-
rı; hakaret etme, küçük 
görme, ş�ddet� çağırma aracı 
yapan, kend� k�rl� oyunları 
�ç�n saklama tezgâhları oluş-
turan, s�yas� k�ml�kler�, �de-
oloj�k örgütlere ve emperya-
l�st devletlere b�rl�kte cevap 
vermel�, onlara yen�lg�y� b�r-
l�kte tattırmalıyız. İnancı-
mız, farklı olab�l�r. F�k�rler�-
m�z karşıt görüneb�l�r.Ama 
çok temel b�r ortaklığımız 
var; b�z �nsanız ve dünyada 
b�rl�kte yaşıyoruz. H�ç 
k�mse, h�ç k�msen�n d�n�ne, 
hükümler�ne ve kutsallarına 
hakaret etme, onları yok 
etme hakkına sah�p değ�ld�r 
ve olamayacaktır.

B�z �nsanız, elbette �na-
nacağız.B�z �nsanız, elbette 
�nsan onurunu savunaca-
ğız.B�z �nsanız, en kes�n şe-
k�lde söylüyorum k��nancı-
mızı ve değerler�m�z� koru-
yacağız.İnanca ve değerlere 
savaş açanlara, kutsallarımı-
za hakaret edenlere karşı da-
yanışmayı güçlend�receğ�zve 

b�rl�kte mücadele edeceğ�z. 
Tam da bu noktada bel�rt-
mek �ster�z k�; Emmanuel 
Macron ve d�ğerler�n�n as-
lında ney� g�zled�ğ�n�n, k�m� 
kolladığının �y� b�l�nmes� ge-
rek�yor.

Dünya’nın �mkânlarını, 
�nsanların �nançlarını çalan-

laryan� Macron g�b�ler, �nan-
ca ve kutsallara hakaretle ye-
n�lg�ler�n� g�zlemeye, yok 
oluşlarını gec�kt�rmeye, k�rl� 
düzenler�n� devam ett�rmeye 
yönel�k tet�kç� konumlarını 
devam ett�r�yorlar. B�z�m gö-
zümüzde Macron ve benzer-
ler� emperyal�stler�n ameles�, 

kap�tal�stler�n, finans baron-
larının hademes�d�r. Güzel 
ahlak �ç�n gönder�lm�ş Hz. 
Resulü hakaretler�ne konu 
eden z�hn�yet, dünya üzer�n-
den s�l�nmeye mahkûmdur.

B�z buradan b�r konunun 
altını kalın ç�zg�yle ç�zmek 
�st�yoruz… Bütün dünya duy-
sun k�; b�z�m �ç�n Hz. İsa da 
Hz. Musa da hülasa, Hz. 
Adem’den Hatemül Enb�ya 
Hz. Muhammed’e bütün pey-
gamberler kutsaldır, haktır, 
sataşmadan dah� muaftır. 
Çünkü onlar, �nsana onuru 
�kram, �nsanlığa felahı 
�mkân hal�ne get�rmek �ç�n 
yaşadılar, yaşattılar ve hak�-
kat�, doğruyu yaydılar. Dola-
yısıyla b�z, neye �nandığına 
bakmaksızın, yüce Allah’ın 
yarattığı bütün �nsanları “ya-
radılanı sev yaradandan 
ötürü” düsturuyla sever, ha-
k�kat�n ışığı sönmes�n, refah 
sömürülmes�n, felah engel-
lenmes�n d�yerek de h�lkat� 
gar�ben�n yan� Macron g�b�-
ler�n karşısında mücadele et-
mey� hem düstur hem onur 
sayarız. Evet, emperyal�st st-
ratej�lerden tevarüs ett�rd�k-
ler� takt�klerle s�n�r uçlarına 
dönük tehd�t üret�yorlar 

bugün. Bu tezgâh temelde, 
İslam’ı ya da �nsanı önemse-
meyen, hayatı dünyayı ve �k-
t�sadı kend� tekel�nde gören 
emperyal�st tapınağın, kap�-
tal�st şövalyeler�n�n unvanla-
rını, �mkânlarını ve düzenle-
r�n� kaybetmeme feryadın-
dan başka b�r şey değ�ld�r.

Ve görünen o k�, Macron, 
mazlumların kanı �le sem�r-
m�ş emperyal�st coğrafyanın, 
en zayıf ülkes�n�n l�der� ol-
ması bakımından beyhude 
terör çığlıkları atmaktadır. 
Z�ra v�rüs Fransa’yı es�r al-
mıştır. 

Yıkılan ve yok olan sö-
mürü ve onu vareden düzen-
d�r. İcra ve �nşa edecek olan-
sa �nanan özgür �nsanın �ra-
des� ve ad�l dünya düzen� 
mücadeles�d�r. Ve beklenen 
şudur k�, sefer �nsana mah-
sus, zafer �mana da�rd�r. Uya-
nan bu dünyayı selamlarken, 
gönlümüzce Rahmet Pey-
gamber�ne salavat get�r�yor 
ve bütün benl�ğ�m�zle, bütün 
güzel sözler�n �ns�camıyla 
seslen�yoruz:Ya Muhammed 
sen� sev�yoruz. Ya Muham-
med sen� sev�yoruz. Ya Mu-
hammed sen� sev�yoruz” �fa-
deler�ne yer ver�ld�.

Koronav�rüse karşı gel�şt�r�len Faz 3 aşısının �lk aşaması başarılı oldu
çalışanına 2. dozlarını yap-
tık. Bu 3 sağlık çalışanı daha 
önce hastalık teması olma-
yan, sağlıklı gönüllülerd�. 
Aşı sürec�nde de herhang� 
b�r yan etk� �le karşılaşmadık 
sadece bölgesel bölgesel b�r 
enjeks�yona bağlı ağrı oldu 
b�r k�ş�de. 

Onun dışında herhang� 
b�r problem�m�z yok şu an 
�ç�n. 14 gün boyunca görevl� 
arkadaşlarımız tarafından k�-
ş�ler yan etk� açısından bel�r-
l� per�yotlarla aranarak, tak�p 
ed�ld�ler. Ayrıca kend�ler�n�n 
de 7/24 ulaşab�lecekler� b�r 
telefon numarası mevcut. Bu 
numaralara da ek problemle-
r� olması durumunda ulaştı-
lar ama b�z şu an merkez�-
m�zdek� gönüllüler�m�zde ek 
b�r problem yaşamadık. 

Türk�ye genel�nde yapı-
lan 350 k�ş�l�k grupta da her-
hang� b�r yan etk�ye rastlan-
madı ve şu ana kadar her şey 
yolunda g�d�yor ama sonuca 
daha hızlı ulaşab�lmem�z 
�ç�n, daha fazla gönüllüye �h-
t�yacımız var çünkü aşıların 
bel�rl� b�r sayıya kadar yapı-
lıp, yan etk� profil�n�n görül-

mes� ve b�r an evvel p�yasa-
ya çıkması bu pandem�n�n 
daha kısa sürede sonuçlan-
masına olanak sağlayacak. 
Aşıyla �lg�l� b�lg� almak �ste-
yen vatandaşlar hem şeh�r 
hastanes�n�n �nternet sayfa-
sında bununla �lg�l� ulaşab�-
lecekler� telefon numaraları 
mevcut. Ayrıca d�rekt hasta-
ne santral�ne bağlanarak da 
aşı b�r�m�nden b�lg� alab�l�r 
hem de gönüllüler kend� ran-
devularını planlayab�l�rler” 
ded�.

Aşıyı �lk vurulan gönül-
lüler arasında olan Kayser� 
Şeh�r Hastanes� Pandem� Ser-
v�s� Enfeks�yon Hemş�res� 
Şer�fe Dursun �se “Aşı yapı-
lalı 14 gün oldu ve ben bu 
süre zarfında herhang� b�r re-
aks�yon veya yan etk� gör-
med�m. Ben �lk etapta geç�-
ren k�ş�ler�n çok ağır geç�r-
d�ğ�n� gördüğüm �ç�n, bu aşı-
nın da ufak da olsa b�r yan et-
k�s� olacağını zanned�yor-
dum ama herhang� b�r şey ol-
madı. Yüksek ateş, öksürük 
g�b� cov�d sürec�nde gördü-
ğüm şeyler�n h�ç b�r�n� bu 
aşıda görmed�m ve normal 

hayatıma devam ett�m. Bu 
süreçte haftalık kontroller�-
m�z vardı. Telefonla b�ze du-
rumumuzla �lg�l� sorular so-
ruldu. Bu salgının yayılma-
sında emeğ� geçenlere teşek-
kür ed�yorum çünkü son dö-
nemler�n� evler�nde geç�rme-
s� gereken �nsanlarımız, 
özell�kle yaşlı �nsanlarımız 
şu anda yoğun bakımda 
ölüm kalım savaşı ver�yor-
lar.  Nefes almayı unuttur-
dukları sağlık personeller�, 
a�leler�ne hasret kalan hasta-
ne çalışanlarının vebal�n� 
omuzlarında taşıyorlar. Hal-
kımız da lütfen maske mesa-
fe ve tem�zl�k kurallarına uy-
sunlar. Kend�ler�n� değ�lse 
de çevrem�zdek� yaşlılarımı-
zı düşünsünler” �fadeler�n� 
kullandı.
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AKDAĞLAR Basın Yayın Ve Pazarlama L�m�ted Ş�rket�ve Yen� G�resun Gazetes�Esk� İmt�yaz Sah�b�, Güler Yüzüyle K�msey� Kırmayan, H�ç K�mseye Kötülük Beslemeyen, Gazetec�, 
Annem�z,

A Y S E L   A K D A Ğ
20 Ek�m 2020 Salı Günü,Çok Sevd�ğ� Memleket� G�resun’da Vefat Etm�şt�r. Bu Süreçte Yanımızda Olan Veya Bunu H�ssett�ren;

KURUMLAR;
Başta, İlg� Ve Alakasıyla G�resun Val�s� Sayın ENVER ÜNLÜ’ye, M�ll� Eğ�t�m Müdürü Sayın Ertuğrul TOSUNOĞLU’na, Kültür Müdürü Kemal GÜRGENCİ’ye, TSO Başkanlığı’na,TSO 
Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcıları MUSTAFA HALİLBEYOĞLU ve Şükrü ATAÜN’e,TARSİM Bölge Müdürü Bülent YAŞAROĞLU’na, Yurt-Kur Müdürü Abdullah İLYAS’a, G�resun 
Güzel Sanatlar veSpor L�ses� Müdürü Tolga HALVACI �le Tüm Öğretmenler� ve Okul Personel�ne, Sosyal B�l�mler L�ses� Müdürü Hakan DEMİR’e, F�nal L�ses� Sah�b� Erol AKSU’ya, 

G�resun L�ses� Öğretmenler�ne, M�thatpaşa Orta Okulu Öğretmenler�ne, Cumhur�yet Ortaokulu Öğretmenler� ve Vel�ler�ne,

BELEDİYE;
G�resun Beled�ye Başkanı Aytek�n ŞENLİKOĞLU’na, Derel� Beled�ye Başkanı Zek� ŞENLİKOĞLU’na, G�resun Beled�yes� Başkan Yardımcısı Osman ÖDEN’e, G�resun Beled�yes� 
esk� başkanları Mehmet IŞIK ve Eş�ne, Hasan KARAİBRAHİMOĞLU ve Eş�ne, Ker�m AKSU ve Eş� Müge AKSU’ya, Beled�ye Başkan Esk� Yardımcısı ve GİFSAD Kurucu Başkanı 

Ömer CİNEL’e,

SİYASİ PARTİLER;
CHP M�lletvek�l� Necat� TIĞLI’ya, CHP Esk� M�lletvek�l� Bülent BEKTAŞOĞLU’na, CHP İl Başkanı F�kr� BİLGE ve Part� Yönet�c�ler�ne, MHP İl Başkanı Ertuğrul Gaz� KONAL’na, 
CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Murat BEKTAŞ’a, MHP Merkez İlçe Başkanı Den�zhan USTA’ya, İl Genel Mecl�s Üyes� ve Grup Başkan Vek�l� Mehmet YILMAZ’a, CHP Merkez İlçe 

Esk� Başkanı Burak BEKTAŞOĞLU’na, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Fatmagül B�len TOPÇUOĞLU ve üyeler�ne, 

SPOR KURULUŞLARI;
G�resun ASKF Başkanı S�nan IŞIK’a, TÜFAD Başkanı Hasan Al� TEK ve Futbol Antrenörler�ne, Futbol İl Tems�lc�s� Mustafa KASAP’a,G�resunspor Kulübü Başkanı Hakan 

KARAAHMET’e,G�resunspor Tekn�k Heyet Üyeler�ne, G�resunspor Alt Yapısı Tüm Antrenörler�  ve Personel�ne, ASKF Esk� Başkanı Mehmet GÜNGÖR’e, G�resunspor Esk� Başkanı 
Mustafa BOZBAĞ İle Yönet�c�ler İbrah�m ÖZKUL ve Ercan PAMUK’a, Bulancakspor Esk� Başkanı Tahs�n PEKER’e, T�reboluspor Esk� Başkanı Yusuf HACIİBRAHİMOĞLU’na, 

Voleybol ve Hentbol G�resun İl Tems�lc�l�kler�ne, Akınspor Kulübüne, G�resun Bölges� Voleybol Hakemler�ne, 

DERNEKLER - SENDİKALAR;
Atatürkçü Düşünce Derneğ� Başkanı Oğuzcan ÖZDEMİR ve Üyeler�ne, Cumhur�yet Kadınları Derneğ�/Em�ne ŞENELve üyeler�ne, G�resun Mus�k� Derneğ� Başkanı Seher ATAÜN ve 
Üyeler�ne ,Müz�k Dostlarına,  Eğ�t�m Sen G�resun Şube Başkanı Ergün ÖNAL ve Üyeler�ne, Türk Eğ�t�m Sen Üyeler�ne, Eğ�t�m İş Send�kasına, G�resun B�lg� Yurdu Derneğ� Başkanı 

A. Gürsel EKMEKÇ� ve Üyeler�ne,

BASIN KURULUŞLARI;
G�resun Gazetec�ler Derneğ� Başkanı Bek�r BAYRAM ve Yönet�m�ne, Yen� G�resun, Yeş�lg�resun, Gündem ve Güncel Gazeteler� �le Spor28 Haber S�tes� başta; G�resun’dak� D�ğer 

Gazetelere, Gazetec� arkadaşlarımız, Ahmet ÖĞÜTÇÜ, Mustafa CİCİ, Asım İNAN, Namık BALTAOĞLU, Egemen ÖĞÜTÇÜ, Al� AKTEN, Zafer AKTEN, Hakan 
KABAHASANOĞLU, H�lal KARAİBRAHİM, Hakan AKBAŞ, Murat BAYRAKTAR, Sal�ha YAYLA, Üm�t CANİKLİOĞLU ve Serp�l GÜRGEN’e,

DİĞERLERİ;
FİSKOBİRLİK Esk� Çalışanlarına, Sokakbaşı Caddes� Dostlarına, 2. Cumartes� Gümüş Günü Arkadaşlarına, M�llet Bahçes� Çalışanlarına, FİSKOBİRLİK Entegre Dostlarına, Saray 
B�sküv� Ş�rket�ne/ İstanbul, Recep-B�rsen ŞEKERLER/Vez�rköprü, Osman FERİDUNOĞLU ve a�les�ne, Şaban KARAKAYA, Em�ne Gürel YAKUPOĞLU, Pınar GÜREL, Tanzer 
BIYIK, Mehmet AYDIN ve Zeynep KARAMAN’a, B�z�m Evler S�tes� Sak�nler�ne, Gaz� Caddes� Esnafına, G�resun L�ses� 1983 Yılı Mezunlarına, Hamd� Bozbağ Anadolu L�ses� 1995 
Yılı Mezunlarına, Samsun Anadolu L�ses� Mezunlarına, G�resun Beled�yes� Cenaze İşler� Müdürlüğüne ve Cenaze Yoğunluğunda Unuttuğumuz, Gözden Kaçırdığımız Dostlarımıza / 

Arkadaşlarımıza, 

Ayrıca; Tüm Akraba, Hısım, Dost ve Arkadaşlarımız �le Cenazeye Gelerek veya Sayısını B�lemed�ğ�m�z N�cel�kte Telefon ve Mesajlarla İl İç�, İl Dışı ve Yurt Dışından Taz�yeler�n� 
B�ld�ren, Acımızı Paylaşan, Acımıza Ortak Olan Herkese Teşekkür Eder, Hürmetler�m�z� Sunarız.

T  E  Ş  E  K  K  Ü  R

Ç O C U K L A R I 

Giresunspor’un Zira-
at Türkiye Kupası üçün-
cü tur müsabakasında 
3. Lig ekiplerinden Te-
kirdağspor ile oynayaca-
ğı karşılaşmanın tarihi 
belli oldu.

Buna göre Giresun Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaş-
maya 4 Kasım Çarşamba günü çıkılacak. 13.00’da start alacak 
maçı kazanan taraf bir üst tura terfi edecek.

Giresunspor’un 
her zaman yanında 
olan Bahattin Kurt ve 
Galip Kurt, 2020-
2021 sezonu için loca 
kiralayarak Çotanak-
lar’a destek oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Çotanak Spor Kompleksi 
Locaları sahiplerini buluyor. Takımına gönül veren ve bunu 
21 numaralı locayı sezonluk kiralayarak gösteren Kurtoğul-
ları Ticaret sahibi Bahattin Kurt ve Galip Kurt'a teşekkür 
ederiz” denildi.

Espiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ilçedeki 8-18 yaş 
arası çocuk ve gençleri masa tenisi antrenmanlarına davet 
etti.

Yapılan açıklamada; “Spor Bakanlığımız’ın belirlediği 
pandemi kurallarına uygun şekilde 8 ile 18 yaş arası çocuk-
larımıza ve gençlerimize yönelik masa tenisi antrenmanları-
mız haftanın pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 16.00 
da Espiye Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonumuzda devam edi-
yor. Katılmak isteyenlerin Espiye Muhsin Yazıcıoğlu Spor 
Salonumuza başvurmaları gerekmekte” denildi.

Giresunlu Basketbolcu Al-
peren Şengül, A Erkek Milli 
Takımımızın 27 Kasım'da Hır-
vatistan ve 29 Kasım'da Hol-
landa ile oynayacağı grup 
eleme maçlarının geniş kad-
rosuna davet edildi.

Yeşilgiresun Belediyes-
por’un altyapısından yetiştik-
ten sonra Banvit’e transfer 
olan ve orada da başarılı bir 
performans sergileyen Gire-
sunlu basketbolcu, Basketbol 
Süper Ligi’nde Beşiktaş’ın for-
masını giyiyor. Henüz 18 ya-
şındaki genç uzun, sezon ba-
şından beri istikrarlı bir şekil-
de performansını sürdürüyor. 
Aslında bundan 1-2 sene 
önce bu seviyelere çıkabilece-
ği konuşuluyordu ama bu ka-
rışık dönemde bir anda ligi 
domine etmeye başladı ve A 
Milli Takımımız bir uzun ka-
zandı. Bir süredir uzun po-
zisyonunda yaşadığımız sıkın-
tılar da göz önüne alınınca 
Alperen ilaç gibi gelmiş ola-
bilir.

Alperen m�ll� takımda

21. loca Kurtoğulları’na

Tek�rdağspor maçı 4 Kasım’da

Masa ten�s�ne davet

Bu sezon ilk kez Tff 1. Ligde mücadele eden Tuzlaspor ilk 
yedi haftanın en başarılı ekibi oldu

İstanbul ekibi yedi haftalık süreçte ligin namaglûp tek 
takım takımı hüviyetinde. Yedi maçta sadece dört puan kaybı 
yaşayan Tuzlaspor 17 puanla ligin zirvesinde.

Tuzlaspor vura kıra g�d�yorGiresunspor’un 4 Kasım’da iç sahada Tekirdağspor ile 
oynayacağı karşılaşma naklen yayın programına alındı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda maçlar önceki sezonlarda ol-
duğu gibi A Spor, A2 ve ATV kanallarından naklen ekranla-
ra getirilecek. 4 Kasım Çarşamba günü iç sahada Tekir-
dağspor ile yapılacak ve 13.00’da başlayacak mücadeleyi A 
Spor’un naklen ekranlara getireceği kaydedildi.

Kupa maçı naklen yayında
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TFF 1. Ligde altı maçta 
11 puan toplayan Giresuns-
por, kısa bir süre içerisinde 
ilk iki içerisinde kendine yer 
bulmayı hedefliyor.

Bir maçı eksik olan Yeşil-

Giresun’un güzide spor merkezlerinden 
Yonca Wellness Club, Giresunspor Hentbol 
takımına kapıları sonuna kadar açtı.

Bu yıl 1. Lig’de mücadele eden Gire-
sunspor Hentbol, 20 günlük lig arasına 
girdi. Yeşil Beyazlı takım bu süreyi antren-
man yaparak geçirecek. 

Yonca Wellness Club ise bu süreçte ta-

TFF 1. Ligde ilk yedi haf-
tanın sonunda iki takımın üç 
puana olan özlemi sürüyor.

Boluspor ve Eskişehirspor 

Giresunspor’da savunmanın göbeğinde yine Diarra-Sadi 
ikilisi görev yapacak. İç sahada Adanaspor ile oynanan kar-
şılaşmada Sadi’nin yokluğunda Diarra’nın yanında stoper 
olarak Mehmet Taş görev yapmıştı. Said iyileşti ve bu 
hafta takımındaki yerini alacak. İki futbolcu da Ümraniyes-
por engelini 3 puanla aşacaklarına inanıyor.

Giresunspor’un forvet oyuncusu Balde, hedeflerinin 3 
puan olduğunu ifade etti. Ümraniyespor ile karşılaşacakla-
rını dile getiren tecrübeli oyuncu; “İyi bir gidişatımız var. 
Geçen hafta maç yapamadık ve sonrasında tamamen Üm-
raniyespor sınavına yoğunlaştık. Hedefimiz bu müsabaka-
dan da üç puanla ayrılarak yolumuza devam etmek” ifade-
lerini kullandı.

Giresunspor –Adanaspor 
karşılaşmasında görev yapan 
foto muhabirlerine T alanı 
ihlal ettiği gerekçesiyle 15 
gün akreditasyon cezası 
geldi.

Yeşil-beyazlıların evinde 
oynadığı müsabakanın tem-
silcilerden Temel Tüysüz’ün 
raporu doğrultusunda Gire-
sunlu dört foto muhabirine 
talimat hükümlerine aykırı ha-
reket etmesinden dolayı 15 
gün akreditasyon cezası ve-
rildi. TSYD yönetimi ve TFF 
Tahkim Kurulu’nun bu cezayı 
ihtara çevirerek kaldırması 
bekleniyor.

Giresunspor zorlu Ümraniyespor müsabakası öncesinde 
tam kadro. Cumartesi günü evinde Ümraniyespor ile karşıla-
şacak olan Yeşil-beyazlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmu-
yor. Teknik adam Hakan Keleş; “Takımımızda eksiğimizin ol-
mayışı sevindirici. Tam kadro bu maça hazırlanıyoruz” dedi.

B�r�nc� L�gde zorlu b�r dönemece g�ren G�resunspor, üstes�nden
gelerek �lk �k� �çer�s�nde kend�ne yer bulacağına �nanıyor

Çotanaklar’ın gözü z�rvede
beyazlılar, ikinci sıranın beş 
puan gerisinde. Çotanaklar, 
seri galibiyetler elde ederek 
ligin üst sırasında yer almayı 
hedefliyor. Basın Sözcüsü Fer-
hat Karademir, bu hafta oy-

nayacakları Ümraniyespor ma-
çını kazanarak 14 puana 
ulaşmak amacındayız. Bu 
sezon bizim hedefimiz yarışın 
içerisinde tamamlayabilmek. 
Bunun için her şey mevcut” 
şeklinde konuştu.
ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Fikstürlerinin ilk haftalara 
göre biraz daha zorlaşacağını 
ifade eden Basın Sözcüsü Ka-
rademir; “Bu hafta lige iyi 
başlayamayan Ümraniyespor 
ile oynadıktan sonra yapaca-
ğımız maçların büyük bir ço-
ğunluğu bizim gibi aynı he-
defin peşinden koşan takım-
larla. Zor bir dönemece giri-
yoruz ama üstesinden gelme-
yi başaracağız. Öncelikli ola-
rak Ümraniyespor karşılaş-
masını kayıpsız geride bırak-
mamız gerekiyor. Bunu başa-
rarak galibiyet sayımızı 
dörde, puanımızı ise 14’e yük-
selterek yarışta daha da söz 
sahibi olmak arzusundayız” 
diye konuştu.

Savunma �k�s�ne emanet

İk� takımın özlem� sürüyor
geride kalan yedi haftada 
galip gelme başarısı göstere-
medi. 

Her iki takım da oynadığı 

maçların üçünde beraberlik, 
dördünde ise mağlubiyetle sa-
hadan ayrılarak galibiyete 
hasret kaldı.

Balde: “Hedefim�z 3 puan”

Teşekkürler Yonca Wellness Club
kımın kondisyon ve ağırlık çalışmalarını üc-
retsiz olarak kendi tesislerinde yapmasına 
müsaade etti. 

Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Kara-
demir ise, “Şahsım ve yönetim kurulumuz 
adına Yonca Wellness Club’a teşekkür edi-
yoruz. Bu vesileyle herkesi Giresunspor’un 
yanında olmaya davet ediyoruz.” dedi.

Gazetec�lere ceza geld�

Tam kadro
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