
Giresun Güncel İletişim: 0454 505 02 28 giresunguncelhaber28@gmail.com         giresun guncel gazetesi       giresun guncel gazetesi       @guncelgazete28

GİRESUN

Tarih: 30 Ekim 2020 Cuma              Yıl:1                   Sayı: 162                       Fiyatı:1 TL

www.g�resunguncel.com.trDoğru haber, güçlü yorum...

Hacımiktat Mah. Suat Akgün Sok. 44/A 28100 GİRESUN
(0454) 202 00 34

www.imsmuhendislik.com  info@imsmuhendislik.com

İstanbul Ms Mühend�sl�k
Isıtma, Havalandırma ve
İklimlendirme Hizmeti

Hacı Siyam Mah. Fatih Cad. No:53/19 GİRESUN
Tel.: 0454 212 62 02 - 216 14 58 - 216 23 04  Faks: 0454 212 37 18

www.gungorinsaat.net

İNŞAAT - HAFRİYAT GÜNGÖRLER İNŞAAT
Ali GÜNGÖR ve OĞULLARI

Osman - Mehmet GÜNGÖR
N�zam�ye Mahalles� Yolasığmaz Sokak No : 1 Merkez / GİRESUN

0 454 505 67 67 mayaakadem�kres@gma�l.com

ÖZEL MAYA AKADEMİ
“Okul öncesi

eğitim bir
sana�ir.”

Aksu Mahallesi, Pazar Cd. No:74 GİRESUN

(0454) 222 04 44

ERGÜNSA
O R M A N Ü R Ü N L E R İ

MDFLAM
SUNTALAM

KAPAK
PARKE

KAPI
MOBİLYA 

HIRDAVATI
ANKASTRE
MUTFAK
MASİFPANEL

OSB
PLYWOOD

KONTRAPLA
K

SEPERATÖR
HIRDAVAT

MOBİLYA 
PROFİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı’nın 97. yıl dönümü Gire-
sun Valiliği önündeki Atatürk 
Anıtı'nın bulunduğu alanda 
Giresun Valisi Enver Ünlü, 
Jandarma Bölge Komutanı 
Tuğgeneral Erhan Demir, Gi-
resun Belediye Başkanı Ayte-
kin Şenlikoğlu, Giresun Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Yıl-
maz Can ve İl Emniyet Mü-
dürü Fahri Aktaş’ın katılımıy-
la düzenlenen tören saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Daha 
sonra Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Cumhuri-
yet Bayramı mesajı okundu.

Giresun Valisi Enver 
Ünlü, günün anlam ve öne-

29 Ek�m G�resun’da coşkuyla kutlandı
G�resun’da 29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı’nın 97. yıl dönümü

G�resun Val�l�ğ� önünde düzenlenen törenle kutlandı

mine dair yaptığı konuşma-
da, “Bugün geçmişimizden al-
dığımız güçle, ezelden ebede 
büyük umutlar ve emin 
adımlarla birlik ve beraberlik 
içerisinde yürürken, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
‘Türk milletinin karakterine 
ve geleneklerine en uygun 
idare’ olarak ifade ettiği ge-
leceğimizin teminatı, dirilişin 
sembolü Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 97. yılını kutla-
manın haklı gururunu ve coş-
kusunu hep birlikte yaşıyo-
ruz. Milletimizin gelişmesini 
ve kalkınmasını, birlik bera-
berlik ve kardeşliğini hedef 
alan iç ve dış mihraklar, bin-
lerce yıllık güçlü devlet gele-

neğimiz ve medeniyet tasav-
vurumuz, güçlü toplum ve or-
dumuz ve yine milletimizin 
karakterin de mündemiç olan 
milli, manevi değerler ve 
üstün hasletler karşısında hiç 
şüphesiz ki başarılı olamaya-
cak ve asil milletimiz güçlü 
adımlarla büyük hedeflerine 

doğru emin adımlarla yürü-
meye devam edecektir” dedi.

Konuşmaların ardından et-
kinlikler, Giresun Güzel Sa-
natlar Lisesi öğrencileri tara-

fından yapılan ‘Atatürk’ te-
malı resim sergisi ile devam 
etti. Giresun Belediyesi Ban-
dosu tarafından çalınan 
marşlarla program sona erdi.

Giresun İl Gümrük Müdürü Burhan Ayhanoğlu, Giresun 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ça-
kırmelikoğlu’nu makamında ziyaret etti. Müdür Ayhanoğ-
lu, Gümrük Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen Giresun’un 
yıllık 600 milyon dolar ihracatı bulunduğuna dikkat çeken 
Ayhanoğlu; “İlimizde sadece buğday ihraç edilmemektedir, 
taş ve maden ürünlerinin yanında fındığında ihracatta 
önemli yeri bulunmaktadır.” dedi. Giresun TSO Başkanı Ça-
kırmelikoğlu, Giresun gümrüğünün kullanılmasının ilimiz 
açısından yararlı olduğuna dikkat çekerek, bu konuda fir-
maların daha hassas olmalarını arzuladıklarını ifade eti.

“G�resun’un yıllık �hracatı 600 m�lyon doları buluyor”

Keşap Belediye 
Başkanı Mehmet 
Emür, Ankara’da 
önemli ziyaretler ger-
çekleştiriyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
İnşaat ve Emlak Da-
iresi Başkanlığı aka-
binde de Gençlik Ve 
Spor Bakanlığı Yatı-
rım Ve İşletmeler 
Genel Müdürü’nü zi-
yaret eden Emür, 
Keşap’a yapılacak ya-
tırımlarla ilgili çalış-
malarını sürdürüyor.
Devamı Sayfa 2‘de

Koronavirüsle mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanu-
nu çerçevesinde kesilen para cezaları, yapılandırma kapsa-
mı dışında tutuldu. Koronavirüs salgını ile mücadelede ge-
tirilen önlemlere uymayanlara verilen cezaların borç yapı-
landırmasına konu yapılmayacağı daha önce de gündeme 
gelmişti. Bu konuda alınan karar, koronavirüsle mücadele-
deki hassasiyeti gözler önüne serdi. Devamı Sayfa 2’de 

Maske takmayana yapılandırma yok

Emür Keşap �ç�n Ankara’da

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu 

operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi 

sorgularının ardından tutuklanarak ce-

zaevine gönderildi.  Devamı Sayfa 2’de

Uyuşturucu tac�rler� tutuklandı

Giresun Halk Eğitimi Merkezi salgın hastalık dönemin-
de alınan Okulum Temiz Belgesi almayı başardı.

Okulum Temiz Belgesi Giresun Milli Eğitim Müdürü Er-
tuğrul Tosunoglu tarafından Kurum Müdürü Salih Uzun ve 
müdür yardımcısı Serdar Tığlı'ya teslim edildi. Milli Eğitim 
müdürü Ertuğrul Tosunoğlu yapılan çalışmalar için tüm 
kurum personelini tebrik ederek kurum müdürü Salih 
Uzun' a teşekkür etti

Kurum müdürü Salih Uzun”Bu belgenin alınmasında ge-
rekli çalışmaları gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Halk Eğ�t�m Merkez� okulum tem�z belges�n� aldı

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin 
dört bir yanında mesai harcamaya devam ediyor. “Daha ya-
şanabilir bir Giresun için” program dâhilinde çalışmalarını 
sürdüren ekipler birçok mahallede çalışmalar yürütüyor. 
Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri aciliyet sırasına göre çalış-
maların devam edeceğini belirterek, “Hem şehrimizin geli-
şimi ve güzelliği hem de vatandaşlarımızın taleplerini dik-
kate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı 
tamamladığımız noktaları hemen vatandaşlarımızın kulla-
nımına açıyoruz.” İfadelerine yer verdiler.

“Daha yaşanab�l�r b�r G�resun �ç�n”

Giresun Kent Konseyi Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Fransa mallarını boykot çağrısına 

destek verdi.Açıklamada “Hemşehri-

lerimizi Fransız menşeili ürünleri al-

mamaya, esnaflarımızı Fransız men-

şeli ürünleri bayilerine iade etmele-

rini ve hiç bir Fransız ürünü satma-

maya davet ediyoruz” ifadelerine 

yer verildi.  Devamı Sayfa 3’te

Kent Konsey�’nden boykota destek
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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
Başkan Mehmet Emür, Ankara’da 

öneml� z�yaretler�n�n ardından yaptığı 
açıklamada yatırımlarının ve projeler�n�n 
tak�pç�s� olduklarını bel�rterek,temasların 
süreceğ�n� aktardı.

Başkan Emür ‘’Cumhur�yet İlköğret�m 
Okulunun yen�lenmes� �ç�n beled�ye tara-
fından tahs�s ed�len, 3 dönümlük araz�ye 
yen� b�nanın yapılması �le �lg�l� görüşme-
lerde bulunduk. Tak�be devam edeceğ�z’’ 
ded�.

Başkan Emür ;“Gençl�k Merkez� Ve 

1. Sayfadan Devam
G�resun İl Emn�yet Müdürlüğü Nar-

kot�k Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ek�pler�, uyuşturucu madde t�ca-
ret� yapan ve ‘torbacı’ tab�r ed�len 
sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç 
organ�zasyonlarının deş�fre ed�lmes�ne 
yönel�k çalışmalar sonucu Ö.A. ve 
C.Ö'yü yakaladı.

Şüphel�ler�n ev ve üzerler�nde ya-
pılan aramalarda toplam 4 parça hal�n-
de 12,3 gram esrar maddes�, 14 k�l�tl� 
şeffaf poşet ve suçtan elde ed�len gel�r 
kapsamında b�n 395 l�ra para ele geç�-
r�ld�. Emn�yettek� �şlemler�n�n ardın-
dan adl�yeye sevk ed�len Ö.A. ve C.Ö, 
tutuklandı.

P�raz�z Kaymakamı 
Furkan Başar, 29 Ek�m 
Cumhur�yet Bayramı kut-
lamaları kapsamında 
v�deo konferans aracılı-
ğıyla P�raz�z’de k� okulla-
ra bağlanarak öğrenc�lerle 
görüştü ve Cumhur�yet 
Bayramı’nı kutladı.

Kaymakam Başar öğ-
renc�lerle b�r süre sohbet 
ett�kten sonra pandem� ne-
den�yle buruk geçen kut-
lamaların son olmasını d�-
leyerek büyük fedakarlık-
larla kurulan Türk�ye 
Cumhur�yet�’ n� b�zlere 
emanet eden başta Gaz� 
Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere tüm az�z şe-
h�tler�m�z� rahmet ve şük-
ranla anıyor tüm halkımı-
zın 29 Ek�m Cumhur�yet 
Bayramı’nı kutluyorum, 
ded�.

Cumhur�yet Halk Part�s� 
G�resun İl Başkanı F�kr� 
B�lge, Esp�ye’de CHP teşk�-
latının 29 Ek�m Cumhur�yet 
Bayramı kutlamaları sıra-
sında çelenk sunumuna em-
n�yet tarafından müdahale 
ed�ld�ğ�n� bel�rterek b�r 
basın açıklaması yaptı.

CHP İl Başkanı F�kr� 
B�lge yaptığı yazılı açıkla-
mada ;”Esp�ye İlçem�zde 
Cumhur�yet� kuran part�m�-
z�n 29 Ek�m’de Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunulması-
na emn�yet tarafından mü-
dahale ed�lm�şt�r.B�z�m Ata-
larımız Cumhur�yet� kurar-
ken k�mseden �z�n almadı, 
emperyal�st güçlerden �z�n 
almadı, b�zler çelenk koyar-
ken emperyal güçler�n �şb�r-
l�kç�ler�nden m� �z�n alaca-
ğız?Tek adam rej�m�n�n yap-
mış olduğu demokras� dışı 
davranışı ş�ddetle kınıyo-
rum. Korkunun ecele fayda-
sı yoktur!H�ç end�şe etme-
y�n, halkımıza söz verd�k, 
Cumhur�yet�m�z�n 100.yı-
lında ülkem�z� demokras� �le 
taçlandıracağız” �fadeler�n� 
kullandı.

CHP genel merkez� tüm 
dünyayı etk�s� altına alan 
ekonom�k buhranın küçük 
ve orta ölçekl� �şletmeler 
üzer�ndek� etk�ler�n� araştı-
rarak b�r rapor hazırladı.

Bu kapsamda TBMM 

T�rebolu İlçe Müftülüğü, n�şanlı ve evl� ç�ft-
lere yönel�k “Evl�l�ğe İlk Adım Sem�ner�” düzen-
l�yor.

Müftülük tarafından yen� evl�ler ve n�şanlılar 
�ç�n düzenlenen “Evl�l�ğe İlk Adım Sem�ner�” se-
m�nere n�şanlı veya evl�l�ğ�nde �lk 5 yılını dol-
durmamış ç�ftler�n katılab�leceğ� duyuruldu.

İlçe Müftülüğü tarafından sosyal medya he-
saplarından duyurulan sem�ner �ç�n, n�şanlı veya 
evl� ç�ftler�n en yakın Kur’an Kursu, cam� veya 
Müftülük vasıtasıyla kayıt yaptırab�lecekler� kay-
ded�ld�. Sem�nerde Evl�l�k, N�kah ve Sorumluluk-
ları, A�lede İlet�ş�m D�l�, A�lede İffet ve Mahre-
m�yet, Çocukla Şenlenen Yuvalar ve Çevre B�l�n-
c� �le Tüket�m Ahlakı g�b� konular �şlenecek.

CHP ekonom�y� mercek altına aldı

Başkanlık d�vanı üyes� ve 
CHP G�resun M�lletvek�l� 
Necat� Tığlı, beraber�nde 
Antalya m�lletvek�l� Aydın 
Özer, G�resun �l başkanı 
F�kr� B�lge, merkez �lçe baş-
kanı avukat Murat Bektaş 

ve kadın kolları başkanı Mü-
berra Acartürk �le Kob�’ler� 
z�yaret ederek, kr�z�n etk�le-
r�n� araştırdı.

Öncel�kle, G�resun T�ca-
ret Ve Sanay� Odası Başkanı 
Hasan Çakırmel�koğlu ve 

yönet�m kurulu üyeler� �le 
b�r araya gelen CHP heyet�, 
�şletmeler�n yaşadığı ekono-
m�k zorluklar ve çözüm öne-
r�ler�n� d�nled�.

Tığlı ve beraber�ndek�-
ler, daha sonra G�resun sa-
nay� s�tes�nde bulunan 
KOBİ’ler�n yetk�l�ler� �le 
pandem� sürec�n�n ekono-
m�ye etk�ler�n� değerlend�r-
d�.

Söz konusunu z�yaretler 
hakkında genel merkeze su-
nulmak üzere hazırlanan ra-
porda şu görüşlere yer ver�l-
d�;“Yapılan �nceleme, araş-
tırma ve görüşmelerden 
sonra G�resun esnafı Pande-
m�n�n �lk yasaklarıyla b�r-
l�kte yan� Mart sonundan �t�-
baren sıkıntılı b�r süreç ya-
şamıştır. Üret�len malların 
satılamaması ya da zama-
nında sevk ed�lememes� üre-
t�c�y� borç senetler�yle karşı 
karşıya bırakmıştır. Haz�ran 
ayı �le b�rl�kte başlayan nor-
malleşme esnafın el�ndek� 
ürünü satmasına, t�car� �l�ş-
k�ler�ne kaldığı yerden 
devam etmes�ne ve b�r 
nebze de olsun nefes alma-
sına neden olmuştur. Artan 
döv�z hem mal�yetlerde hem 
de borçların ödenmes�nde sı-
kıntılar yaratmıştır. Esnaf 
salgın sürec�nde hem eko-
nom�n�n hem de sağlık s�s-
tem�n�n sınıfta kaldığını ve 
sadece yandaşın leh�ne �şle-
d�ğ�n� söyled�. Esnaf maaşı-
nı döv�z c�ns�nden almasa 
b�le öyle ya da böyle b�r şe-
k�lde tüm esnaf ya üret�m 
malzemeler� c�ns�nden ya da 
amort�sman kaynaklı borç-
larını ödemek �ç�n döv�z c�n-
s�nden borçlanmıştır.

Ertelenen s�gorta pr�mle-
r�n�n hal� hazırda k� s�gorta 
pr�mler�yle b�rl�kte öde-
necek olması esnafı zor du-
rumda bırakacağı çok açık-
tır. Şu ana kadar b�r şek�lde 
yoluna devam eden esnaf, 
cov�d-19 neden�yle zor ge-
çeceğ� ş�md�den bell� olan 
kış mevs�m�nde devletten 
c�dd� anlamda nakd� destek 
almazsa çoğu firma kapana-
caktır.”

Keşap’ın çehres� değ�şecek
Kapalı Spor Salonu projem�zde son dü-
zenlemeler yapılıyor,Gençl�k ve Spor Ba-
kanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdü-
rü Ahmet D�ls�z’� makamında z�yaret 
ett�k. Bakanımızın verd�ğ� söz doğrultu-
sunda Gençl�k Merkez� ve Kapalı Spor Sa-
lonu projem�z�n sorunsuz yürüdüğünü ve 
�nşallah 2021’de hayata geçeceğ� nokta-
sında görüştük’’ ded�.

Yapılan z�yaretlere Ak Part� Keşap İlçe 
Başkanı Samet Küçük ve Ak Part� Keşap 
İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Kasap’ta 
katıldı.

Esrar ve b�r m�ktar para ele geç�r�ld�

CHP’den Esp�ye tepk�s�

29 Ek�m v�deo konferansla kutlandı

Müftülükten “Evl�l�ğe İlk Adım Sem�ner�”

1. Sayfadan Devam
Kamuoyunda “verg� affı” olarak b�l�nen borç yapılan-

dırması kapsamının gen�ş tutulmasına rağmen maske tak-
mayanlara ver�len cezaların kapsam dışında bırakılması, 
bu konuya ver�len önem�n büyüklüğü olarak kabul ed�l�-
yor.

Yapılandırma; verg�, Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK), 
genel sağlık s�gortası, öğren�m ve katkı kred�s�, trafik, köp-
rü-otoyol geç�ş �hlal� ve meslek odaları a�datları g�b� b�r-
çok kamu borcunu, cezaları ve gec�kme zamlarını kapsı-
yor.

Borç yapılandırmasına başvurular 1 Kasım’da başlaya-
cak. İk� ay sürecek olan başvurular, 31 Aralık’ta sona 
erecek. Her borcun muhatap olduğu �dareye g�d�lerek ya-
pılacak başvurularda, yapılandırma bedel� maks�mum 18 
aylık taks�tlerle ödeneb�lecek. İk� ayda b�r yapılacak olan 
ödemeler, 18 ay seçeneğ� terc�h ed�ld�ğ� takd�rde toplam 
36 ay sürecek. Borcun tamamının �lk taks�tte ödenmes� ha-
l�nde ana parasının dışında uygulanan gec�kme zammının 
yüzde 90’ı s�l�n�yor. Borç yapılandırmasının ana parası s�-
l�nm�yor, gec�kme fa�z� yapılan ödemen�n vades�ne göre, 
düşük oranlarla Yİ-ÜFE alınarak tekrar hesaplanıyor.

Koronav�rüs tedb�rler�ne ver�len önem gereğ�
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FABRİKA
Organize Sanayi Bölgesi Muhsin Tercan Cad.
No:33 Altınordu/Ordu*Türkiye
E-Posta: info@linra.com.tr
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“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
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GESOB üyeler�n�n öğrenc�ler�ne yüzde 30 �nd�r�m 
�mkanı sağlandı. Mav� Tebeş�r Okulları ve Mav� Tebeş�r 
Kursları �le G�resun Esnaf ve Sanatkarlar Odası B�rl�ğ� 
arasında eğ�t�mde �şb�rl�ğ� anlaşması yapıldı. 

Mav� Tebeş�r Okulları ve Mav� Tebeş�r Kursları Ku-
rucusu Mehmet Şan �le G�resun Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası B�rl�ğ� Başkanı Al� Kara tarafından �mzalanan an-
laşmaya göre GESOB üyeler�n�n öğrenc�ler�ne 12 k�ş�l�k 
sınıflarda sosyal mesafe ve h�jyen kurallarına uygun b�r 
ortamda geçen yılın ücretler� �le bu aya özel %30 �nd�-
r�m �mkanı sağlandı. 

Bu �nd�r�m fırsatından yararlanmak �steyenler�n Fın-
dık Pazarındak� Derv�şoğlu İş Merkez�nde bulunan (Esk� 
F�nal Dershanes�) Mav� Tebeş�r Kursuna kayıtlarını yap-
tırab�lecekler� b�ld�r�ld�.

1. Sayfadan Devam
G�resun Kent Konse-

y�’nden yapılan yazılı b�r 
açıklamada bulunan Kent 
Konsey�, “Fransa başta 
olmak üzere Batı Ülkeler�n-
de son yıllarda başlayan 
İslam düşmanlığı her geçen 
gün artmaya devam ed�yor. 
Başta Fransa Cumhurbaşka-
nı Emmanuel Makron olmak 
üzere Fransız yetk�l�ler�n 
Hazret� Muhammed’� hedef 
alan kar�katürler� savunma-
ları ve hoşgörü d�n� olan 
İslam karşıtı açıklamaları 
karşısında sess�z kalamayız 
kalmamalıyız.

Sömürdüğü ülkelerde 
Fransızcayı resm� d�l yapan, 
tar�h�nde yağmaladığı zen-
g�nl�kler, köleleşt�rd�ğ� veya 
öldürdüğü m�lyonlarca �nsan 
ve yaptığı soykırımlarla b�l�-
nen Fransa’nın bugün 
İslam’ı değerlere saldırıda 
bulunmasına sess�z kalmıyo-
ruz” ded�.

Açıklamada şunlara yer 

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı, 2021 yılında otoyol 
ve köprülerde uygulanması 
düşünülen ‘d�nam�k tar�fe’ 
model� �ç�n çalışmalara baş-
lıyor.

Cumhurbaşkanlığı 2021 
Yılı Çalışma Programı 
Resm� Gazete'de yayınlan-
dı. Programda, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı'nın yen� 
yılda otoyol ve köprülere 
�l�şk�n yen� model b�r fiyat-
lama üzer�nde çalışacağı be-
l�rt�l�yor. Vatandaşların, bazı 
gün ve saatlerde ücretl� yol-
ları daha ucuza kullanab�l-

Koronav�rüs neden�yle, 
okullarda yüz yüze eğ�t�me 
kademel� olarak geç�yor.5. 
ve 9. sınıf öğrenc�ler� yüz 
yüze eğ�t�me 2 Kasım'da 

“İslam düşmanlığı her geçen
gün artmaya devam ed�yor”

ver�ld�; “Fransa Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron‘un 
İslam’ın “bugün dünyanın 
her yer�nde kr�zde olan b�r 
d�n”m�ş g�b� algı oluşturma-
ya çalışması ,”İslam’ın yapı-
landırılması gerekt�ğ�ne” 
da�r açıklamaları “Çocuklara 
�fade özgürlüğünü öğretmek 
bahanes�yle Hazret� Muham-
med’e hakaret �çer�kl� kar�-
katürler� göstermek ‘�fade öz-
gürlüğü’ değ�l yüce d�n�m�z� 
İslam’ı hedef göstermekt�r. 
Macron ‘un bu asılsız söy-
lemler� Sayın Cumhurbaşka-
nı’mızın ded�ğ� g�b� “Saygı-
sızlıktan öte açık b�r provo-
kasyondur. Kend�n� b�lmez-
l�kt�r.”

Hemşehr�ler�m�z� Fransız 
menşe�l� ürünler� almamaya, 
esnaflarımızı Fransız menşe-
l� ürünler� bay�ler�ne �ade et-
meler�n� ve h�ç b�r Fransız 
ürünü satmamaya davet ed�-
yoruz. 

Satın alınacak her Fran-
sız ürününün üzer�nde sömü-
rülen �nsanların gözyaşı ve 
kanı, d�n�m�ze yönel�k ç�rk�n 
saldırıların �zler� vardır.

B�zler G�resun Kent Kon-
sey� olarak Sayın Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tay-
y�p Erdoğan’ın Fransa mal-
larını boykot çağrısını des-
tekl�yor hemşer�ler�m�zden 
hassas�yet göstermeler�n� 
bekl�yoruz.”

5 ve 9’uncu
sınıflar 
okullarına
dönüyor

başlayacak.
Geçt�ğ�m�z haftalarda uy-

gulama eğ�t�m�n�n tüm ay-
rıntılarının salgın tedb�rler� 
doğrultusunda yen�den ya-

pılandırıldığını duyuran 
MEB, eğ�t�m kurumlarında 
Eğ�t�m Kurumlarında H�j-
yen Şartlarının Gel�şt�r�lme-
s� ve Enfeks�yon Önleme 

Kontrol Kılavuzu doğrultu-
sunda gerekl� tüm tedb�rle-
r�n alındığını b�ld�rd�.

Yüz yüze uygulama eğ�-
t�mler�n�n daha sağlıklı ve 
güvenl� b�r ortamda gerçek-
leşt�r�lmes� �ç�n gerekl� ted-
b�rler de alındı. Buna göre 
öğrenc�lere okulda geç�rd�k-
ler� ders �ç�/dışı saatlerde 
maske kullanımı, sosyal me-
safe ve tem�zl�k kurallarına 
uymaları hususunda rehber-
l�k ve yönlend�rmeler yapı-
lacak.Okul yönet�c�ler� ve 
öğretmenler tarafından tak�-

b�n�n yapılarak okulda ger-
çekleşt�r�lecek olan yüz 
yüze eğ�t�m faal�yetler� hak-
kında öğrenc�lere Eğ�t�m Ku-
rumlarında H�jyen Şartları-
nın Gel�şt�r�lmes� ve Enfek-
s�yon Önleme Kontrol Kıla-
vuzu’na göre gerekl� b�lg�-
lend�rmeler yapılacak.Uy-
gulama eğ�t�m�n�n tüm ay-
rıntıları salgın tedb�rler� doğ-
rultusunda yen�den yapılan-
dırıldı. 

Buna göre öğrenc�ler 
gruplara ayrılarak her ders 
saat� 30 dak�ka olacak, te-
neffüsler 10 dak�ka, öğle 
arası da 45 dak�ka olacak. 
Alan ve dal dersler�n�n uy-
gulama kazanımları yüz 
yüze yapılırken teor�k ders-
ler �se uzaktan eğ�t�m yo-
luyla ver�lecek. 

Ayrıca yüz yüze ve 
uzaktan eğ�t�m �le ver�len 
alan ve dal dersler�n�n süre, 
kazanım ve �çer�k açısından 
b�r bütün olarak değerlend�-
r�lmes�, haftalık ders ç�zel-
geler�ne göre yüz yüze ve 
uzaktan eğ�t�me ayrılacak 
ders süreler�n�n alan zümre 
öğretmenler�nce bel�rlenme-
s� sağlanacak.

Mav� Tebeş�r’den esnaflara destek

Otoyol ve köprülere ‘d�nam�k tar�fe' gel�yor

mes� sağlayab�lecek veya ge-
ç�şler artınca fiyatlar düşü-
rülecek.

Programa göre, Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanlığı, 
2021 yılı �çer�s�nde otoyol 
ve köprü ücretler�n�n anlık 
değ�şkenl�k göstereb�leceğ� 
"d�nam�k fiyatlandırma mo-
del�" �le �lg�l� çalışmalara 
başlayacak.

Avrupa'da örneğ� var
D�nam�k fiyatlama mo-

del� Avrupa'da bazı ülkeler-
de uygulanıyor. Söz konusu 
modelde kullanıcıların tale-
b� tüm gün ve saatlerde özel 

yazılımlarla tak�p ed�l�yor. 
F�yatlandırma stratej�s� de ta-
leb�n yoğunluğu ya da azlı-
ğına göre değ�şeb�l�yor. 

Öte yandan programda 
karayollarına �l�şk�n yapıla-
cak çalışmalarla da �lg�l� ka-
rarlara yer ver�ld�. Buna 
göre karayolu ağında bakım 
ve onarım h�zmetler�n�n 
ağırlıklı olarak özel kes�m 
mar�fet�yle performans 
esaslı sözleşmelerle yürütül-
mes� �ç�n gerekl� hukuk� ve 
kurumsal düzenlemelerle �l-
g�l� çalışmalar tamamlana-
cak.

http://info@linra.com.tr
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İnme, beyin damarlarındaki bozukluklar sonucu 
oluşan beyin hasarı ve fonksiyon kaybı olarak tanım-
lanabilir. İnme, kanamaya ve ya beyin damarlarında �-
kanma ve bu nedenle beyne yeterince oksijen ile 
besin maddelerinin ulaşamamasına bağlı görülebilir. 
Yaşlı nüfusun ar�şı ile inme sıklığı giderek artmış�r. 
Dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan has-
talık olup, 25 yaş üzerinde 4 kişiden biri haya� bo-
yunca en az bir kez inme geçirmektedir. İnme farkın-
dalığını art�rmak, koruyucu ve tedavi edici koşulların 
iyileş�rilmesine dikkat çekmek üzere 29 Ekim Dünya 
İnme Organizasyonu tara�ndan “Dünya İnme Günü” 
olarak ilan edilmiş�r. Vücut fonksiyonlarında kalıcı ha-
sarlara neden olabilmesi, ölümle de sonuçlanabilme-
si nedeni ile inme hastalarının erken dönemde hasta-
neye başvurması ve bu hastalığın önlenebilmesi için 
gerekli yaşam tarzı değişikliklerinin yapılması büyük 
önem taşımaktadır.

İnme önlenebilir bir hastalık�r. Bunun için dü-
zenli beslenme; yeterli süre ve kalitede uyku; uygun 
şiddette düzenli fiziksel ak�vite; sigara ve alkol tüke-
�lmemesi; şeker, tansiyon, kalp damar hastalıkları ve 
ritm bozuklukları ( atriyal fibrilasyon) , kolesterol yük-
sekliği gibi dahili problemlerin kontrol al�na alınması 
ve özellikle ileri yaşta bu risk faktörlerinin düzenli 
kontrollerinin yapılması önerilmektedir. Beslenmede 
çok şekerli, tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı ( 
salam, sucuk, pas�rma, turşu, hamur işi ürünler, şer-
betli tatlılar, gazlı içecekler vs) ; yağ olarak ka� ve hay-
vansal yağlar yerine zey�nyağı, �ndık yağı gibi bitki-
sel yağlar kullanılmalıdır. Meyve ve sebzelerin mevsi-
mine uygun olarak tüke�lmesi, düzenli uygun porsi-
yonlarda balık ve yağlı tohum tüke�mi ( �ndık, �s�k, 
ceviz ve badem ) önerilmektedir. Düzenli fiziksel ak�-
vite gerek damar hastalıklarının önlenmesi gerekse 
ruh ve zihin sağlığı açısından önemlidir. Haftada en az 
3 gün en az yarım saat yanınızdaki ile rahat sohbet 
edemeyecek kadar hızlı ama nefes nefese kalmayaca-
ğınız kadar tempolu yürüyüş her yaştan bireye öne-
rilmektedir.

İnmenin en sık belir�leri ani olarak başlayan kol-
bacak güçsüzlüğü, konuşamama ya da konuşulanı an-
layamama, yürüme bozukluğu, görme kaybı, yüzde 
kaymadır. Bu belir�lerden bir ve ya birkaçı görüldü-
ğünde mutlaka 112 aranarak ambulans çağırılmalı 
hastanın tam teşekküllü bir hastaneye ulaş�rılması 
sağlanmalıdır.İnmede ‘ZAMAN BEYİNDİR’ . Her kay-
bedilen dakikada beyinde milyonlarca hücre ölmekte 
hastanın şikayetlerinin kalıcı olma ih�mali artmakta-
dır. Damar �kanıklığına bağlı inmelerde ilk 4.5-6 saat-
te hastaneye başvurulması güçlü kan sulandırıcı te-
davinin verilebilmesi ya da ince bir tüp ile kasıktan da-
mara girilerek beyin damarından pıh�nın çıkarılması 
işlemlerinin yapılabilmesi için gereklidir. Hastanemiz-
de her iki tedavi de uygulanabilmektedir.

29 Ek�m Dünya İnme Günü

Uzm. Dr. Ezgi Yılmaz
Nöroloji Kliniği

Sağlık Bakanı Fahrett�n 
Koca, İstanbul’da durumun 
kontrol altına alınmadığı sü-
rece salgının baş ed�leb�l�r ol-
maktan çıkacağını bel�rterek, 
“İstanbul, dünyanın en kala-
balık kentler� arasında 14. sı-
rada. Mesafe kuralına uyma-
yı zorlaştıran b�r şeh�r, �ç �çe 
yaşıyoruz. V�rüsün yayılma-
sına çok elver�şl� hayat şart-
larına sah�b�z. Hareket hal�n-
dek� k�tle çok büyük. Salgın-
la savaşta d�s�pl�ne ve uzun 
sürel� başarıya �ht�yacımız 
var” ded�.

Sağlık Bakanı Fahrett�n 
Koca başkanlığında saat 
17.00’da toplanan Koronav�-
rüs B�l�m Kurulu toplantısı 
saat 19.00 �t�bar�yle sona 
erd�. Toplantı sonrasında ka-
meraların karşısına geçen 
Bakan Koca, alınan kararları 
açıklayarak basın mensupla-
rının sorularını yanıtladı.

B�l�m Kurulunun ardın-
dan açıklamalarda bulunan 
Sağlık Bakanı Fahrett�n 
Koca, “Çalışmalarına, salgın 
Ç�n’de baş göster�r göster-
mez, 10 Ocak’ta başlayan 
B�l�m Kurulumuz bugün 
İstanbul’da. O tar�hten bu 
yana, �lk kez b�r toplantımızı 
Ankara dışında yaptık. B�l�m 
�nsanlarımızın katıldığı top-
lantı az önce sona erd�. Ko-
ronav�rüs B�l�m Kurulunun 
Ankara dışında toplanması sı-
radan b�r olay değ�ld�r. Üç 
gün önce, İstanbul’da vaka 
sayılarının, Türk�ye’n�n 
yüzde 40’ına ulaştığını açık-
ladım. Cov�d-19 test� poz�t�f 
çıkan her 10 k�ş�den 4’ü 
İstanbul’dadır. Hek�m ve 
hemş�relerden ambulans şo-
förler�m�ze kadar, bütün sağ-
lık çalışanları, hastane yöne-
t�c�ler�, B�l�m Kurulu üyeler�, 
�lg�l� bütün kurumlar olarak 
teyakkuzdayız. 

Durum, b�ze olduğu 
kadar s�ze de büyük sorum-
luluk yüklüyor. Son 7 günde 
ortalama vaka artışı, geçen 
ayın ortalamasından yüzde 
85 fazladır. Oran, 16,5 m�l-
yon nüfusla b�rl�kte düşünül-
düğünde korkutucudur” ded�.

“ARTIŞ, İSTANBUL’A 
GÜNLÜK GİDİŞ

GELİŞLERİN FAZLA OL-
DUĞU ŞEHİRLERDE DE 

YÜKSEKTİR”
Artışın İstanbul’a günlük 

İç�şler� Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşler� Genel 
Müdürlüğünce hayata geç�r�len “Hayat K�ml�ğ�nle 
Kolay” uygulamasına vatandaşlar �lg� göstermeye 
devam ed�yor. Geçt�ğ�m�z ay hayata geç�r�len uygulama-
dan 36 günde yaklaşık 420 b�n k�ş� yararlandı.

“Hayat K�ml�ğ�nle Kolay” uygulaması �le yen� nes�l 
sürücü belgeler�ndek� b�lg�ler, ç�pl� k�ml�k kartlarına en-
tegre ed�l�yor. Böylel�kle vatandaşların yanlarında ayrıca 
sürücü belges� bulundurma zorunluluğu ortadan kalkı-
yor. Yen� t�p sürücü belges�ne sah�p olanlar, k�ml�k kart-
larıyla nüfus müdürlükler�ne başvurduklarında ya da 
k�ml�k kartı değ�şt�rmek �ç�n nüfus müdürlükler�ne gel-
d�kler�nde bu h�zmetten ücrets�z olarak yararlanab�l�yor. 
Bugüne kadar 112 b�n 263 k�ş� k�ml�k kartı başvuru es-
nasında, 307 b�n 146 k�ş� �se mevcut k�ml�k kartına uy-
gulamayı entegre ett�rd�.

YERLİ YAZILIM KULLANILDI
Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k kartında yer alan �şlet�m 

s�stem�nden k�ml�k kartı başvurusunun alınması �le k�m-
l�k kartının basımına kadar olan süreçtek� bütün yazılım-
lar İç�şler� Bakanlığı mühend�sler tarafından yerl� ve 
m�ll� olarak gel�şt�r�ld�. Sürücü belges� b�lg�s�n� k�ml�k 
kartına yükletmek �steyenler nüfus müdürlükler�ne NVİ 
Çağrı Merkez� Alo 199 veya https:// randevu. nv�. gov. tr 
adres�nden randevu alarak başvuru yapab�l�yor.

“İstanbul’da durumu kontrol altına alamazsak,
salgın baş ed�leb�l�r olmaktan çıkacaktır”

Sağlık
Bakanı
Koca:

g�d�ş gel�şler�n fazla olduğu 
şeh�rlerde daha yüksek oldu-
ğunu bel�rten Bakan Koca, 
“Artış, İstanbul’a günlük 
g�d�ş gel�şler�n fazla olduğu 
şeh�rlerde de yüksekt�r. 
İstanbul’un yakın temaslısı 
d�yeb�leceğ�m�z Balıkes�r’de 
ve Tek�rdağ’da yüzde 96, B�-
lec�k ve Düzce’de yüzde 99, 
Ed�rne’de yüzde 91, 
Bursa’da yüzde 84, Sakar-
ya’da yüzde 76, Kırklare-
l�’nde yüzde 71, Kocael�’de 
yüzde 63’t�r. Sadece sayılan 
�ller değ�l, tüm Türk�ye, 
İstanbul’un temaslısıdır. Ge-
l�şme, salgınla mücadelede 
83 m�lyonu �lg�lend�rmekte-
d�r” d�ye konuştu.

“İSTANBUL’DA
DURUMU KONTROL AL-
TINA ALAMAZSAK, SAL-

GIN BAŞ
EDİLEBİLİR
OLMAKTAN

ÇIKACAKTIR”
İstanbul’un dünya kala-

balık kentler� arasında 14. Sı-
rada olduğunu bel�rterek ko-
nuşmasını sürdüren Bakan 
Koca, “İstanbul’da durumu 
kontrol altına alamazsak, sal-
gın baş ed�leb�l�r olmaktan çı-
kacaktır. N�san ayında yaşa-
dığımız tehl�ke de büyüktü. 
Hareket hal�ndek� nüfusu 20 
m�lyon c�varında olan İstan-
bul’un, salgının merkez� ol-
masını güç b�rl�ğ� yaparak, 
kuralları uygulayarak önle-
d�k. Ş�md�, benzer b�r du-
rumla karşı karşıyayız. Bu 
duruma neler yol açtı? İstan-
bul, dünyanın en kalabalık 
kentler� arasında 14. sırada. 
Mesafe kuralına uymayı zor-
laştıran b�r şeh�r, �ç �çe yaşı-
yoruz. V�rüsün yayılmasına 
çok elver�şl� hayat şartlarına 
sah�b�z. Hareket hal�ndek� 
k�tle çok büyük. Kışı burada 
geç�rmek üzere yoğun dö-
nüşler oldu. Tıpkı memleke-
te g�d�şlerde, Anadolu’da ya-
şanan vaka artışları g�b�, ku-
rallara uyumun azalmasıyla 
b�rl�kte, İstanbul’da salgın 
hızla tırmandı. Tehl�ke karşı-
sında teyakkuza geçeb�l�yo-
ruz: Ama r�sk� savar savmaz, 
hayatı akışına bırakıyoruz. 
Karşılaştığımız ve tüm ülke-
y� r�ske atacak durumun tar�-
fi budur. Salgınla savaşta d�-
s�pl�ne ve uzun sürel� başarı-
ya �ht�yacımız var. Düştüğü-
müz yerden kalkmak her 

zaman mümkün olmayab�l�r. 
K�ş�ler�n göstereceğ� küçük 
�hmaller�n bedeller� büyük-
tür.” d�ye konuştu.

“BEDEL, HASTA
DÜŞMEKTEN

FAKİRLEŞMEYE 
KADAR, ÇOKTUR”
“Bedeller�, b�rl�kte öde-

mek zorunda kalab�l�r�z. 
Bedel, hasta düşmekten fa-
k�rleşmeye kadar, çoktur” �fa-
des�n� kullanan Bakan Koca, 
“Kurallara uyab�lmek �ç�n 
baş etmekte en çok zorlandı-
ğınız engel, kalabalıktır. Sos-
yal mesafe kuralının uygu-
lanab�l�r hale gelmes�, 
pek çok durumda şart-
ların �y�leşt�r�lmes�ne 
bağlı. Geçt�ğ�m�z 6 
gün boyunca, 
bakan yardımcı-
larım ve ek�b�m-
le bu konuda ça-
lıştık. İl ve 
�lçe mülk� 
�dare am�rle-
r�, Büyükşe-
h�r ve �lçe 
beled�yele-
r�n�n yöne-
t�c�ler�yle, kamu kurumları-
nın yetk�l�ler�yle b�r araya ge-
lerek, sorun teşk�l eden ko-
nuları ele aldık. Toplu taşı-
ma, pazaryerler�, alışver�ş or-
tamları ve çeş�tl� kent alanla-
rında kurallara uyulmasının 
kolaylaştırılması �ç�n çalışma 
yapılmasını, planlamaya g�-
d�lmes�n� �sted�k. Toplu taşı-
maya ek seferler konması, 
kamu kurumlarında, organ�-
ze sanay� bölgeler� dah�l özel 
sektörde �ş saatler�n�n, y�ne 
sosyal hareketl�l�k kaynaklı 
teması azaltacak şek�lde ye-
n�den düzenlenmes� ele alı-
nan konular arasındadır. Ku-
rumlardan uzaktan er�ş�mle 
evde çalışma kolaylığı sağla-
maları ayrıca �stenm�şt�r.” 
şekl�nde konuştu.

“ÇÖZÜME EN ÇOK
İHTİYAÇ

DUYDUĞUMUZ KONU 
TOPLU ULAŞIMDIR”
Bakan Koca, “Çözüme en 

çok �ht�yaç duyduğumuz 
konu toplu ulaşımdır. Sosyal 
mesafen�n korunamadığı 
toplu ulaşım, en büyük r�sk 
kaynaklarındandır. Yolculuk, 
dolayısıyla r�sk süres� uzun-
dur.” �fadeler�n� kullanarak 
“Bu çözümler�n üret�lmes�, 
salgının tırmanışının sebeb� 

olan hareketl�l�ğ� ve teması 
çok azaltacaktır. Saygıdeğer 
İstanbullular. Hareketl�l�k, şu 
an olduğu g�b� devam eder-
se… Bu durumda, artış 1’ken 
2, 2’ken 4 şekl�nde olmaya-
cak. 1’ken 3, 3’ken 9 şekl�n-
de tam b�r tırmanış olacak. 
Çünkü v�rüs, b�r k�ş�den orta-
lama 3 k�ş�ye bulaşıyor. Bu-
günkünün 2-3 katı ağır tablo, 
tahayyülü b�le zor b�r tablo-
dur. Çözüm, artışın neden�n� 
kontrol altına almaktır. Hare-
ketl�l�ğ� azaltmak, yan� haya-
tı yavaşlatmaktır” açıklama-
sında bulundu.
“TEMEL ŞART OLARAK 

MASKE, MESAFE VE
TEMİZLİK KURALINA 

UYACAĞIZ”
Korona v�rüs salgınında 

başarılı b�r yol �zlemen�n 
temel şartının maske, mesafe 
ve tem�zl�k kurallarına 
uymak olduğunu tekrar y�ne-
leyen Bakan Koca, “Temel 
şart olarak maske, mesafe ve 
tem�zl�k kuralına uyacağız. 
Korona v�rüsün yöntem�n� v�-
rüse karşı kullanacağız. 
V�rüs, b�r k�ş�den ortalama 3 
k�ş�ye bulaşıyorsa: B�z de, ha-
reket� ve teması 3’te b�r�ne �n-
d�receğ�z. Dışarı çıktığımız-
da, üç yere uğruyorsak bunu 
b�re �nd�receğ�z. Günde üç k�-
ş�yle görüşüyorsak b�r k�ş�yle 
görüşeceğ�z. Örnekler çoğal-
tılab�l�r: İsted�ğ�m, hareket� 
ve teması 3’te b�r�ne �nd�r-
men�zd�r. Bunu yaparsanız, 
salgınla gerçekten savaşmış 

olacaksınız. Eğer bunu ya-
parsanız: Her gün �şe g�d�p 
gelmek ve çalışmak zorunda 
olan �nsanlar, tedb�rler� uy-
gulayacak koşullara sah�p 
olur. Toplu taşıma araçların-
da r�sk azalır. Kend�m�z� d�-
s�pl�ne sokalım. Sonsuza 
kadar değ�l. Salgını kontrol 
altına alana kadar. Dışarıya 3 
kere çıkmak yer�ne 1 kere 
çıkın derken: Hayatınıza sı-
nırlama get�rmen�z� talep et-
t�ğ�m�n farkındayım. Taleb�-
m�n amacı, hürr�yetler�n�z-
den toplum yararına fedakâr-
lıktır. Eğer maske, mesafe, te-
m�zl�k kuralına uymazsanız, 
Hareketl�ğ� azaltmaya çalış-
mazsanız: Sağlık çalışanları-
mız yasal hakları olan �z�nle-
r� daha uzun süre kullanama-
yacak. Eğer hayatlarımızı 
kend�m�z d�s�pl�ne kavuştur-
mazsak: Kurallardan çok 
daha ağır mecbur�yetler�m�z 
olacak. Bu sebeple s�ze şunu 
d�yorum: Hareketl�l�ğ� ve te-
ması azaltın. Dışarı çıkmanız 
hal�nde, tedb�rden tav�z ver-
mey�n. İşverenlere seslen�yo-
rum: Esnek mesa� s�stem�ne 
geç�ş �ç�n el�n�zden gelen� 
yapın. Şartlarınız uygunsa 
vard�yalı çalışmayı terc�h 
ed�n. Çalışanlar b�r aradaysa, 
b�r�n�n hastalığa yakalanma-
sıyla heps� temaslı olur. Tüm 
temaslılar mecburen �zole ed�-
l�r. Vard�ya s�stem�nde r�sk 
azalır. Çalışanlarınızın sağlı-
ğını ve �ş kaybını önlemek 
�ç�n doğru olan budur” ded�.

‘Hayat K�ml�ğ�nle Kolay’
uygulamasına rekor başvuru
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Türkiye Basketbol Fede-
rasyonu (TBF) tarafından or-
ganize edilen Bölgesel Ant-

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde müca-
dele eden Görele Belediyespor 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Pazar günü sahasında Konyaaltı Bele-
diyespor ile karşılaşacak olan Görele’nin 

Giresunspor’un Cumartesi günü evin-
de Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaş-
mayı Ankara Bölgesi hakemlerinden 
Kadir Sağlam yönetecek.

Sağlam’a Düzce’den Emrah Ünal ile 
Ankara Bölgesi’nden Hakan Karabalçık 
yardımcılık yapacak. Müsabakada dör-
düncü hakem olarak ise Kütahya Bölge-
si’nden Emre Korkmaz görev alacak.

Giresunspor’un Polon-
yalı yıldızı Nalepa, maçlar-
da önemli olanın kazan-
manın olduğunu dile ge-
tirdi. Sahada her oyuncu-
nun bir rolü olduğunu kay-
deden genç futbolcu; 
“Kimi savunma yapar, kimi 
gol atar. Futbol bir takım 
oyunu ve bu oyunun so-
nunda en güzeli kazan-
mak. Gol atınca da attırın-
ca da çok mutlu oluyo-
rum. Burada başarılı 
olmak, takımıma önemli 
bir katkı sunmak istiyo-
rum” şeklinde konuştu.

Giresunsporlu Meh-
met Taş, hocası Hakan 
Keleş’in jokeri. Yeşil-
beyazlılarda orta sahada 
görev yapan Mehmet Taş, 
ihtiyaç duyulduğunda sa-
vunmanın merkezi ve sa-
ğında görev yapıyor. Taş 
bundan sonraki süreçte ilk 
11’de şans bulamasa bile 
hocasının sonradan yapa-
cağı değişikliklerde ilk 
isim olacağı sanılıyor.

1. Lig’de Giresunspor 
ve Tuzlaspor karşılaşmaları 
ertelenen Altay’ın gelecek 
hafta oynayacağı kupa ve 
lig karşılaşmalarını oyna-
yıp oynamayacağı merak 
ediliyor.

Giresun maçı gibi İzmir 

Bölgesel Antrenör Gel�ş�m Sem�ner� Tamamlandı

renör Gelişim Semineri sona 
erdi.

TBF Akademi üzerinden 

online olarak düzenlenen Böl-
gesel Antrenör Gelişim Semi-
neri, Fatih Emre Gezer’in 
“Video Analiz Türleri ve 
Programlarına Genel Bakış”, 
TBF Eğitim Kurulu Üyesi 
Hakan Yavuz’un “Takıma 
Göre Hücum Sistemi Oluş-
turma”, Derya Özyer’in “Hızlı 
Hücum ile İlgili Çalışmalar”, 
Tamer Oyguç’un “Savunma 
Yönetimi ve Strateji Oluştur-
ma”, Fenerbahçe SK A Kadın 
Takımı Atletik Performans 

Antrenörü Enis Baş’ın “14-16 
Yaş Grubu İçin Sezon İçi Kuv-
vet ve Saha Çalışmaları”, 
Menderes Gümüşdal’ın “Kısa 
ve Uzun Oyuncular İçin Bi-
reysel Gelişim Çalışmaları”, 
TBF Eğitim Kurulu Üyesi Ala-
eddin Yakan’ın “Adam 
Adama Savunmayı Geliştirici 
Çalışmalar” ve Performans 
Psikoloğu Uzm. Psk. Simru 
Kavak’ın “Pandemi Süreci ve 
Sonrasına Mental Hazırlık” 
başlıklı konuşmaları sonrası 
tamamlanmış oldu. Bölgesel 
Antrenör Gelişim Semine-
ri’nin tüm eğitim videoları, 
antrenörlerin kariyer gelişi-
mini desteklemek amacıyla 
TBF Akademi platformunda 
paylaşılacaktır.

Altay’da bel�rs�zl�k
ekibinin oynaması gereken 
Tuzla maçı da ileri bir tarihe 
ertelenirken, Altay'ın 3 
Kasım'da sahasında 1922 
Konya ile oynayacağı kupa ve 
6 Kasım'daki Balıkesirspor 
karşılaşmaları da belirsizliğini 
koruyor. Oyuncularda iyileş-

me olsa bile maç oynayacak 
halde olup olmayacakları 
belli değil. Futbolcuların sağ-
lık durumlarının iyiye gitmesi 
halinde Altay'ın, milli aranın 
ardından 10. hafta oynana-
cak Menemen maçında tam 
kadro çıkabileceği bildirildi.

“Öneml� olan kazanmak”

Taş joker

Ümran�yespor maçına Sağlam hakem

Sultanlar’dan 29 Ek�m kutlaması
Sultanları bu maçın hazırlıklarını dün yap-
tığı antrenmanla sürdürürken, oyuncular 
ve teknik ekip mesai öncesinde Türk Bay-
rağı ile objektiflere poz vererek Cumhuri-
yetimizin kuruluşunun 97. Yılını kutladı.
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Giresunspor Başkanı 
Hakan Karaahmet, teknik 
adam Hakan Keleş’ten çok 
memnun olduklarını dile ge-
tirdi.

Başkan Karaahmet; “Ha-
kanlar arasında çok fazla 
uyum sorunu olmaz, genelde 
anlaşırlar. Benim kafamda 
her zaman bir plan vardır. 
Başkan olmadan önce kafam-
da yaptığım planda Hakan 
Hoca’yı getirmeyi kararlaştır-
mıştım. Hakan Hoca sadece 
bir hoca değil. Kaybolan iki 
topu malzemecilerle bahçede 
arayan ve bulmadan gelme-
yen biri. Kulübün suyundan, 
antrenman sahasının çimine 
kadar her şey ile ilgileniyor. 
Bir kulüp için olabilecek her 
şeyi yapıyor. Mali konulara 
bakış açısı da olumlu. Göre-
ceksiniz Hakan Keleş Türk 
Futbolu’nda teknik adam ola-
rak çok farklı yerlere gelecek. 
O bu işin başında olduğu sü-
rece hem bir kuruşu ziyan et-
meyecektir, hem de Gire-
sunspor formasındaki Çota-
nak’ı hiçbir zaman mahcup et-
meyecektir. Benim olan gü-

Cumartesi günü sahasında Ümraniyespor ile kozlarını pay-
laşacak olan Giresunspor’da son rötuşlar yapılıyor.

Önceki gün Atatürk Stadı’nda yaptığı çift kalede evinde 
oynayacağı karşılaşmanın provasını gerçekleştiren Yeşil-
beyazlı ekip dün ise şut çalışması yaptı. Bugün ter idmanına 
çıkacak olan Giresunspor ardından tesislerde kampa girerek 
müsabaka saatini beklemeye alacak.

Giresunspor’un sezon 
başında Altay’dan transfer 
ettiği Helder’in forma ko-
nusunda işi kolay değil.

Yeşil-beyazlılarda orta 
saha oyuncusu, son hafta-
larda kadroya girme başa-
rısı gösteremedi. Takıma 
sonradan dâhil olan Ant-
hony’nin çabuk adapte ol-
ması, Erolcan’ın da süre al-
dığı dakikalarda şansını iyi 
değerlendirmesi Helder’in 
forma şansını azalttı. Ayrı-
ca Mehmet Taş ve Nale-
pa’nın da aynı mevkide 
görev yapıyor olması ne-
deniyle Helder’in forma 
için daha çok çalışması ge-
rekiyor.

Giresunspor yöneticilerinden Sinan Akgün, sekiz 
gün içerisinde üç maça çıkacaklarını dert etmedikle-
rini dile getirdi.

Akgün; “Cumartesi Ümraniyespor, sonraki Cu-
martesi ise deplasmanda Royal Hastanesi Bandır-
maspor ile karşılaşacağız. Çarşamba günü ise Tekir-
dağspor ile Ziraat Türkiye Kupası üçüncü kademe 
maçı oynayacağız. Milli aradan önce maç trafiğimiz 
yoğun gibi görünse de bunu sorun etmiyoruz. 
Çünkü geniş bir kadromuz var. Hem ligde, he de 
kupa maçında istediğimiz sonuçları alarak yolumuza 
devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.

Giresunspor, Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşma-
dan sonra lige verilecek arada hazırlık maçı oynayabilir.

Teknik adam Hakan Keleş; “Bildiğiniz gibi lige veri-
len daha önceki arada Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı 
yapmıştık. Bandırmaspor müsabakası sonrasında ligimi-
ze yeniden ara verilecek. Altay ile oynayacağımız müsa-
baka o arada oynanmaz ise hazırlık maçı yapmayı plan-
layacağız. Komşu takımlarımızdan biriyle hazırlık maçı 
yapabiliriz” dedi.

Başkan Karaahmet: “O bu �ş�n başında olduğu sürece hem b�r kuruşu z�yan etmeyecekt�r, hem de 
G�resunspor formasındak� Çotanak’ı h�çb�r zaman mahcup etmeyecekt�r. Ben�m O’na olan güvenc�m tam”

G�resunspor
Keleş’ten çok
memnun

vencim tam” ifadelerini kul-
landı.

İNŞALLAH ALIŞKANLIK 
SÜRER

Son haftalarda yenik du-
ruma düşüp sonrasında maçı 
çevirmeleri konusunda da ko-
nuşan Başkan Karaahmet; 
“Ne hikmetse diyeceğim 
önce geri düşüp, sonradan 
maçı çevirmeyi başaran bir 
ekip hüviyetine büründük. 
İnşallah maç kazanma alış-
kanlığımız devam eder. Ada-
naspor maçında adrenalin bu 
kadar yüksek, stresin fazla ol-
ması çok iyi bir şey değildi. 
Futbol adına güzel olabilecek 
her şey oldu. O maç ile ilgili 
herkes çok güzel maç oldu di-
yordu ama içinde yaşayan 
herkes gitti geldi. Futbol 
böyle bir şey. İstediğiniz 
şeyin peşinden sonuna kadar 
koşacaksınız. Yeniden bir 
takım kurduk. Giresuns-
por’un ciddi sorunları vardı. 
Bu sorunları çözmeye çalışı-
yoruz ve bir yandan da yeni 
kurulan takımımızın başarılı 
olması için çaba sarf ediyo-
ruz” dedi.

Arada maç olab�l�r İş� kolay
değ�l

Son rötuşlar

Erolcan: “Taraftarımızı
mutlu edeceğ�z”

Giresunspor’un orta saha 
oyuncularından Erolcan Akdağ, 
Ümraniyespor maçında elde ede-
cekleri sonuçla taraftarları mutlu 
edeceklerini dile getirdi.

Genç futbolcu; “Taraftarımız tri-
bündeki yerini alıp, yanımızda ola-
mıyor ama bizlere her zaman 
büyük destek veriyorlar. Yine tele-
vizyon başında bizlerden müjdeli 
haber bekleyecekler. İnşallah onla-
rı mutlu edecek bir neticeyi alma 
başarısı göstereceğiz” diye konuş-
tu.

Giresunspor’un teknik adamı Hakan 
Keleş, ligin uzun bir maraton olduğunu 
dile getirerek; “Maç kadrosunda yer ala-
mayan ya da oynayamayan küsmemeli” 
dedi.

Hakan Hoca; “Kadromuz geniş. 
Henüz altı maç oynadık ve 28 karşılaş-
mamız daha var. 

Bunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupa-
sı müsabakaları da oynayacağız. Benim 
takımımda herkes her an oynayacakmış 
gibi düşünmeli. Herkesin sırası mutlaka 
gelecek” şeklinde konuştu.

“L�g uzun maraton” “Kadromuz gen�ş”
Aklı 11’de

Giresunspor’un savunma oyuncularından Hayrullah 
Bilazer, Adanaspor maçında Kerem’e kaptırdığı ilk 
11’deki yerini geri almaya çalışıyor.

Sezon öncesinde Boluspor’dan transfer edilen sağ 
bek, 4 maçta ilk 11’de sahaya çıkmış, Adanaspor müsa-
bakasında ise yedek soyunmuştu. Hayrullah formasını 
geri alabilmek için idmanlarda sıkı bir şekilde çalışıyor.
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