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“Batlama mevkiinde bulunan Giresun Belediyesi konka-
sör tesisi üretmeye ve kazandırmaya devam ediyor”

Konkasör tesisinin Belediyeye ekonomik anlamda 
önemli katkılar sağladığını söyleyen Belediye Başkanı Ay-
tekin Şenlikoğlu: “Dışarıdan yapılan hizmet alımlarını en 
az seviyeye indirmek için kendi şantiyemizde kendi ekiple-
rimiz ve kendi ekipmanlarımız ile üretimler yapıyoruz. Şeh-
rimizde yapmış olduğumuz birçok üstyapı çalışmalarında 
kullanılan malzemeleri burada üreteceğiz. Şehrimizin bir-
çok bölgesinde kullandığımız malzemeleri kendimiz üretip, 
kendimiz yapıyoruz. Yaptığımız üretimlerin, Belediyemizin 
özellikle gider kalemlerinde ekonomik olarak ciddi katkılar 
sağlıyor.’’ dedi.  Devamı Sayfa 2’de

Giresun’da sahte içki ima-
lathanesine baskın düzenlen-
di. Operasyonda bin 60 litre 
sahte içki ele geçirilirken, 2 
şüpheli gözaltına alındı. 2’de

Giresun İli İl İstihdam ve 
Mesleki Eğitim Kurulu 
(İİMEK) Toplantısı, Vali Yar-
dımcısı Dr. Hasan Tanrıseven 
başkanlığında yapıldı. 

Toplantıda belirtilen 
dönem içerisinde İŞKUR’a, iş-
sizlik ödeneğinden yararlan-
mak üzere başvuruda bulu-
nan 7 Bin 329 kişiye işsizlik 
ödeneği bağlandığı belirtil-
di.2 Bin 397 işyerinde çalışan 
toplam 12 Bin 908 işçinin, 
kısa çalışma ödeneği deste-
ğinden yararlandırılırken, 
Kovid–19 salgını nedeniyle 

1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu sonrası balıkçılar 
palamut balığı ile umduklarını bulurken, bu yıl hamsiden 
de umut görülüyor. Palamut balığının son günlerini yaşadı-
ğı tezgahlarda, diğer balıkların fiyatları da hem artan 
talep, hem de düşük avlanma nedeniyle yükselişe geçti. Ba-
lıkçılar, havaların soğuması ile birlikte hamsinin daha çok 
kendisini göstereceğini ancak diğer balık çeşitlerinin fiyat-
larının yerinde seyredeceğini ifade ediyor.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun’da bulunan kurumla-
rı ziyaret ederek kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti. İlk olarak Gi-
resun Müftülüğü’nü ziyaret eden Şenlikoğlu,birlik ve beraberliğe her zaman 
önem verdiklerini ifade ederek Mevlid-i Nebi Haftası’nın ülkemize ve tüm 
İslam âlemine huzur getirmesini temenni etti. Daha sonra Diyanet - Sen Baş-
kanı Sami Şimşek'i ziyaret eden Şenlikoğlu, ziyarette sendika çalışmalarından 
dolayı Şimşek'e tebrik ederken, Şimşek ise ziyareti için Başkan Şenlikoğlu'na 
teşekkür ederek, belediyenin yapmış olduğu çalışmaları başarılı bulduklarını ve 
halkın beğenisini kazandığını belirtti. Başkan Şenlikoğlu, son olarak Doğu Ka-
radeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) yeni atanan 
Hakan Gültekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar 
diledi. Gültekin ise ziyaretinden dolayı Başkan Şenlikoğlu’na teşekkür ederek, 
işbirliği içerisinde başarılı çalışmalar yapacaklarına inandığını söyledi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan 
açıklamada; ”22 Ağustos 2020 tarihinde yaşa-
nan sel felaketi sonucu Giresun’un tamamı müc-
bir sebep kapsamına alınmasından dolayı 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanuna göre ödenecek vergi borçlarına tutarına 
bakılmaksızın likidite oranlarına göre faizsiz ola-
rak 24 aya kadar TECİL ve taksitlendirme imkanı 
getirilmiştir. 

Son müracaat tarihi 29 Ocak 2021 tarihi ola-
rak belirlenmiştir” denildi.

Başkan Aytek�n Şenl�koğlu
kurum z�yaretler�nde

Ocak-Eylül aralığında
4 b�n k�ş� �st�hdam ed�ld�

İl İst�hdam ve Meslek� Eğ�t�m Kurulu “Ocak ve Eylül ayları arasında özel sektör 
ve Toplum Yararına Programlarından yararlanarak 4 b�n 27 k�ş� �şe yerleşt�r�ld�”

tam zamanlı olarak çalışma 
düzenine geçememiş olan iş-
letmeler bünyesinde bulunan 
ve salgın nedeniyle ücretsiz 
izne ayrılan 7 Bin 361 işçiye 
nakdi ücret desteği ödemesi 
yapıldı. 

Çalışan kadınlara yönelik 
doğum sonrası çocuğun bakı-
mı ve yetiştirilmesi amacıyla 
oluşturulan Yarım Çalışma 
Hakkı kapsamında başvuruda 
bulunan 59 kadına, Yarım Ça-
lışma Ödeneği desteği sağ-
landı.

Devamı Sayfa 3’te

G�resun Beled�yes� kend�s�
üret�yor kend�s� kazanıyor

Palamut balığı son günler�n� yaşıyor

G�resun’da b�n l�tre sahte �çk� yakalandı

Eğitimde tamamen yüz yüze modele geçilme-
siyle ilgili açıklamalar yapan Milli eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, “Biz çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, 
sınıflarında mutlu bir şekilde görmeyi arzu edi-
yoruz. Ancak bu arzumuz herhangi bir riske rağ-
men olmayacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk, eğitimde yüz 
yüze geçilmesi konusunda çıkan haberlere yöne-
lik açıklama yaptı. Eğitimin tamamen yüz yüze 
geçilmesi konusunda kesin bir tarih belirlenmedi-
ğini söyleyen Selçuk, bakanlık ve resmi kaynaklar 
haricindeki haberlere itibar edilmemesi gerekti-
ğini dile getirdi.

M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya Selçuk'tan
yüz yüze eğ�t�m açıklaması

Sel Afet� Mağdurlarına
Taks�tlend�rme Kolaylığı

Emniyet Genel Müdürlü-
ğü'nün paylaştığı verilere göre; 
son 9 ayda 1441’i ölümlü 
olmak üzere 271 bin 287 kaza 
meydana geldi. Bu kazalarda 
bin 681 kişi hayatını kaybetti, 
173 bin 496 kişi yaralandı.

Devamı Sayfa 2’de

Türk�ye’de 9 ayda 1681 k�ş� trafik
kazalarında hayatını kaybett�

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği 
ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşlarımızın banka hesapları-
na yatıracağız.” dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların 
İBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan va-
tandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için des-
teklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve iş-
verenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İşs�zl�k ve kısa çalışma
ödemeler� 5 Kasım’da



Ordu'da fındıktan sonra en öneml� gel�r 
kaynağı olan k�v�de üret�c�ler hasada ha-
zırlanıyor.

Bu yıl yaşanan kurak neden�yle k�v� 
üret�c�ler� ürünü yet�şt�rmekte zorlansa da 
kal�tel� k�v�ler ş�md�den dalında alıcısını 
bekl�yor.

Kabadüz �lçes�nde k�v� üret�c�ler�nden 
Adem Köroğlu, kuraklık ve bahar döne-
m�nde yaşanan ş�ddetl� rüzgar neden�yle 
k�v� üret�c�ler� �ç�n zor b�r yılın olduğunu 
söyled�.

Tüm zorluklara karşın kal�tel� ürünler� 
yet�şt�rd�kler�n� d�le get�ren Köroğlu, “Bu 
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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
Batlama mevk��nde bu-

lunan G�resun Beled�yes� 
konkasör tes�s�snde, Beled�-
yen�n yaptığı h�zmetlerde 
kullanılmak üzere şu anda 
altılık ve sek�zl�k k�l�t parke 
üret�m� yapılıyor. İht�yaç ol-

G�resun T�caret ve Sana-
y� Odası Başkanı Hasan 
Çakır Mel�koğlu’nu z�yaret 
eden G�resunport L�man 
İşletmec�l�ğ� A.Ş. Müdürü 
Mehmet Nuh Gül, 2020 yılı 
çalışmalarıyla �lg�l� b�lg� 
verd�.

G�resunport L�man İşlet-
mec�l�ğ� A.Ş’n�n 2020 yılın-
da hem �st�hdam hem de ta-
şımacılıkta artış gösterd�ğ�n� 
anlatan Mehmet Nuh Gül, 
İç Anadolu’ya ulaşımın �y�-
leşt�r�lmes�yle G�resun L�-
manı’nın daha da önem ka-
zanacağına d�kkat çekt�. G�-
resunport L�man İşletmec�-
l�ğ� A.Ş Müdürü Gül, “İhra-
cat ağırlıklı çalışan G�resun 
L�manı yük hacm�nde yıl 
�çer�s�nde 1 m�lyon tona 
ulaştı ve bu rakamı yıl sonu-
na kadar aşması öngörülü-
yor. Amer�ka’dan Avru-
pa’ya, Rusya’dan Roman-
ya’ya kadar �hraç ed�len b�r-
çok ürünler�m�z var. Yüzde 
80’e varan oranla �hracat 
ağırlıklı çalışmaktayız. G�-
resun’u İç Anadolu’ya bağ-
layacak olan Eğr�bel Tüne-
l�’n�n h�zmete açılmasıyla 
G�resun L�manı’nın daha da 
önem kazanacağı b�r ger-
çekt�r. Bununla b�rl�kte G�-
resun L�manı’na yaptığımız 
yatırımlarla öncel�kle l�ma-
nın �ş hacm�n� artırmaya 
odaklandık ve bu �ş hacm�-
ne h�zmet sağlayab�lmek 
�ç�n öneml� b�r alt yapı yatı-
rımı yaptık. İst�hdam konu-
sunda doğrudan �st�hdam sa-
yısı 200’ü buldu. 500’ün 

Doğu Karaden�z'de ya-
ğışların azalmasıyla oluşan 
kuraklıkla b�rl�kte yakılan 
anızın ateş�, lodosla yayıla-

1. Sayfadan Devam
Emn�yet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı geçen 

Eylül ayında meydana gelen kazaların Kent Güvenl�ğ� 
Yönet�m S�stem� (KGYS) kameralarına yansıyan görün-
tüler�n� �nternet s�tes� üzer�nden paylaştı. Emn�yet’�n ve-
r�ler�ne göre son 9 ayda 1441’� ölümlü olmak üzere 271 
b�n 287 kaza meydana geld�. Bu kazalarda b�n 681 k�ş� 
hayatını kaybett�, 173 b�n 496 k�ş� yaralandı.

Emn�yet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı geçen 
eylül ayında Kırıkkale, Batman, Iğdır, K�l�s, Ankara, Ak-
saray, Adana, Afyonkarah�sar, Amasya, Artv�n, Aydın, 
Balıkes�r, B�ngöl, B�tl�s, Burdur, Çankırı, Çorum, Esk�-
şeh�r ve Gümüşhane de meydana gelen ve KGYS kame-
ralarına yansıyan trafik kazalarına �l�şk�n görüntüler� ‘hız 
kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayab�l�rd�' notuyla 
paylaştı. İnternet s�tes�nde yer alan görüntülerde sürücü-
ler�n aşırı hızlı araç kullanmaları, kavşaklarda geç�ş ön-
cel�ğ�ne d�kkat etmemeler� ya da d�kkats�zl�k sonucu tra-
fik kazalarına karıştıkları görüldü.

Trafik Başkanlığı’nın Ocak �le Eylül aylarına �l�şk�n 
kaza ver�ler�ne göre �se yurt genel�nde b�n 441’� ölümlü, 
110 b�n 874 yaralamalı, 158 b�n 972 �se madd� hasarlı tra-
fik kazası meydana geld�. Toplamda 271 b�n 287 kazanın 
meydana geld�ğ� son 9 ayda 173 b�n 496 k�ş� yaralanır-
ken, b�n 681 k�ş� �se hayatını kaybett�. Bu kazalardan 92 
b�n 106’sında otomob�l, 29 b�n 377’s�nde motos�klet, 27 
b�n 235’�nde �se kamyonetler yer aldı.

EN ÇOK KAZA İSTANBUL'DA
Trafik Başkanlığı ver�ler�ne göre son 9 ay da en çok 

ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana gelen �ller arasında 
11 b�n 350 kaza �le İstanbul �lk sırada yer alırken, Anka-
ra, Antalya, Bursa, İzm�r, Mers�n, Konya ve Muğla ola-
rak sıralandı. En az trafik kazası �se Hakkar�, Tuncel�, 
Bayburt ve Ardahan’da meydana geld�.

SÜRÜCÜ HATALARI
Emn�yet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt ge-

nel�nde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen 
sürücü hatalarını �se şöyle sıraladı:"Araç hızını yol, hava 
ve trafiğ�n gerekt�rd�ğ� şartlara uydurmamak, kavşak 
geç�t ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geç�ş öncel�ğ�-
ne uymamak, şer�t �zleme ve değ�şt�rme kuralına uyma-
mak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kır-
mızı ışık veya görevl�n�n dur �şaret�nde durmamak, taşıt 
g�remez trafik �şaret� bulunan yerlere g�rmek, yaya ve 
okul geç�tler�nde yavaşlamamak, yayalara geç�ş hakkı 
vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla 
araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve 
hatalı şek�lde veya yasak olan yerlere park etmek."

EN ÇOK YANDAN ÇARPMA
İstat�st�klere göre 34 b�n 394 kaza yandan çarpma 

şekl�nde meydana gel�rken, bunun dışında en çok arka-
dan çarpma, yayaya çarpma, yoldan çıkma, devr�lme-
takla atma-savrulma ve karşılıklı çarpışma şekl�nde mey-
dana geld�ğ� bel�rt�ld�.

Doğu Karaden�z’e kuraklık uyarısı

rak, orman yangınları r�sk�-
n� artırdı.

Uzmanlar, 10 ayda 38 
yangının çıktığı bölgede r�s-

k�n yüksek olduğunu bel�r-
terek, anız yakılmaması yö-
nünde uyarılarda bulunuyor. 
Karaden�z Bölges�'nde son 

aylarda azalan yağışlar, ku-
raklık tehl�kes�n� de berabe-
r�nde get�rd�. Bölgedek� 
baraj ve göllerde su sev�ye-
ler� düştü, �çme suyu kay-
nakları azaldı. Bu yıl yarı 
oranında yağış alan bölgede 
kuraklıkla b�rl�kte yakılan 
anızın ateş�, lodosla yayıla-
rak, orman yangınları r�sk�-
n� artırdı. Uzmanlar, bölge-
de yangın r�sk�n�n yüksek ol-
duğunu bel�rterek, anız ya-
kılmaması yönünde uyarı-
larda bulundu.

Trabzon Orman Bölge 
Müdürü Em�n Yılmaz, 
Doğu Karaden�z'de yangın 
sezonunun hava şartlarına 
bağlı olarak başladığını ha-
tırlattı ve uyarılarda bulun-
du. Yılmaz, "Yörem�zdek� 
yangınlar ek�m ayı sonunda 

başlayıp, kasım ve aralık ay-
larında yoğunlaşıyor. N�san 
ve mayıs ayında yangınlar 
yoğunlaştıktan sonra sona 
er�yor. İç�nde bulunduğu-
muz per�yot da bu sezonun 
başlangıcı. Vatandaşlarımı-
zın da bu konuda d�kkatl� ol-
malarını �st�yoruz. Yangın-
ların çok büyük kısmı �nsan 
kaynaklı çıkıyor. İnsan kay-
naklı orman yangınlarının 
da yaklaşık yüzde 60'ını 
�hmal ve tedb�rs�zl�k oluştu-
ruyor. Bölgem�zdek� yan-
gınların çoğu özell�kle bağ 
ve bahçe tem�zl�kler�nden 
kaynaklanmaktadır" ded�.

'2 AYDIR YAĞIŞ
ALAMADIK’

Bölgede hava şartlarının 
yangına zem�n hazırlayacak 
durumda olduğunu kayde-
den Yılmaz, "2 aya yakın sü-
red�r yörem�zde yağış ala-
madık. Araz� ve otlar kuru, 
rutubet düşük. Buna bağlı 
olarak zaman zaman rüzgar 
da çıkıyor. Bunlar b�rleşt�ğ� 
zaman yangınların çıkma ve 
büyüme olasılığı artırıyor. 
İnsanlarımızın d�kkatl� ol-
malarını, bahçeler�ndek� te-
m�zl�klerde çıkan maddeler� 
yakmamalarını �st�yoruz. 
Y�ne orman �ç�nde ve c�va-
rında ateş yakılmamasını �s-
t�yoruz. Çobanlar, avcılar 
veya gez�nt� amacıyla or-
manlara g�den �nsanların ke-
s�nl�kle ateş yakmamalarını, 
s�gara ve ateş�n çıkmasına 
neden olarak d�ğer şeyler-
den kaçınmalarını �st�yoruz" 
d�ye konuştu.'

ELİNLE YAKTIĞIN 
ATEŞİ GÖZYAŞINLA 
SÖNDÜREMEZSİN’
Pandem� neden�yle 

yoğun olarak köylere dö-
nüşler olduğunu ve tarım 
araz�ler�n�n daha çok kulla-
nıldığını kaydeden Yılmaz, 
"Bu araz�lerden yanıcı 
madde olab�lecek kes�m ar-
tıkları çıkab�l�yor. Vatanda-
şımızı beled�yeler, köy muh-
tarları ve kaymakamlıklarla 
görüşerek, uyarıyoruz. En 
ufak b�r d�kkats�zl�kle yan-
gınların çıkmasına sebep ola-
b�lecek şartları yaşıyoruz. 
'El�nle yaktığın ateş�, gözya-
şınla söndüremezs�n' d�yo-
ruz. Daha fazla d�kkatl� ola-
lım" ded�.

9 ayda 271 b�n 287 trafik kazası

G�resun TSO’da l�man faal�yetler� anlatıldı

üzer�nde de dolaylı �st�hda-
ma ulaştık. Burası devreye 
g�rd�kten sonra kooperat�f 
üyel�ğ�nde artış oldu” ded�.

G�resun T�caret ve Sana-
y� Odası Başkanı Hasan Ça-
kırmel�koğlu �se atıl durum-
da bulunan G�resun L�ma-

nı’nın �şlevsel hale gelmes�-
n� önemsed�ğ�n� bel�rterek, 
yapılan z�yaretten dolayı 
memnun�yet�n� �fade ett�.

Fındıktan sonra k�v� hasadı başlıyor
yıl d�ğer yıllara kıyasla zor b�r yıl oldu. 
Aşırı sıcaklar neden�yle k�v�ler çok suya 
�ht�yaç duydu. Normal yıllarda bahçeler�-
m�ze gösterd�ğ�m�z emeğ�n �k� katını gös-
terd�k. Çok şükür kal�tel� k�v�ler� yet�şt�r-
mey� başardık. İnşallah önümüzdek� gün-
ler �ç�nde k�v�y� toplamaya başlayacağız” 
ded�.

Köroğlu, açıklanan fiyatın kend�ler�n� 
mutlu ett�ğ�n�, k�v�y� satmakta �se kes�n-
l�kle sorun yaşamadıklarını sözler�ne ekle-
d�. Öte yandan, Ordu K�v� Üret�c�ler� B�r-
l�ğ� Başkanı Yusuf Uzunlar, b�r�nc� kal�te 
k�v�n�n 6 TL’den alınacağını açıklamıştı.

300 b�n�n üzer�nde üret�m gerçekleşt�r�ld�

duğunda �se onluk, on beş-
l�k ve y�rm�l�k br�ket, yağ-
mursuyu oluğu ve bordür 
taşı dökümler�n�n �malatı da 
yapılarak ek�pler�n kullanı-
mına sunuluyor. K�l�t parke 
üret�m�n�n �se günde 5 b�na-
det� bulduğu ve son b�r 
yılda 300 b�n�n üzer�nde üre-
t�m gerçekleşt�ğ� b�ld�r�ld�.

Konkasör tes�s�n�n Bele-

d�yeye ekonom�k anlamda 
öneml� katkılar sağladığını 
söyleyen Beled�ye Başkanı 
Aytek�n Şenl�koğlu: “Dışa-
rıdan yapılan h�zmet alımla-
rını en az sev�yeye �nd�rmek 
�ç�n kend� şant�yem�zde 
kend� ek�pler�m�z ve kend� 
ek�pmanlarımız �le üret�m-
ler yapıyoruz. Şehr�m�zde 
yapmış olduğumuz b�rçok 
üstyapı çalışmalarında kul-
lanılan malzemeler� burada 
üreteceğ�z. Şehr�m�z�n b�r-
çok bölges�nde kullandığı-
mız malzemeler� kend�m�z 
üret�p, kend�m�z yapıyoruz. 
Yaptığımız üret�mler�n, Be-
led�yem�z�n özell�kle g�der 
kalemler�nde ekonom�k ola-
rak c�dd� katkılar sağlıyor.’’ 
ded�.

1. Sayfadan Devam
Ülke genel�nde son za-

manlarda meydana gelen 
sahte �çk� zeh�rlenmeler� ne-
den�yle G�resun Emn�yet 
Müdürlüğü ek�pler� çalış-
malarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda G�re-
sun’da İl Emn�yet Müdürlü-
ğü Kaçakçılık ve Organ�ze 
Suçlarla Mücadele Şube 
ek�pler�, M.D. �s�ml� şahsın 
�kamet�nde yaptıkları ara-
mada p�yasaya sürülmek 
üzere toplam b�n 60 l�tre 
sahte �çk� ele geç�rd�. 

Toplam b�n 60 l�tre sahte �çk� ele geç�r�ld�
Ayrıca �çk� yapımında 

kullanılan 1 adet damıtma c�-
hazı �le �çk� yapımında kul-
lanılan çok sayıda malzeme 
ele geç�r�ld�. Sahte �çk� ope-
rasyonunda M.D ve H.T 
�s�ml� şahıslar gözaltına alı-
narak mahkemeye sevk 
ed�ld�.

Ayrıca G�resun’da Ek�m 
ayı �çer�s�nde yapılan d�ğer 
sahte �çk� operasyonlarında 
�se toplamda 229,5 l�tre 
sahte �çk� �le sahte �çk� yapı-
mında kullanılan 75 l�tre et�l 
alkol ele geç�r�lm�şt�.
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1. Sayfadan Devam
Val� Yardımcısı 

Dr. Tanrıseven dönem �ç�nde 
dört b�n�n üzer�nde vatanda-
şa �st�hdam, 13 b�n k�ş�ye 
kısa çalışma ödeneğ� desteğ� 
sağlandığını bel�rtt�. Toplan-
tının açılışında b�r konuşma 
yapan Val� Yardımcısı Dr. 
Hasan Tanrıseven, G�resun 
İl İst�hdam Kurulunun �l dü-
zey�nde; �st�hdam ve mesle-
k� eğ�t�m pol�t�kalarının 
oluşturulması, �st�hdamı ko-
ruyucu, gel�şt�r�c� ve �şs�zl�-
ğ� önley�c� tedb�rler alınma-

1. Sayfadan Devam
Balıkçı Aydın 

Ceylan, balık tez-
gahlarında şuanda 
az m�ktarda da olsa 
çeş�t bulunduğunu 
söyled�. Palamut ba-
lığının artık sona 
gelmek üzere olduğunu �fade eden Ceylan, “Yer�n� ham-
s�ye bırakıyor ve yavaş yavaş başladı. İstavr�t, mezg�t, 
barbun, sargan, ç�nekop balıkları tezgahlarda şuanda. F�-
yatlar b�raz yüksek ama çeş�t az çıkıyor. Şuan bütün ka-
yıklar palamut peş�nde oldukları �ç�n, çeş�tlere fazla 
bakan yok. Y�ne de müşter�ye alacak oldukları balıklar 
var” ded�.

“HAVALARIN SOĞUMASI İLE
HAMSİ UCUZLAYACAK”

“Havaların soğuması �le fiyatlar düşmez, genell�kle 
tam ters� oluyor” d�yen Ceylan, “Rüzgarlı havalarda av-
lanma olmuyor, den�ze çıkan olmuyor ve az m�ktarda av-
lanıldığı �ç�n fiyatlar yüksel�şe geç�yor. Ancak hams� g�b� 
bazı balıklar vardır havaların soğuması �le b�rl�kte çıkar. 
O tür balıklar müşter�ye ucuz olarak sunulacak” d�ye ko-
nuştu.

“HER BÜTÇEYE GÖRE BALIK”
F�yatlara değ�nd�ğ�nde, her bütçeye göre balık oldu-

ğunu �fade eden Ceylan, “Palamut boyutuna göre 10-25, 
�stavr�t 25-40, mezg�t 20-40, barbun 30-50, ç�nakop 60, 
hams� 20-30 arası, sargan 35-40 arasında değ�ş�yor. Bu fi-
yatlara göre talep pek fazla olduğu söylenemez, her büt-
çeye göre de balık var” şekl�nde konuştu

G�resun Beled�yes� Fen İşler� Müdürlü-
ğü’ne bağlı ek�pler şehr�n muhtel�f yerler�n-
de çalışmalarına ara vermeks�z�n devam ed�-
yor.

Bu kapsamda; Hacıs�yam Mahalles� Saz-
bey�mevk��nde kaldırım yen�leme, yen� has-
tane yanında menfez çalışması, Seldeğ�rme-
n� Mahalles� Kabacakuz Sokak’ta parke ye-
n�leme ve Cumhur�yet Mahalles�’nde asfalt 
ser�m �şlem� gerçekleşt�r�l�yor.

Beled�ye Fen İşler� Müdürlüğü yetk�l�le-

Kov�d–19 neden�yle 12 b�n 908 k�ş�ye
kısa çalışma ödeneğ� bağlandı

sı �le uygulanacak akt�f �ş-
gücü programlarının bel�r-
lenmes� görevler�n�n bulun-
duğunu bel�rtt�.

Val� Yardımcısı Dr. 
Hasan Tanrıseven, G�re-
sun’dak� �st�hdamı gel�şt�r-
mek �ç�n her kurumun kend� 
faal�yet alanında �st�hdama 
yönel�k farkındalık yarata-
cak projeler üretmes�ne �ht�-
yaç olduğunu, özell�kle ku-
rula üye olan kurumların 
buna öncülük yapmaları �ç�n 
bu alanda çalışma başlatma-
larını �sted�. İst�hdam �le �l-

g�l� hazırlanacak olan her 
projeye Kurul olarak destek 
verecekler�n� kaydeden Tan-
rıseven, “Amacımız daha 
fazla vatandaşımızı �ş sah�b� 
yapmak” ded�.

Toplantının devamında, 
Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürü Mustafa Sarı tara-
fından İİMEK toplantısına 
katılanlara Kurumun Ocak-
Eylül 2020 dönem�nde yap-
tığı çalışmalar konusunda 
b�lg� ver�ld�.

4 BİN 27 KİŞİ İŞE YER-
LEŞTİRİLDİ

Ver�len b�lg�de; Ocak-
Eylül dönem�nde kuruma 
kayıt yaptıran vatandaşlar-
dan, özel sektöre 2 B�n 290 
k�ş�n�n �şe yerleşt�r�ld�ğ� be-
l�rt�ld�. Bu süre zarfında 13 
engell� vatandaşın �st�hdamı 
sağlandı.Yıl �ç�nde G�resun 
genel�nde faal�yet gösteren 
kamu kurum ve kuruluşları 
bünyes�nde 36 Toplum Ya-
rarına Program (TYP) dü-
zenlen�rken, programlardan 
875 kadın ve 862 erkek 
olmak üzere toplam B�n 737 
�şs�z yararlandı. Özel sektör 
ve TYP toplamında 4 b�n 27 
k�ş� �şe yerleşt�r�ld�.

Dönem �ç�nde İŞKUR’a, 
�şs�zl�k ödeneğ�nden yarar-
lanmak üzere başvuruda bu-
lunan 7 B�n 329 k�ş�ye �şs�z-
l�k ödeneğ� bağlandığını, 2 
B�n 397 �şyer�nde çalışan 
toplam 12 B�n 908 �şç�n�n, 
kısa çalışma ödeneğ� deste-
ğ�nden yararlandırıldı. 
Kov�d–19 salgını neden�yle 
tam zamanlı olarak çalışma 

düzen�ne geçemem�ş olan �ş-
letmeler bünyes�nde bulu-
nan ve salgın neden�yle üc-
rets�z �zne ayrılan 7 B�n 361 
�şç�ye nakd� ücret desteğ� 
ödemes� yapıldı. Çalışan ka-
dınlara yönel�k doğum son-
rası çocuğun bakımı ve ye-
t�şt�r�lmes� amacıyla oluştu-
rulan Yarım Çalışma Hakkı 
kapsamında başvuruda bu-
lunan 59 kadına, Yarım Ça-
lışma Ödeneğ� desteğ� sağ-
landı.

MESLEK 
EDİNDİRMEYE 

YÖNELİK 687 KURS
VE PROGRAM

Bu yılın �lk dokuz aylık 
dönemde 687 kurs ve prog-
ram düzenlen�rken bu prog-
ramlara; 2 B�n 239 kadın ve 
B�n 756 erkek olmak üzere 
toplam 3 B�n 995 vatandaş 
katıldı. MEK kapsamında 
(�st�hdam garant�l�) 6 Kurs 
programı düzenlen�rken, bu 
programlara 82 kadın, 36 
erkek olmak üzere toplam 
118 �şs�z vatandaş katıldı. 
İŞKUR tarafından, MEGİP 

projes� kapsamında (�st�h-
dam garant�l�) 8 Kurs prog-
ramının düzenlen�rken, bu 
programlara 136 kadın, 36 
erkek olmak üzere toplam 
172 �şs�z vatandaş katıldı. 

MEK kapsamında (Meslek 
ed�nmeye yönel�k) 16 Kurs 
programı düzenlen�rken, bu 
programlara 209 kadın, 11 
erkek olmak üzere toplam 
220 �şs�z vatandaş katıldı.

Üstyapı çalışmaları aralıksız devam ed�yor

r�, yaptığı açıklamada: “Ek�pler�m�z yaz kış 
demeden çalışmalarına aralıksız devam ed�-
yorlar. 

Özell�kle asfalt ser�m, kaldırım tretuvar, 
mahallelerde parke döşeme çalışmalarımız 
artarak sürüyor. Şehr�n gel�ş�p güzelleşmes� 
adına ek�pler�m�z�n yoğun mesa� harcadık-
larını �fade etmek �st�yorum. Yaz aylarında 
mahalleler�m�zdek� eks�kl�kler� g�dererek 
şehr�n estet�k dokusunu her da�m muhafaza 
edeceğ�z.” ded�.

“Kayıklar palamut avında”

http://info@linra.com.tr
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Kültür ve Tu-
r�zm Bakanlığı, 
Türk�ye'y� yılın 
�lk 9 ayında z�ya-
ret eden yabancı 
sayısı �le yurt dışı 
�kametl� vatan-
daşların toplamı-
nın 11 m�lyon 
910 b�n 338 ol-
duğunu açıkladı.

Bakanlıktan 
yapılan yazılı açıklamaya göre; Ocak-
Eylül arasında Türk�ye'ye 9 m�lyon 458 
b�n 589 yabancı z�yaretç� geld�. Yurt dışı 
�kametl� vatandaşların sayısı �se 2 m�lyon 
451 b�n 749 oldu. Türk�ye, koronav�rüs sal-
gını neden�yle b�r öncek� yılın �lk 9 aylık 
dönem�ne göre yabancı z�yaretç� sayısında 
yüzde 74,03 azalış yaşadı. İlk 9 ayda top-
lam z�yaretç� sayısında �se 11 m�lyon 910 
b�n 338 rakamına ulaşıldı. En çok z�yaret-
ç� gönderen ülkeler sıralamasında, Ocak-
Eylül 2020 dönem�nde Rusya Federasyo-

Mecl�s Plan ve Bütçe Ko-
m�syonu’nda kabul ed�len 
ve önümüzdek� günlerde yü-
rürlüğe g�recek yapılandır-
ma, verg�, SGK pr�m borcu, 
trafik cezası, motorlu taşıt-
lar verg�s� (MTV), öğren�m 
kred�s� g�b� yaklaşık 4 m�l-
yon vatandaşı �lg�lend�ren 
500 m�lyar l�ralık borcu kap-
sıyor. Tar�h�n en öneml� dü-
zenlemeler�nden b�r� olan 
bu yapılandırma anaparada 
düşüş sağlamıyor olsa da 
‘af’ n�tel�ğ�nde.

ÜÇ YILDA ÖDEME
İMKANI

‘Af g�b� düzenleme’ den-
mes�n�n sebeb�, yapılandırı-
larak ödenecek borçların 

Sağlık Bakanı Fahrett�n 
Türk Konsey� Sağlık B�l�m 
Kurulu üyeler�ne seslend�. 
Türk�ye'n�n korona v�rüs mü-
cadeles�n� anlatan Koca, pan-
dem�n�n h�çb�r dönem�nde 
vak'a artış sayılarının kont-
rol dışına çıkmadığını vur-
guladı.

Türk Konsey� Sağlık 
B�l�m Kurulu Toplantısı 
İstanbul'da başladı. Dördün-
cüsü düzenlenen toplantıya 
DSÖ Avrupa Bölge D�rektö-
rü Dr. Hans Kluge ve Türk 
Konsey� Genel Sekreter� 
Bağdat Amrayev'�n yanı sıra 
Azerbaycan, Kazak�stan, 
Kırgız�stan, Özbek�stan �le 
Macar�stan'dan üst düzey 
tems�lc�ler ve üye ülkeler�n 
b�l�m kurulu üyeler� katıldı. 
Sağlık Bakanı Fahrett�n 
Koca ve Sağlık Bakanlığı 
Pandem� B�l�m Kurulu üye-
ler� de toplantıda hazır bu-
lundu.

Toplantının açılışında ko-

Emekl�l�k �ç�n büyük fırsat

yasal ceza ve fa�z yer�ne 
düşük b�r enflasyon oranıyla 
yen�den hesaplanacak olma-
sından kaynaklanıyor. Ayrı-
ca 36 ayda 18 taks�tte 
ödeme kolaylığı ve bu tak-
s�tler �ç�n uygulanacak kat-
sayılar da düşüş var. B�r 
başka dey�şle �mkanı olanlar 
�ç�n bu düzenleme kaçırıl-
mayacak fırsatlar sunuyor.
İHYA HAKKI TANINA-

CAK
Halk arasında ‘torba 

yasa’ olarak anılan yapılan-
dırma özell�kle de Bağkur 
pr�m borçlusuna arayıp da 
bulamacağı �mkanlar sağlı-
yor. Buna göre; daha önce s�-
gortalılık süres� durdurulan 

Bağkurluların s�gortalılık sü-
res� açılıyor. Ger�ye doğru 
ne kadar durdurulan süre 
varsa �hya (canlandırma) 
kapsamında olacak, yan� açı-
lacak. Pr�m borçları da nor-
mal borç g�b� muamele gö-
recek. Pek� bu ne demek?
EMEKLİLİK YOLU AÇI-

LACAK
Böylece borcu olduğu 

�ç�n emekl� olamayanlar ya-
pılandırma �le emekl�l�k hak-
kına da kavuşacak. Ayrıca 
bu borçlarını s�ld�r�p günler� 
dondurarak da eğer yeterl� 
pr�mler varsa para ödeme-
den de emekl� olab�lecekler. 
Düzenlemeye göre; Bağkur-
lu olan esnaf (bakkal, 
manav, kasap, berber...), 
ç�ftç�ler (tarım bağkurlusu), 
serbest çalışanlar, köy ve 
mahalle muhtarları 31 Ek�m 
2020’ye kadar olan pr�m 
borçlarını �k� ay �ç�nde öde-
meyen ya da yapılandırma-
yanların pr�m borcu s�l�n�r-
ken s�gortalılıkları donduru-
lacak. Bu süreler emekl�k 
�ç�n geçerl� olmayacak.

İKİ AY İÇİNDE
BAŞVURU

Eğer geçm�şte borçlarını 
yatırmayanlar faal�yetler�n� 
sürdürüyorsa 1 Kasım 
2020’den �baren Bağkur ka-

yıtları yenden başlayacak. 
Bağkurlu olup da pr�m 
borçları neden�yle daha 
önce s�gortalılık süreler� dur-
durulanların kend�ler� veya 
hak sah�pler�, yasa çıktıktan 
�baren 2 ay �ç�nde SGK’ya 
�hya başvurusunda buluna-
b�lecek. Gec�kme fa�z� yer�-
ne enflasyon farkı ve anapa-
rayı şubat ayına kadar öde-
meler� durumunda durduru-
lan süreler s�gortalılık süres� 
olarak değerlend�r�lecek. Bu 
durumda borcun tamamının 
�lk taks�t ödeme dönem�nde 
yatırılması gerekecek. Aks� 
durumda �hya �şlem� geçerl� 
sayılmayacak.

GEÇMİŞ DÖNEM
PRİMİNE GÖRE

Daha önce s�gortalılık sü-
res� durdurulan ve pr�m 
borcu s�l�nen Bağkurlu’lar-
dan günler�n� kazanmak �s-
teyenler, durdurulan s�gorta-
lılık süres�n�n pr�m�n� bu-
günkü değer� üzer�nden öde-
yerek günler�n� ger� kazana-
b�l�yor. Ama bugün b�r ay 

�ç�n 1.015 l�ra pr�m hesapla-
nıyor. Ihya �şlem� denen bu 
�şlemde hesaplanan pr�m 
çok yüksek tutarlara ulaştı-
ğından Bağkurlu ödeyem�-
yordu. Oysa yen� yasaya 
göre bunların yer�ne pr�mler 
hem borçlu olunan tar�h baz 
alınarak hesaplanacak, hem 
de gec�kme zammı s�l�nerek 
çok daha makul (düşük) 
olan enflasyon oranında ye-
n�den hesaplanarak güncel-
lenecek. 

Örneğ�n; durdurulan sü-
ren�n pr�m� aylık 150 l�raysa 
150 l�ra üzer�nden borç çı-
karılacak. Buna da enflas-
yon eklenecek. Bu durum 
gec�kmeyle katlanan borçta 
büyük �nd�r�m anlamına ge-
l�yor.

PEŞİNDE YÜZDE 90'I
SİLİNİYOR

Yapılandırma kapsamın-
dak� borçların anaparasında 
b�r azalma olmadan gec�k-
me zammı (fa�z�) s�l�nerek 
daha düşük oranlarla Yİ-
ÜFE (1 Kasım 2016’dan �t�-

baren aylık yüzde 0.35 sab�t 
oran) d�kkate alınacak. Eğer 
devlete olan borcun tamamı 
�lk taks�t süres�nde peş�n 
öden�rse, anapara har�ç tuta-
rın yüzde 90’nı da s�l�necek. 
İlk 2 taks�t ödeme süres� 
�ç�nde borcun tamamını öde-
yenler, enflasyon farkında 
yüzde 50 �nd�r�m hakkından 
yararlanacak. Taks�tle öde-
mey� seçen borçlular �ç�n 
taks�t süres�ne göre değ�şen 
katsayılar uygulanacak. Yıl-
lık fa�z oranı y�ne çok 
uygun ve yüzde 4.5.

HANGİ DÖNEMİ
KAPSIYOR?

31 Ağustos 2020 önces� 
döneme a�t borçları kapsa-
yacak yapılandırma �ç�n yıl-
sonuna (31 Aralık) kadar 
başvuru yapılab�lecek. 18 
eş�t taks�t ve 36 aya kadar 
vaden�n uygulanacağı borç-
larda �lk ödeme Ocak 
2021’de olacak. SGK borç-
larının �lk taks�t ödemes� �se 
şubatta başlayacak. 
SGK’nın 165 m�lyar l�ralık 
alacağının yapılandırma kap-
samında olduğu bel�rt�l�yor.

Türk�ye'y� yılın �lk 9 ayında z�yaret eden yabancı sayısı açıklandı
nu 1 m�lyon 421 
b�n 428 k�ş� �le b�-
r�nc�, Almanya 
912 b�n 749 k�ş� 
�le �k�nc�, Ukray-
na 772 b�n 851 
k�ş� �le üçüncü sı-
rada yer aldı. Uk-
rayna’yı Bulga-
r�stan ve İng�ltere 
�zled�.

EYLÜL’DE 2 
MİLYONDAN

FAZLA ZİYARETÇİ
Türk�ye, Eylül 2020 dönem�nde b�r ön-

cek� yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59,40 
azalış yaşadı ve 2 m�lyon 203 b�n 482 ya-
bancı z�yaretç� ağırladı. Eylül ayında en 
çok z�yaretç� gönderen ülkeler sıralama-
sında da y�ne Rusya Federasyonu 648 b�n 
742 k�ş� �le b�r�nc�, İng�ltere 262 b�n 352 
k�ş� �le �k�nc�, Ukrayna 252 b�n 18 k�ş� �le 
üçüncü oldu. Ukrayna'yı Bulgar�stan ve Al-
manya �zled�.

Bakan Koca 'Vaka artışı pandem�n�n h�çb�r
dönem�nde kontrolümüz dışına çıkmadı’

nuşan Bakan Koca, korona 
v�rüs salgını �le �lg�l� değer-
lend�rmelerde bulunarak, 
“2020 senes�n� korona v�rüs 
�le mücadeleyle geç�r�yoruz. 
Salgın sadece sağlık değ�l 
hayatın b�rçok alanın etk�le-
m�ş durumda. Yen� b�r haya-
ta, yen� b�r normale alışma-
ya çalışıyoruz. Salgının �lk 
günler�nde vak'aların sık gö-
rüldüğü ülkelerle hava, kara 
ve den�z sınırlarımıza �l�şk�n 
tedb�rler� ortaya koydu. 
D�ğer yandan kend� hazır-
lıklarımızı da gözden geç�r-
d�k. Sağlık çalışanlarımızın 
çalışma planlarını yen�led�k. 
İlaç ve koruyucu malzeme-
ler�n tedar�k sürec�ne �l�şk�n 
kapas�tem�z� gözden geç�r-
d�k. Üret�m kapas�tem�z� art-
tırdık. Koruyucu ek�pman, 
�laç eks�kl�ğ� yaşatmadık. Al-
dığımız tüm karalarda oluş-
turduğumuz b�l�m kurulu-
nun öner� ve tavs�yeler�n� 
göz önünde bulundurduk. 

Süreç boyunca kamuyu dü-
zenl� olarak b�lg�lend�rd�k. 
Haz�ran ayından �t�baren 
normalleşme sürec�ne geç-
t�k. Bu süreçte �nsanlarımı-
zın toplu kullandığı parklar, 
plajlar, restoranlar, �badet-
haneler g�b� yerlerde uyul-
ması gereken kuralların be-
l�rled�k” �fadeler�n� kullan-
dı.

“VAK'A ARTIŞI
PANDEMİNİN HİÇBİR 

DÖNEMİNDE
KONTROLÜMÜZ

DIŞINA ÇIKMADI"
Tüm dünyada olduğu 

g�b� Türk�ye'de de zaman 
zaman korona v�rüs vak'ala-
rında artış görüldüğünü söy-
leyen Bakan Koca, “Bu artış 
pandem�n�n h�çb�r dönem�n-
de kontrolümüz dışına çık-
madı. Bu süreçte d�j�tal s�s-
temlerden faydalandık. HES 
uygulamamız �le hem halkı-
mızın �şlemler�n� kolaylaş-
tırdık, yaygın şek�lde temas-
lı tak�b� yaptık. Bugün halen 
sahada 13 b�nden fazla fil-
yasyon ek�b�m�z akt�f görev 
yapmakta. Bu ek�pler en az 
3 k�ş�den oluşuyor, tamamı-
na araç tahs�s ett�k. Ülkem�z 
pandem� sürec�nde güçlü 
sağlık altyapısı ve mesleğ�-
ne kend�n� adamış fedakar 
sağlık çalışanları �le başarılı 
b�r sınav vermekted�r. 
Maske, tulum, eld�ven g�b� 
başlıca koruyucu ek�pman-
lar yanında kullandığımız 
bazı �laçları ve solunum c�-
hazlarının üret�m�n� de yap-
tık. Başta dost ve kardeş ül-
keler olmak üzere 150 den 
fazla ülkeye katkı sağlaya-
rak yardımlaşma örnekler� 
serg�led�k. ‘Ülkemde ne 
varsa kardeşler�m�zde de ola-

cak' anlayışı �le yerl� kay-
naklarımıza ürett�ğ�m�z 
c�haz ve malzemeler� kon-
sey üyes� ülkeler bedels�z 
gönderd�k. Gelene �hracat ta-
lepler�n� kısa sürede de kar-
şıladık” şekl�nde konuştu.

Yerl� aşı çalışmalarında 
�nsan deney� aşamasına ge-
l�nd�ğ�n� anlatan Bakan 
Koca, başka ülkelerle aşı ça-
lışmaları konusundak� �şb�r-
l�ğ�n�n de sürdürüldüğünü 
kaydett�.

"2021 YILI DÜNYA
GENELİNDE 'SAĞLIK 
ÇALIŞANLARI YILI' 

OLSUN”
Konuşmasında sağlık ça-

lışanlarına teşekkür eden 
Bakan Koca, şunları söyle-
d�:

“İnsanlık açısından 
büyük b�r dönem noktası 
olan, pandem� �le mücadele-
de gösterd�kler� fedakarca 
çalışmalarla hep�m�z� takd�-
r�n� kazanan, a�leler�nden 
haftalarca uzak kalan, bu 
uğurda hayatını kaybeden 
doktorlarımız, hemş�reler�-
m�z, hastane çalışanlarımız 
oldu. S�zler�n huzurunda 
heps�ne şükranlarımı sunu-
yorum. Bu ves�le �le başta 
sağlık çalışanlarımız olmak 
üzere salgın dönem�nde ha-
yatın kaybedenlere Allahtan 
rahmet, sağlık cam�amıza 
baş sağlığı d�l�yorum. Sağ-
lık çalışanlarının bu fedakar 
çalışmalarını taçlandırmak 
adına 2021 yılının dünya ge-
nel�nde ‘sağlık çalışanları 
yılı' olmasına �l�şk�n tekl�fi-
m�z� dünya sağlık örgütüne 
de �lett�. Bu tekl�fin Kasım 
ayında gerçekleşt�r�lecek 
toplantıda kabul ed�lmes�n� 
temenn� ed�yorum”
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Giresunspor yöneticilerin-
den Sinan Akgün, zorlu Üm-
raniyespor karşılaşmasında 
üç puanla sahadan ayrılmak 
istediklerini dile getirdi.

Çok önemli bir maça çıka-
caklarını vurgulayan Akgün; 
“Takımımızda moraller yüksek 
ve oyuncularımız maç saatini 
bekliyor. Kazanmak adına va-
rımızı yoğumuzu ortaya ko-
yacağız. İnanıyoruz ki doksan 
dakika sona erdiğinde gülen 
taraf biz olacağız” dedi.
HER TAKIMI YENEBİLİRİZ

Giresunspor’un hedefinin 
bir üst lig olduğunu ve her 
takımı yenebilecek güce ve 
kaliteye sahip olduklarını dile 
getiren Yönetici Akgün; “Bu-
güne kadar oynadığımız maç-

Giresunspor’un Çarşamba günü Te-
kirdağspor ile yapacağı Ziraat Türkiye 
Kupası üçüncü kademe maçında düdük 
çalacak hakem belli oldu.

Buna göre 13.00’da başlayacak mü-
cadeleyi Eskişehir Bölgesi hakemlerin-
den Semih Kurt yönetecek. Kurt’a yine 
aynı bölgeden Fatih Pazı ile Sakarya Böl-
gesi’nden Oğuz Yiğit Karpuz yardımcılık 
yapacak. Müsabakada dördüncü hakem 
olarak Kocaeli Bölgesi’nden Ömer Tolga 
Güldibi yardımcılık yapacak.

Yönet�c� Akgün: “Sahamızda oynayacağımız Ümran�yespor maçında gal�b�yet elde edeceğ�m�ze �nanıyoruz”

G�resunspor 3 puan �st�yor
ların izleyenlere keyif verdi-
ğini düşünüyoruz. Biz hem 
en iyi skoru elde etmeye, 
hem de ekran başında izle-
yenlere güzel bir oyun sey-

rettirmek istiyoruz. Kendi sa-
hamızda oynayacağımız Üm-
raniyespor maçında 3 puan 
elde edeceğimize inanıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Giresunspor’un Brezilyalı oyuncularından Sergio, hazır kıta. 
İç sahada oynanan son iki karşılaşmada asist yaparak elde edi-
len galibiyetlerde önemli pay sahibi olan Sergio, idmanlardaki 
çalışkanlığı ile dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncunun gözü ilk 11 
için hocasında.

Serg�o hazır kıta

Düdük Sem�h Kurt’ta

Bir yıl aradan sonra yeniden Giresunspor forması giyen Hüsa-
mettin Tut, hocası Hakan Keleş’in vazgeçemediği oyuncu oldu.

Tecrübeli sol bek, lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından 
yapılan beş karşılaşmanın tamamında doksan dakika forma şansı 
buldu. Hüsamettin sergilediği performansla hocasının vazgeçilmez-
lerinden olmayı başardı.

Hocasının
vazgeç�lmez� oldu

Giresunspor’da Basın Sözcüsü Ferhat Kara-
demir, Giresunlular’dan forma alarak kulübe 
destek olmalarını beklediklerini dile getirdi.

Karademir; “Formalarımız satışa çıktı. 149 
TL’den sattığımız formalardan her Giresun-
lu’nun alarak Giresunsporumuz’a destek olma-
larını istiyoruz. Bu kulübün herkesin desteğine 
ihtiyacı var. İnşallah forma satışlarında arzula-
dığımız rakama ulaşırız” şeklinde konuştu.

Sen de forma al, destek ol
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TFF 1. Ligde gözünü zir-
veye diken Giresunspor 
bugün sahasında Ümraniyes-
por ile karşılaşacak.

Son beş karşılaşmada bi-
leği bükülmeyen Çotanaklar, 
geride kalan haftada Altay’ın 
konuğu olacaktı ancak rakip 
takımda toplam 34 kişide Co-
vid-19 vakasına rastlanılması-
nın ardından TFF tarafından 
maç ileri bir tarihe ertelen-
mişti. 

Yeşil-beyazlılar bugün mi-

Giresunspor’un takım kaptanı 
Eren Tozlu iç sahadaki ilk golünü 
Ümraniyespor ağlarına bırakmak is-
tiyor.

Bursaspor ve Ankaraspor deplas-
manlarından birer kez gol sevinci ya-
şayan Çotanaklar’ın başarılı kaptanı 
iç sahada ise Ümraniyespor müsa-
bakasında golle tanışmayı hedefli-
yor. Eren; “Çok önemli bir maç. 
İnşallah kazanan biz olacağız” dedi.

Giresunspor’un savunma oyuncularından Sadi, 
Ümraniyespor ile yapacakları müsabakada 3 puana 
sahip olabilmek için savaşacaklarını dile getirdi.

Üst sıralarda yer alan takımlara yaklaşmak iste-
diklerini dile getiren tecrübeli futbolcu; “Evimizde 
oynayacağımız bu maçı en iyi şekilde geride bırak-
mamız gerekiyor. Zor bir müsabakanın bizi bekledi-
ğini biliyoruz ama doksan dakikanın sonunda sevi-
nen taraf olabilmek için savaşacağız” şeklinde ko-
nuştu.

Giresunspor’un genç oyuncularından Kerem Kala-
fat, Ümraniyespor müsabakası öncesinde galibiyete 
odaklandıklarını ifade etti.

Ümranyespor’un çıkış arayan bir ekip olduğunu 
kaydeden genç sağ bek; “İki takım adına da çok 
önemli bir maç. Biz yolumuza kaldığımız yerden 
devam etmek ve yukarıdaki takımların arasında yer 
almak istiyoruz. Galibiyete odaklandık. Bunun için de 
sahada elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Giresunspor’un bugünkü sına-
vında gözler yine Senegalli forvet 
Balde’nin üzerinde olacak. 

Tecrübeli forvet oyuncusu, iç 
sahada oynanan Boluspor müsa-
bakasında bir, Adanaspor karşılaş-
masında ise fileleri iki kez hava-
landırarak elde edilen galibiyetler-
de önemli pay sahibi olmuştu. 

Balde bugün de takımının en 
önemli kozu olacak.

Son beş maçında 11 puan alan, geçen haftak� Altay maçı �se rak�p takımdak� poz�t�f vaka sayısının 34 olmasından 
ötürü ertelenen G�resunspor, bugün Ümran�yespor’a ev sah�pl�ğ� yapacak. Maçın başlama saat� 13.30

Sen �ş�n� b�l�rs�n G�resunspor
safir edeceği Ümraniyespor’u 
yenerek yoluna kaldığı yer-
den devam etmek istiyor. Ha-
zırlıklarını tamamlayan Gire-
sunspor’da sakat ve cezalı 
oyuncu bulunmuyor.
KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Yeşil-beyazlıların karşılaş-
maya kalede Tolgahan, sa-
vunmada Kerem, Sadi, Diar-
ra, Hüsamettin, orta alanda 
Anthony, Nalepa, Caner, 
Eren Tozlu, Traore, önde ise 
Balde’den oluşan 11’le başla-

yacağı sanılıyor. Giresun Ata-
türk Stadı’nda oynanacak ve 
13.30’da başlayacak karşılaş-
mayı Ankara Bölgesi hakem-
lerinden Kadir Sağlam yöne-
tecek. 

Basın Sözcüsü Ferhat Ka-
rademir kazanmak zorunda 
oldukları bir maça çıkacakla-
rını söyleyerek; “Tek düşünce-
miz var o da üç puana sahip 
olabilmek. İnşallah bunu ba-
şaracağız” ifadelerini kullan-
dı.

Kaptan evde s�ftah peş�nde

Giresunspor oynadığı son dört karşı-
laşmada ilginç bir istatistiğe imza attı. Ye-
şil-beyazlılar, Bursaspor, Boluspor, Anka-
raspor ve Adanaspor müsabakalarında 
yenik duruma düştü ama bu maçların so-
nunda hanesine 10 puan yazdırmayı ba-
şardı. Bursaspor ve Boluspor ile Adanas-
por’un bileğini bükmeyi başaran Çotanak-
lar, yenik duruma düştüğü Ankaraspor 
deplasmanında ise bir puan elde etti.

Çotanaklar’dan �lg�nç �stat�st�k

Giresunspor’a konuk olacak olan Ümraniyespor bu sezon dışarıda oyna-
dığı üç karşılaşmada sadece bir puan aldı.

Samsunspor ve Adana Demirspor deplasmanlarından eli boş dönen 
İstanbul ekibi, Eskişehirspor ile ise 1-1 berabere kalmıştı. Ümraniyespor, Gi-
resunspor’un karşısına yeni hocası Recep Uçar’ın yönetiminde çıkacak.

Dışarıda 1 puanı var

Anthony: “Mutluluğumuz sürecek”

Sad�: “Savaşacağız”

Kerem: “Gal�b�yete odaklandık”
Gözler Balde’de

Giresuns-
por’un genç futbol-

cularından Anthony, Üm-
raniyespor engelini de aşarak 
mutluluklarını sürdüreceklerini 

kaydetti.
Tecrübeli oyuncu; “Son haftalarda 
başarılı bir grafiğimiz var. Bunun 
devam etmesi en büyük arzumuz. 
Biz içeride dışarıda kazanmaya oy-

nayan bir ekibiz ve Ümraniyes-
por’un karşısına da bu düşün-
ceyle çıkacağız. Elde edeceği-

miz 3 puanla muştuluğu-
muzu sürdüreceğimize 

inanıyoruz” dedi.
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