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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 
21 Eylül 2020 tarihinde eğitimin 
sadece okul öncesi ve 1. sınıflar 
için başlayacağını duyurdu. İlko-
kul 1’inci sınıf öğrencileri uyum 
haftasında 1 gün daha sonraki 
haftalarda ise haftada 2 gün 
okula gidecekler. Geçecek 3 haf-
talık sürenin ardından ise diğer 
kademeler ve sınıflarda pandemi-
nin seyrine göre eğitim-öğretim 
başlayacak.

Devamı Sayfa 2’de

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin 
(RTEÜ) dönem başkanlığını yürüttüğü Doğu 
Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-
DOKAP) 2020 yılı üçüncü üst kurul toplantısı, 
Giresun Üniversitesi Rektörü Yılmaz Can’ın da 
katılımıyla dijital ortamda gerçekleşti.

Toplantıda güz yarıyılında eğitim ve öğre-
tim faaliyetlerinin büyük oranda dijital imkan-
lar kullanılarak uzaktan öğretimle yapılmasına 
ve pandemi döneminde eğitim öğretim kalite-
sinin artması ve öğrencilerinin herhangi bir 
mağduriyet yaşamaması için DOKAP üyesi 15 
üniversitenin ortak hareket etmesine karar ve-
rildi. Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediyesi yaptığı 
çalışmalarla birlikte çocuklara 
yeni oyun alanları kazandırı-
yor. Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü’nün çocuk oyun alanı, 
spor alanı, park, bahçe ve 
yeşil alan konusunda sürdür-
müş olduğu çalışmalar neti-
cesinde şehrimizin dört bir 
yanındaki park sayısı 57’ye 
ulaşırken, uygulamaya konul-
ması planlanan parklarla bir-
likte sayının 70 sınırına da-
yandırılması hedefleniyor.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral, Kur’an kurslarının 
koronavirüs salgını ile mücadele ve salgının muhtemel et-
kilerinin azaltılmasına yönelik tedbirlere riayet edilerek hiz-
met vermeye başlayacağını bildirdi. İl Müftüsü Oral, 4-6 
yaş grubu çocuklara, engellilere, ev hanımlarına, üniversite 
öğrencilerine ve çalışanlara yönelik kursların 28 Eylül Pa-
zartesi günü açılacağını söyledi. Devamı Sayfa 3’te

Diyanet-Sen Giresun Şube Baş-
kanı Sami Şimşek, canlı yayında 
İmam Hatip Lisesi mezunlarını cinsi 
sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlık 
ile suçlayan Haliç Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Dr. Erol Mütercimler’e 
tepki göstererek derhal İmam Hatip 
Lisesi mezunlarından özür dilemeye 
davet etti. Devamı Sayfa 4’te

DOKAP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİNDEN 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ İÇİN ORTAK KARARLAR

Giresun’da afete neden 
olan sel felaketinin ardından 
yıllık iznini yarıda bırakarak 
görevinin başına dönen Gire-
sun Valisi Enver Ünlü bölge-
de hayatın normale dönebil-
mesi için saha çalışmalarına 
devam ediyor.

Dereli’de incelemelerine 
devam eden Vali Enver Ünlü 
ilk olarak Kaymakamlık bina-
sının geçici olarak taşındığı 
Atatürk İlköğretim 
Okulu’nda kaymakamlık bi-
rimlerinde incelemelerde bu-
lundu. 

Ardından esnaflarla soh-
bet eden Vali Ünlü esnaflara 
ve çalışmalara katılan asker-
lere pasta ikram etti. 

Dereli’de kurulan kriz 
merkezinde Çevre ve Şehirci-
lik Bakan Yardımcısı Fatma 
Varank’la bir araya gelen Gi-
resun Valisi Enver Ünlü çalış-
maların geldiği noktayla ilgili 
son durum değerlendirmesin-
de bulundu.

Derel�’de �ncelemelerde bulunan Val� Ünlü : “Sel felaket�n�n oluşturduğu tahr�batı sant�m sant�m ortadan kaldırıyoruz.”

Çalışmalarımızı adım adım takip ediyor, sel felaketinin oluşturduğu tahribatı 
santim santim ortadan kaldırıyoruz diyen Vali Ünlü afet bölgesindeki esnafları 
ve köyleri sık sık ziyaret ederek ekiplerin çalışmaları hakkında bilgiler alıyor.

Val� Ünlü, karargah kurdu

Okullar 1’�nc� sınıflar ve okul önces� �ç�n açılacak

GİRESUN PARKLARLA DONATILIYOR

KUR’AN KURSLARI
28 EYLÜL’DE AÇILIYOR

D�yanet-Sen G�resun’dan Erol Müterc�mler’e tepk�

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı 
ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları 
Mobil Müzesi" Giresun'da ziyaretçilerini ağırlamaya baş-
ladı.  Devamı Sayfa 4’te

“Çanakkale Savaşları Mob�l
Müzes�” G�resun'da
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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
M�ll� Eğ�t�m Bakanı 

Z�ya Selçuk, okulların yüz 
yüze açılmasındak� detayla-
rı açıkladı. Bakan Selçuk şu 
�fadeler� kullandı ;”Salgın 
sürec�n�n en başından bu 
yana dünyayı �zl�yoruz. He-
p�n�z�n b�ld�ğ� g�b�, Sağlık 
Bakanlığımız ve B�l�m Ku-
rulunun değerlend�rmeler� 
doğrultusunda ve b�l�msel 
ver�ler ışığında kararlar alı-
yor, bu kararları en doğru şe-
k�lde uygulama yoluna g�d�-
yoruz. Avrupa ülkeler�n�n ta-
mamına yakınında okullar, 
tüm kademe ve sınıflarda 
yüz yüze eğ�t�me başladı. 
Ancak b�z, ülkem�zde daha 
kontrollü ve aşamalı b�r baş-
langıçtan yanayız.Buna 
göre; 21 Eylül olarak bel�r-
led�ğ�m�z başlangıç tar�h�n-
de, yüz yüze eğ�t�m öğret�-
me sadece -hâl�hazırda 
zaten açık olan okul önces� 
öğrenc�ler�m�z ve okulla 
duygusal b�r bağ kurma �ht�-
yacında olan b�r�nc� sınıf öğ-
renc�ler�m�zle başlayacağız.

İlkokul b�r�nc� sınıf öğ-
renc�ler�m�z uyum haftasın-
da 1 gün, daha sonrak� haf-
talarda �se haftada 2 gün ola-
cak şek�lde okullarımızda 
olacak. 21 Eylül’den �t�ba-
ren geçecek üç haftanın so-

1. Sayfadan Devam
ÜNİ-DOKAP üyes� ün�vers�te rektörler�n�n, v�deo 

konferans yöntem�yle �nternet üzer�nden b�r araya geld�-
ğ� toplantının gündem�n�, “Eğ�t�m ve Öğret�m Süreçler�-
n�n Değerlend�r�lmes�” konusu bel�rled�. Toplantıya; 
ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanı RTEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Hüsey�n Karaman, Ondokuz Mayıs Ün�vers�tes� Rektörü 
Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Ün�vers�tes� Rektörü Prof. 
Dr. Mahmut Aydın, Amasya Ün�vers�tes� Rektörü Prof. 
Dr. Süleyman Elmacı, S�nop Ün�vers�tes� Rektörü Prof. 
Dr. N�hat Dalgın, Artv�n Çoruh Ün�vers�tes� Rektörü 
Prof. Dr. Fahrett�n T�lk�, Avrasya Ün�vers�tes� Rektörü 
Prof. Dr. Kenan İnan, Bayburt Ün�vers�tes� Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, G�resun Ün�vers�tes� Rektörü 
Prof. Dr. Yılmaz Can, Gümüşhane Ün�vers�tes� Rektörü 
Prof. Dr. Hal�l İbrah�m Zeybek, Karaden�z Tekn�k Ün�-
vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ordu 
Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Al� Akdoğan, Tokat Gaz�-
osmanpaşa Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Bünyam�n 
Şah�n ve Trabzon Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Em�n 
Aşıkkutlu katıldı.

Toplantıda; Yükseköğret�m Kurulu’nun “Küresel Sal-
gında Yen� Normalleşme Rehber�”, Sağlık Bakanlığı’nın 
görüşler�, pandem�n�n ülkem�zde geld�ğ� son durum, öğ-
renc�ler�n seyahat, konaklama, sosyal koşullar ve sürdü-
rüleb�l�r eğ�t�m öğret�m süreçler� g�b� b�rçok faktör ve 
bunların salgının yayılması üzer�ndek� etk�s� detaylı ola-
rak değerlend�r�lm�ş ve Güz Yarıyılında eğ�t�m-
öğret�m�n büyük oranda d�j�tal �mkânlar kullanılarak 
UZAKTAN ÖĞRETİM yöntem�yle yapılmasına, andem� 
dönem�nde eğ�t�m-öğret�m�n kal�tes�n�n artması ve öğ-
renc�ler�n�n herhang� b�r mağdur�yet yaşamamaları �ç�n 
15 ün�vers�ten�n uzaktan öğret�mde �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde 
hareket etmeler�ne, Öğrenc�ler�n, 15 Ün�vers�ten�n mev-
cut şartlarda kütüphane v.b. kampüs �mkânlarını kullan-
malarına, Eğ�t�m öğret�m sürec�yle �lg�l� ayrıntılı karar-
ların Ün�vers�te Senatoları tarafından alınarak kamu-
oyuyla paylaşılmasına, karar ver�ld�.

Küresel b�r tehd�t olan ve ülkem�zde de hızla yayıl-
maya devam eden koronav�rüse karşı Görele Beled�yes� 
Sosyal H�zmetler Müdürlüğü ek�pler� tam �lçede sürdür-
düğü tem�zl�k çalışmalarına devam ed�yor.

V�rüse karşı gerçekleşt�r�len tem�zl�k çalışmaları kap-
samında, Beled�ye Sosyal H�zmetler Müdürlüğü ek�pler� 
�lçen�n tüm noktalarında dezenfekte çalışmalarını sürdü-
rüyor. Görele Beled�ye Başkanı Tolga Erener, Beled�ye 
tarafından koronav�rüse karşı başlatmış oldukları çalış-
maların program dah�l�nde hızla devam ett�ğ�n� bel�rte-
rek Ülkem�z�n çok c�dd� b�r süreçten geçt�ğ�n� bel�rtt�. 
Beled�ye Başkanı Tolga Erener, “Bu zorlu sürec� b�rl�k 
ve beraberl�k �çer�s�nde hep b�rl�kte aşacağız. Beled�ye 
olarak v�rüse karşı tedb�rler�m�z� aldık ve program dah�-
l�nde çalışmalarımızı t�t�zl�kle sürdürüyoruz. Vatandaşla-
rımıza çağrımız lütfen devlet�m�z�n ön gördüğü yasakla-
ra uyalım. Evler�m�zden çıkmamaya özen gösterel�m ve 
v�rüsün yayılmasına engel olalım” ded�.

Türk F�z�k Derneg� 
(TFD) tarafından her yıl dü-
zenl� olarak b�l�msel araştır-
maları �le ön plana çıkmış fi-
�kç�lere ver�len Onur Ödülü 
bu yıl G�resun Ün�vers�tes� 
Mühend�sl�k Fakültes� 
Enerj� S�stemler� Bölümü 
öğret�m üyeler�nden 
Prof. Dr. İlkay Türk Çakır'a 
ver�ld�.

2015 yılından �t�baren 
G�resun Ün�vers�tes� Mü-
hend�sl�k Fakültes�, Enerj� 
S�stemler� Mühend�sl�ğ� Bö-
lümü’nde öğret�m üyes� ola-
rak eğ�t�m öğret�m ve b�-
l�msel çalışmalarına devam 

Tüm dünyayı etk�s� altı-
na alan Cov�d-19 pandem�s� 
b�rçok b�l�nmeyen� �le 
devam ederken, G�resun 
Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� 
Radyoloj� Ana B�l�m Dalı 
öğret�m üyeler� büyük b�r 
başarıya �mza atarak tümü 
“Sc�ence c�tat�on endeks ex-
panded” kapsamında olan 
ve “Pubmed” ver� tabanına 
kayıtlı Cov�d-19 pandem�s� 
�le �lg�l� 4 uluslararası ma-
kale yayınlayarak G�resun 
Ün�vers�tes�n�n ve Tıp Fa-
kültes�n�n akadem�k cam�-
ada adının duyulmasına 
katkı sağladılar.

Konu �le �lg�l� açıklama-
larda bulunan Radyoloj� 
Ana B�l�m Dalı öğret�m üye-
s� Doç. Dr. Tümay Bekc� 
şunları söyled�; “Ç�n'�n 
Hube� Eyalet�ne bağlı 
Wuhan şehr�nde, 31 Aralık 
2019'da et�yoloj�s� b�l�nme-
yen pnömon� vakalarının b�l-
d�r�m�n�n ardından 7 Ocak 
2020’de, DSÖ tarafından 
daha önce �nsanlarda tesp�t 
ed�lmem�ş yen� t�p corona-
v�rus tanımlamıştır. Türk�-
ye’de Avrupa kaynaklı �lk 
vaka 11 Mart 2020 tar�h�nde 
tesp�t ed�ld�ğ�nde 48 Avrupa 
ülkes�nde vakalar ve bazıla-
rında ölümler görülmeye 
başlamıştır. Aynı tar�hte 
DSÖ Pandem� �lan etm�şt�r. 
Tüm Dünya v�rüsün kend�-
s�n�n ve etk� mekan�zmaları-
nın araştırılması ve etk�n te-
dav�ler�n bulunab�lmes� �ç�n 
canhıraş b�r çaba �çer�s�ne 
g�rm�şt�r. Ana B�l�m Dalı öğ-
ret�m üyem�z Dr. Öğr. Üyes� 
Serdar Aslan’ın sorumlu 
araştırmacı olduğu, Doç. Dr. 

G�resun Val�s� Enver Ünlü, G�resun Merkez Teyyare-
düzü Mahalles�nde yen� yapılan 112 Ac�l Çağrı Merkez� 
b�nasında �ncelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında 
b�lg� aldı.

Val� Ünlü, AFAD Başkan Yardımcısı Sn.İsma�l Pala-
koğlu, AFAD Müdahale Da�re Başkanı Yusuf Aysu ve 
AFAD S�v�l Savunma Da�re Başkanı Muhammed Mah-
mud Ötegen �le b�rl�kte 112 Ac�l Çağrı Merkez� b�nasın-
da �ncelemelerde bulunarak, olağanüstü durumlarda ve 
kr�z anlarında daha koord�nel� b�r çalışma yapılab�lmes� 
�ç�n G�resun AFAD İl Müdürlüğü'nün de aynı b�naya ta-
şınması �ç�n yapılacak çalışmaları değerlend�rd�.

Tıp Fakültes�nden COVİD-19 İle İlg�l� Büyük Başarı

Tümay Bekc�, Dr. Öğr. 
Üyes� İsmet M�raç Çakır, 
Dr. Öğr. Üyes� Mehmet 
Ek�z, Dr. Öğr. Üyes� İlknur 
Yavuz ve Dr. Öğr. Üyes� 
Ahmet Mel�h Şah�n’�n kat-
kıda bulunduğu “D�agnost�c 

performance of low-dose 
chest CT to detect COVID-
19: A Turk�sh populat�on 
study” �s�ml� çalışmamız �le 
Türk�ye’de yayınlanan ve 
düşük doz b�lg�sayarlı to-
mografin�n Cov�d-19 hasta-

lığının tanısında nasıl etk�n 
b�r rol oynadığını gösteren 
�lk çalışma �le tıp l�teratürü-
ne katkıda bulunduk. D�ğer 
yayınlarımız �se İng�lte-
re’n�n saygın tıp derg�ler�n-
de yayınlanmış olup ş�md�-

den b�rçok atıf almıştır. Sal-
gın hastalık �le �lg�l� çalış-
malarımız devam edecek 
olup b�ze ş�md�ye kadar des-
tek olan tüm Tıp Fakültes� 
öğret�m üyeler�ne teşekkür 
eder�m”.

Val� Enver Ünlü, 112 Ac�l
 Çağrı Merkez�'nde

İncelemelerde Bulundu

Görele’de dezenfekte
çalışmaları sürüyor

ÜÇ HAFTA SONUNDA SÜREÇ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
nunda d�ğer kademelerde ve 
sınıflarda eğ�t�m-öğret�me 
başlama konusunda sürec� 
yen�den değerlend�rece-
ğ�z.Yüz yüze eğ�t�me başla-
ma konusunda vel� rızası, 
b�z�m �ç�n öneml�d�r. Vel�le-
r�m�z �sterlerse öğrenc�y� 
yüz yüze eğ�t�me gönderme-
me konusunda mazeret 
beyan edeb�l�rler. 

Bu durumda öğrenc�m�z, 
uzaktan eğ�t�me devam 
edecek ve devamsız sayıl-
mayacaktır.

“BİLİM KURULUNUN 
REHBERLİĞİNDE HER 

TÜRLÜ TEDBİRİ
ALIYORUZ”

Bakan Selçuk açıklama-
sının devamında “yüz yüze 
eğ�t�me ek olarak uzaktan 
eğ�t�m yolu �le devam ede-
cekt�r. Böylece hem yüz 
yüze eğ�t�m hem de uzaktan 
eğ�t�m �mkânları b�r arada 
kullanarak eğ�t�m öğret�me 
devam ed�lecekt�r. Sınıf 
mevcudunda sağlanan azal-
ma, okul serv�sler�ne de 
aynı oranda yansıyacaktır.

Yüz yüze eğ�t�mde te-
m�zl�k ve h�jyen konusunda, 
Sağlık Bakanlığımızın ve 
B�l�m Kurulunun rehberl�-
ğ�nde her türlü tedb�r� alıyo-
ruz. Okul hayatını daha 
önce tecrübe etmem�ş olan 

b�r�nc� sınıf öğrenc�ler�m�z�; 
seyrelt�lm�ş sınıflarımız, eğ�-
t�m programımız, sosyal me-
safeye r�ayet ederek oyna-
yacakları temassız oyunları-
mız, t�t�zl�kle çalışılmış 

uyum haftası �çer�kler�m�z 
ve elbette k� bu sürec� 
omuzlayacak öğretmenler�-
m�z�n gayretler�yle karşıla-
yacağız.” İfadeler�ne yer 
verd�.

Eğ�t�m ve Öğret�m Süreçler�n�n
Değerlend�r�lmes�

ONUR ÖDÜLÜ GRÜ’YE GELDİ

eden Prof. Dr. İlkay Türk 
Çakır Ankara Ün�vers�tes� 
Fen Fakültes� F�z�k Bölü-
mü’nden mezun olup, aynı 
ün�vers�tede Yüksek Enerj� 
ve Plazma F�z�ğ� alanında 
yuksek l�sans ve doktorasını 
tamamladı. 1995-2002 yılla-
rı arasında Ankara Ün�vers�-
tes�, Fen Fakültes�, F�z�k Bö-
lümü’nde Araştırma Görev-
l�s� olarak çalıştı. 2002-
2014 yılları arasında Türk�-
ye Atom Enerj�s� Kuru-
mu’nun (TAEK) farklı bö-
lümler�nde görev yaptı. 
2014-2015 yılları arasında 
İstanbul Aydın Ün�vers�tes�, 

İler� Araştırmalar Uygulama 
ve Araştırma Merkez�’nde 
Doçent ve Merkez müdür 
yardımcısı olarak görev 
yaptı. Avrupa Nükleer Araş-
tırma Merkez�’nde (CERN) 
kısa ve uzun sürel� araştır-
malar yaptı. Uluslararası 
ATLAS (A Toro�dal LHC 
ApparatuS) Deney� üyes� 
olan Profesör Çakır’ın ayrı-
ca CLIC (Compact L�near 
Coll�der) ve LHeC (Large 
Hadron electron Coll�der) 
kollaborasyonları �le ortak 
çalışmaları olup, bu konuda 
da çok sayıda b�l�msel yayı-
nı bulunmaktadır.
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1. Sayfadan Devam
G�resun’da şu anda 53 

çocuk parkı h�zmette olur-
ken, 4 parkın yapımı �se 
devam ed�yor. Ek�pler tara-
fından; Teyyaredüzü Mahal-
les� Şeh�t Tuğgeneral Baht�-
yar Aydın Caddes� (Çarşam-
ba pazarı mevk��) Aksu Ma-

1. Sayfadan Devam
G�resun İl Müftüsü 

Muh�tt�n Oral, Kur’an 
kurslarında sosyal mesa-
fe, maske takma ve k�ş�-
sel tem�zl�k kurallarına t�-
t�zl�kle r�ayet ed�leceğ�n� 
bel�rtt�.İl Müftülüğü Top-
lantı Salonu’nda gerçek-
leşt�r�len 2020-2021 eğ�-
t�m-öğret�m yılı hazırlık 
toplantısında Kur’an 
kursu öğret�c�ler�ne sesle-
nen İl Müftüsü Oral, 4-6 
yaş grubu çocuklara, en-
gell�lere, ev hanımlarına, 
ün�vers�te öğrenc�ler�ne 
ve çalışanlara yönel�k 
kursların 28 Eylül Pazar-
tes� günü açılacağını söy-
led�.

İl Müftüsü Muh�tt�n 
Oral, Kur’an kurslarında 
dersler�n seyrelt�lm�ş ve 
dönüşümlü olarak ver�le-
ceğ�n� kaydederek şu �fa-
delere yer verd�, “Kur’an 
kurslarımızda dersler b�r-
kaç sınıfın b�r araya gel-
mes� �le ortak şek�lde ya-
pılmayacak. Sıra düze-
n�nde sosyal mesafe en 
az 1 metre olacak şek�lde 
b�rer boşluk bırakılarak 
gerçekleşt�r�lecekt�r. Sınıf 
�ç�nde toplu olarak yük-
sek sesle okuma ve tal�m 
çalışmaları yapılmaya-
caktır. Derslerde Kur’an-ı 
Ker�m, k�tap, kalem k�ş�-
ye özel olacak, öğrenc�ler 
arası malzeme alışver�ş� 
yapılmayacaktır. 4-6 yaş 
grubu kursları har�ç kurs 
kor�dorları, sınıfları ve 
kursun d�ğer mekânların-
da su dışında �çecek ve y�-
yecek tüket�lmes�ne �z�n 

G�resun Beled�yes�, vatandaşların günlük yaşamlarını 
kolaylaştıran çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. 
Ek�pler, şeh�rde yen� yerleş�m alanları �ç�n yen� �mar yol-
ları açarak trafiğe de yen� b�r düzenleme get�r�yor. Yen� 
�mar yolları, nüfusun arttığı bölgeler baz alınarak bu öl-
çeğe orantılı olarak açılıyor.

Bu kapsamda; Samanlıkkıranı Mahalles� Dostluk 
Sokak’ta yaklaşık 100 metrel�k yen� �mar yolu çalışması 
yapılırken, kısa zamanda tamamlanması hedeflen�yor.

G�resun Beled�yes� Fen İşler� Müdürlüğü yetk�l�ler�, 
yoğun b�r şek�lde çalışmaların devam ett�ğ�n� b�ld�rerek: 
“Yen� �mar yollarımız hem bölgedek� yapılaşmalar �ç�n 
de önem taşırken, trafik ağının gen�şlemes�ne de yardım-
cı oluyor. B�zler daha güzel b�r G�resun �ç�n var gücü-
müzle çalışıyor, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran 
uygulamaları hayata geç�r�yoruz” şekl�nde konuştu.

Orman Genel Müdürlüğü G�-
resun Orman Bölge Müdürlü-
ğüne alınacak da�m� �şç�(opera-
tör) alımı sözlü ve uygulamalı 
sınavları Etbaşoğlu mahalles�n-
de başladı.

Sınav kom�syon huzurunda 
genel kültür sorularına cevap 
veren adaylar, daha sonra �ş ma-
k�nes� başında uygulamalı ola-
rak sınavlarına devam ett�. İlk 
gün 20 aday �k�nc� gün �se 21 
aday sözlü ve uygulamalı sına-
va alınarak sınav sürec� tamam-
lanacak.

20 YENİ PARK YAPILIYOR

halles� memur sen mevk�� 
ve N�zam�ye Mahalles� Yüz-
başısuyu Sokak’ta yen� park 
yapım çalışmaları sürüyor. 
Ayrıca, Teyyaredüzü Mahal-
les� Boztekke Caddes�’nde 
b�t�r�lme aşamasına gelen ve 
büyük park olarak b�l�nen 
park �se açılışa hazırlanıyor. 

Haydar Al�yev �sm�n� taşı-
yacak olan park şehr�m�z�n 
en büyük çocuk parkı konu-
munda bulunuyor.

D�ğer yandan, mahalle 
ayrımı gözetmeks�z�n yapıl-
ması planlanan 20 yen� par-
kın �se uygulamaya konul-
maya hazırlanıyor.G�resun 
Beled�ye Başkanı Aytek�n 
Şenl�koğlu yaptığı açıkla-
mada: “Çocuklarımızın boş 
vak�tler�n� daha sağlıklı or-
tamlarda eğlenerek geç�r-
meler� �ç�n G�resun Beled�-
yes� olarak tüm �mkânları-
mızı seferber ed�yoruz.” d�-
yerek şöyle devam ett�:

“Söz verd�ğ�m�z g�b� şeh-
r�m�zde yeş�l alanların sayı-
sını artırmak �ç�n çalışmala-
rımız sürüyor. Her mahalle-
m�zde güven�l�r çocuk oyun 
alanları yapmayı amaçlıyo-
ruz. Şehr�m�zdek� parkları-
mızı sadece çocuklarımız 
�ç�n değ�l büyük küçük her-
kes�n faydalanab�leceğ� şe-
k�lde düzenl�yoruz. Alanlar 
uygun olduğu sürece yen� 
yaptığımız tüm parkları 
çocuk oyun grupları, otur-
ma, spor ve yürüyüş alanları 
�le donatıyoruz. 

B�r taraftan yen� parkları 
kurarken b�r taraftan da esk� 
parkların onarımlarını 
bakım ve onarım çalışmala-
rını sürdürüyoruz. Park ça-
lışmalarımız bundan sonra 
da vatandaşlarımızdan gelen 
talepler ve �ht�yaçlar çerçe-
ves�nde devam edecek. Bu 
parklarımız tüm halkımıza 
hayırlı olsun. B�z G�re-
sun’umuzu çok sev�yoruz.” 
ded�.

BİR SINIFTA
EN AZ 5
EN FAZLA 9
ÖĞRENCİ
BULUNABİLECEK

ver�lmeyecekt�r. Kurslara z�-
yaretç� alınmayacak. Kur’an 
kurslarına 65 yaş ve üstü �le 
kron�k rahatsızlığı bulunan-
ların kaydı yapılmayacaktır.

B�r sınıfta aynı anda en 
az 5 en fazla 9 öğrenc� bulu-

nab�lecek. Öğret�c�ler öğ-
renc�lerle randevulu veya dö-
nüşümlü s�steme göre ders-
ler� gerçekleşt�recek-
t�r.Kurslarda bulunan sınıf, 
mesc�t, tuvalet ve abdestha-
neler günde en az b�r defa te-

m�zlenecek ve sık sık hava-
landırılacaktır. Ayrıca, kapı 
kolları, elektr�k düğmeler�, 
masa, sandalye g�b� sık do-
kunulan yüzeyler düzenl� 
olarak dezenfekte ed�lecek 
ve tem�zl�ğ� sağlanacaktır.”

Operatör alım sınavları başladı

YENİ İMAR YOLLARI AÇILIYOR
G�resun Orman’a operatör alınıyor

Keşap Beled�yes� Fen İşler� Müdürlüğü 
ek�pler�nce mahallelerde tahr�p olan parke 
taşlarını yen�l�yor.

Keşap Beled�ye Başkanı Mehmet Emür’’ 
Fen İşler� Müdürlüğümüz yapılan planlama-
lar doğrultusunda Bozkurt Mahalles�’nde bo-
zulan ve hasar gören yerlerde k�l�tl� parke 
taşı döşeme çalışmalarımızı gerçekleşt�r�-
yor. Beled�yem�z WhatsApp �hbar hattına 
gelen sorunları en kısa sürede çözüme ka-
vuşturmak �ç�n gayret ed�yoruz. Hemşehr�-
ler�m�z�n talepler� öncel�ğ�m�zd�r. Ayrıca 
saha da çalışmalarına devam eden ek�pler�-
m�ze kolaylıklar d�l�yor ve çalışmalarından 
dolayı teşekkürler�m� �let�yorum’’ ded�.

Keşap’ta üst yapı
çalışmaları sürüyor

http://info@linra.com.tr
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1. Sayfadan Devam
D�yanet-Sen G�resun Şube Başkanı 

Sam� Ş�mşek yaptığı yazılı açıklamada şu 
�fadelere yer verd� ;”Öncek� akşam Haber 
Global TV ekranlarında büyük b�r skandal 
yaşandı. Saynur Tezel'�n moderatörlüğün-
de gerçekleşen programda konuklardan 
Hal�ç Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes� Dr. Erol 
Müterc�mler İmam Hat�p L�ses� mezunla-
rını açıktan hedef alarak bu l�selerden 
mezun olanları ahlaksızlık, c�ns� sapıklık 
ve sahtekarlıkla suçladı.

Müterc�mler’�n İmam Hat�p L�ses� me-
zunlarını hedef alan açıklamasına tepk� 
gösteren D�yanet-Sen G�resun Şube Baş-
kanı Sam� Ş�mşek, b�reysel ve toplumsal 
olarak toplumda meydana gelen yozlaş-
mayı İmam Hat�p L�ses� mezunlarına �n-
d�rgeyerek tüm İmam Hat�p L�ses� mezun-
larını “Bu okullardan mezun olanlar bakın 
karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, c�ns� 
sapık, ahlaksız" sözler� �le n�telemek b�n-
lerce mezunu bulunan b�r topluluğu haksız 
yere �tham etmek demekt�r. Son derece ç�r-
k�n ve hadd� aşan bu açıklamasından dola-
yı Erol Müterc�mler’� kınıyor ve tüm 
İmam Hat�p L�ses� mezunlarından özür d�-
lemeye davet ed�yorum” ded�.

“İmam Hat�p Nesl�’n�n Ak�fler�n ede-
b�n�, Nec�p Fazılların, Seza� Karakoçların 
�manlı söylem�n� ve Mehmet Ak�f İnan’ın 
mücadeles�n� devam ett�recek b�r nes�l” 
olarak n�teleyen Ş�mşek, “Her toplulukta 
gayr� ahlak� özell�kler gösteren �nsanlar 
olab�l�yor. B�r�s�n�n yaptığı yanlış neden� 
�le bütün b�r topluluğu suçlamak o toplu-

Cumhur�yet Halk Part�s� 
İl Başkanlığı kuruluşlarının 
97’nc� yıl dönümünü Ata-
türk Meydanı’nda bulunan 
Atatürk büstüne çelenk bıra-
karak kutladı.Çelenk tören�-
n�n ardından b�r açıklamada 
bulunan CHP G�resun İl Baş-
kanı F�kr� B�lge ;”Temelle-

1. Sayfadan Devam
Çanakkale den�z ve kara savaşlarının mey-

dana geld�ğ�, Çanakkale Savaşları Gel�bolu Ta-
r�h� Alanı'nın; tar�h�, kültürel ve manev� değer-
ler� �le doğal dokusunun korunması, yaşatılma-
sı, gel�şt�r�lmes�, tanıtılması, gelecek kuşaklara 
aktarılması ve yönet�m�n�n sağlanması amacıyla 
hazırlanan "Çanakkale Muharebeler� Mob�l Mü-
zes�" , Val� Yardımcısı Mehmet F�kret ÇAVUŞ, 
İl Emn�yet Müdürü Fahr� AKTAŞ, Beled�ye 
Başkan Yardımcısı Abdurrahman DEMİREL, İl 
Kültür ve Tur�zm Müdürü Kemal GÜRGENCİ, 
Müze Müdürü Hulus� GÜLEÇ ve beraber�nde 
bulunan katılımcılarla gez�ld�.

CHP G�resun’da 97’nc� yılını kutladı

r�n� 4 Eylül 1919’da S�vas 
Kongres�’nde attığınız, 9 
Eylül 1923’te de kurduğu-
nuz Cumhur�yet Halk Part�-
s�’n�n bugünkü m�rasçıları 
olarak huzurunuzdayız” �fa-
deler�ne yer verd�.

İl Başkanı B�lge açıkla-
masının devamında ;”Ana-

dolu ve Rumel� Müdafaa-� 
Hukuk Cem�yet�’n�n emper-
yal�zm karşısındak� kararlı-
lığını, Kuvay� M�ll�ye’n�n 
�şgal orduları karşısındak� 
azm�n�, 97. kuruluş yıldönü-
mümüzde de yüreğ�m�zde ta-
şıyoruz. 

Yegane amacımız s�z�n 

ve s�lah arkadaşlarınızın kur-
duğu güzel Cumhur�yet�m�-
z� demokras� �le taçlandıra-
rak h�çb�r çocuğun yatağa 
aç g�rmeyeceğ� b�r Türk�-
ye’y� �nşa etmekt�r. İlke ve 
Devr�mler�n�z �le II. Yüzyıla 
Çağrı Beyannamem�z�n ışı-
ğında kuracağımız halkın �k-
t�darında, ülkem�z�, �şaret et-
t�ğ�n�z muasır meden�yetler 
sev�yes�n�n de ötes�ne taşı-
yacağımıza söz ver�yoruz.

Mücadelem�z, hak�m�yet 
kayıtsız şartsız m�llet�n 
olana dek sürecekt�r.Maz-
lum m�lletlere umut ışığı 
olan Anadolu Devr�m�’n�n 
m�marları olarak s�ze ve 
s�lah arkadaşlarınıza, haya-
tını kaybetm�ş tüm Cumhu-
r�yet Halk Part�l�lere, de-
mokras� mücadeles�nde ya-
şamını y�t�rm�ş yurttaşları-
mıza şükranlarımızı sunu-
yor, az�z şeh�tler�m�z� rah-
metle anıyoruz” ded�.

Erol Müterc�mler’� kınıyoruz
luğa karşı b�r l�nç g�r�ş�m�d�r. Tüm İmam 
Hat�p L�ses� mezunları “ahlaksızdır, sapık-
tır” tüm d�nlarlar d�n �st�smarcısıdır” g�b� 
toptan �nsanları suçlamanın ne mantık�, ne 
de v�cdan� yanı vardır. Müterc�mler�n yak-
laşımı suç �şleyen her hang� b�r�s� neden� 
�le o k�ş�n�n mensup olduğu tüm b�r şeh�r 
halkını o suç �le suçlamakla aynı şeyd�r. 
Bunun ne hukukla ne v�cdanla ne sosyolo-
j� �le ne ps�koloj� �le açıklana b�l�r b�r yanı 
yoktur. Akıldan �zandan uzak b�r açıkla-
madır.” İfadeler�ne yer verd�.

Ş�mşek, toplumumuzda büyük b�r kül-
türel yozlaşma ve ahlak� çöküntü olduğu-
nu bel�rterek “İstat�st�k� olarak değerlend�-
r�ld�ğ�nde belk� de ülkem�zde en az suç �ş-
leyen kes�m İmam Hat�p L�ses� mezunları-
dır. Ancak medya ve bel�rl� kes�m az sayı-
da da olsa İmam Hat�p L�ses� mezunu ya 
da d�ndar kes�mden b�r�s�n�n suç �şlemes�-
n� özell�kle gündemde tutarak hatta bu 
suçu tüm İmam Hat�p mezunları da �şl�yor 
g�b� gösterme gayret�ne g�rerek tüm İmam 
Hat�p L�ses� mezunlarını suçlaya b�lmek-
ted�r. Yapılan ahlaksızlık veya �şlenen suç 
k�m yaparsa yapsın yanlıştır. B�r� yaparsa 
doğru d�ğer� yaparsa yanlış olmaz. Böyle 
b�r yaklaşım ve bakış açısı son derece sa-
kıncalı ve yanlıştır. Ülke olarak bu bakış 
açısını değ�şt�rmel�y�z.” Şekl�nde konuştu.

Ş�mşek ayrıca gerekl� hukuk� sürec� 
başlatacaklarını da bel�rterek Müterc�mler 
hakkında tüm İmam Hat�p L�ses� Mezun-
larını c�ns� sapıklık, ahlaksızlık ve sahte-
karlıkla �tham etmes�nden dolayı suç du-
yurusunda bulunacaklarını söyled�.”

Türk�ye’n�n ve Doğu Ka-
raden�z Bölges�'n�n en 
öneml� tur�zm merkezler� 
arasında yer alan Trab-
zon'un Çaykara �lçes�ndek� 
dünyaca ünlü Uzungöl, ya-
şanan Korona v�rüs salgını 
neden�yle son 20 yılın en 
sak�n tur�zm sezonunu yaşı-
yor.

Ordu’da yürütülen pan-
dem� çalışmalarında kulla-
nılmak üzere Ordu Val�l�ğ� 
tarafından tem�n ed�len 
araçlar, Val� Tuncay Sonel 
tarafından Sağlık Müdürlü-
ğüne tesl�m ed�ld�.

Pandem� çalışmalarında 
kullanılmak üzere Ordu Va-
l�l�ğ� tarafından tem�n ed�len 
araçların tesl�m programın-

Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın
en sak�n tur�zm sezonunu yaşıyor

Daha öncek� sezonlara 
oranla bu sezon tes�slerdek� 
doluluk oranının yüzde 
30’larda kaldığını ve Arap 
tur�stler�n de pandem� nede-
n�yle Uzungöl'e fazla �lg� 
göstermed�ğ�n� bel�rten 
Uzungöl Tur�zmc�ler Derne-
ğ� Başkan Yardımcısı Murat 
Akyüz kötü b�r tur�zm sezo-
nu geç�rd�kler�n� söyled�.

Bu sezon sadece Ku-
veyt’ten gelen tur�stler saye-
s�nde b�r nebze nefes alab�l-
d�kler�n� �fade eden Akyüz, 
yerl� tur�stler�n de padem� 
neden�yle bu sezon Uzun-
göl'e fazla �lg�l� göstermed�-
ğ�n� kaydett�. Akyüz, “Bu 
sene pandem� dolayısıyla 
c�dd� sıkıntılarla geçt� d�ye-
b�l�r�z. Son 20 yılın belk� de 
sezon olarak en sak�n sezo-
nunu yaşıyoruz. Arap ülke-
ler�n�n bu yöreye yoğun b�r 
şek�lde gelmeler�n� engelle-
yen pandem� sürec� ve ora-
dak� devlet yönet�m�n�n ka-
pıları kapalı tutması b�z� 
olumsuz etk�led�. Ancak 
Ağustos ayının 15’�nden 
sonra özell�kle Kuveytl� m�-
safirler�m�z b�ze b�raz nefes 
aldırdı, can suyu oldu. Otel-
ler�m�zde en az 8-10 odada 
Kuveyt’l� m�safirler�m�z var. 
Yerl� m�safirler�m�z ekono-
m�k dar boğazın yoğun ol-
duğu bu süreçte b�ze pek 
katkı sunamadılar. Kuveyt’l� 
m�safirler�m�z b�ze bu sene 
katkı sundu, bu da b�z�m 
�ç�n olumlu yönde oldu d�-
yeb�l�r�z. 

Uzungöl’de bu zaman-
larda en azından Eylül ayı-
nın 20-30’unda hemen 
hemen yüzde yüze yakın do-
luluk oranı �le çalışırdı. Şu 

anda yüzde 30-40’lar c�varı 
doluluk oranı var” ded�.

Arap m�safirler�n geçt�-
ğ�m�z yıllarda bölgeye c�dd� 
şek�lde gelmes� neden�yle 
çoğu �şletmen�n bunu düşü-
nerek kred� çekerek �şletme-
ler�n� yen�led�ğ�n� bel�rten 
Akyüz, “Burada h�zmet 
veren oteller, restoranlar 
tüm h�zmet sektöründe olan 
arkadaşlarımız c�dd� sıkıntı-
lar yaşıyor. Herkes banka-
dan aldığı kred�lerle ayakta 
duruyor. Şu gerçeğ� unut-
mamak lazım. Arap m�safir-
ler�n bu bölgeye c�dd� ma-
nada para pompaladılar çok 
katkı sundular. Yören�n tüm 
�şletmeler�n�n yen�lenmes�-
ne ves�le oldular. 

Ancak böyle b�r duru-
mun yaşanılması r�sk� oldu-
ğunu b�lseler belk� bu kadar 
yen�leme durumuna g�rmez-
d�ler. O durum b�zler� etk�-
led�. Herkes�, yöre �nsanını 
c�dd� manada etk�led�. B�rde 
burada k�racı durumunda 
olanlar var. Dışarıdan gel�p 
otel, restoran k�ralayanlar. 
Peş�n para ödey�p 3-5 yıllı-
ğına k�ralayanlar daha çok 
sıkıntı yaşadılar. Mal sah�p-
ler� de sıkıntı yaşadı ancak 
onlar kadar değ�l” �fadeler�-
n� kullandı.

Öte yandan Uzungöl’de 
son yılların en sess�z günle-
r�n� yaşarken özell�kle Ku-
veyt’ten gelen tur�stler böl-
geye b�raz olsun canlılık ge-
t�rd�. Kuveyt’ten gelenler 
Uzungöl’ü çok sevd�kler�n� 
Türk�ye’de güven�l�r ve 
güzel yerlerden b�r� olduğu-
nu bel�rterek doğası ve ha-
vasının çok güzel olduğunu 
söyled�ler.

Atatürk Meydanı’nda z�yaretç�ler�n� bekl�yor

Ordu’da pandem� çalışmaları

da b�r açıklama yapan Val� 
Tuncay Sonel, “Sayın Cum-
hurbaşkanımızın h�mayele-
r�nde, Sağlık Bakanlığımı-
zın, İç�şler� Bakanlığımızın, 
�lg�l� bakanlıklarımızın, �l-
lerde sağlık teşk�latlarımızın 
çok özver�l� çalışmaları var.

B�zler de ‘Ordu A�les�’ 
olarak sağlık çalışanlarımı-
zın her da�m yanındayız” 

ded�.
25 araçla filyasyon ve 

d�ğer çalışmalarında kulla-
nılmak üzere Sağlık teşk�la-
tımıza destek verd�kler�n� be-
l�rten Val� Sonel, toplam 
araç sayısının 100’e çıktığı-
nı bel�rtt�.

Val� Sonel, “Bunlardan 
40 tanes� hasta nak�ller�nde, 
60 aracımız �se filyasyon ça-

lışmalarında görev alacak. 
Tüm sağlık çalışanlarımız, 
denet�m görev�n� �fa eden 
tüm güvenl�k görevl�ler�-
m�z, d�ğer kamu görevl�ler�-
m�z, herkes büyük b�r özve-
r� �le çalışıyor” şekl�nde ko-
nuştu.

“Cenazelerde bulaşma 
tehl�kes�n�n daha yoğun ol-
duğuna d�kkat çeken Val� 
Sonel, “B�z toplum olarak, 
maske, sosyal mesafe ve te-
m�zl�k konusunda d�kkat et-
t�ğ�m�z takd�rde bu salgının 
üstes�nden geleceğ�m�ze �na-
nıyoruz” d�ye konuştu.

Val� Tuncay Sonel, daha 
sonra pandem� çalışmaların-
da görev yapacak 25 aracı 
ve ek�pler� görev yerler�ne 
uğurlayarak, başarılar d�led� 
ve �lk aracıda kend�s� kulla-
narak sağlık çalışanlarına 
moral ve mot�vasyonda bu-
lundu.
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Giresunspor’un gurbetteki taraf-
tarı, sadece İstanbulspor maçında tri-
bünde olmayacak. Bilindiği gibi TFF, 
Covid19 salgını nedeniyle sezonun 
ilk yarısında müsabakaların seyircisiz 
oynanacağını duyurmuştu. Giresuns-
por bu periyotta İstanbul’da sadece 
İstanbulspor maçına çıkacak. Gur-
betçiler, Ümraniyespor ve Tuzlaspor 
deplasmanlarında takımına destek 
verebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun si-
tesinde yer alan bilgiye göre, Osman-
lıspor'un adı Ankaraspor olarak değiş-
tirildi. Ankara ekibinin yeni logosu ve 
ismi, TFF tarafından tescil edildi.

Başkent temsilcisi 2020-2021 se-
zonunda bu isimle mücadele edecek. 
Takımın ismi 2014'te Osmanlıspor ol-
muştu.

Giresunspor’da 2020-
2021 sezonu öncesinde kad-
rosunda 26 oyuncu yer alı-
yor. Yeşil-beyazlıların 2020-
2021’deki oyuncu kadrosun-
da şu isimler yer alıyor: Arda 
Kılıç, Atakan Doğanay, Gök-
tan, Alperen, Erolcan, Ertuğ-
rul, İshak, Marko Milinkovic, 

Giresunspor’un Erzurum kampına 
katılan ve sonrasında kiraya verilmesi 
kararlaştırılan Cevat Can, Fatsa Bele-
diyespor’a imza attı.

Eski adı Elazığ Belediyespor olan 
Karakoçanlı’ya transferi çıkan pürüz-
lerden dolayı son anda gerçekleşme-
yen kanat oyuncusu, kendisini ısrarla 
isteyen Fatsa Belediyespor’un teklifini 
geri çevirmedi ve Ordu ekibine 1yıllık 
kiralık olarak gitti.

Balde: “Hedefi olan b�r kulübe geld�m”
TFF 1. Lig ekibi Giresunspor’un 2 yıllık anlaşma 

yaptığı İbrahima Baldé güzel bir sezon geçirmek is-
tediğini dile getirdi.

Senegalli golcüye iki yıllık sözleşme imzalattıran 
Yeşil Beyazlıların Başkan Yardımcısı Mustafa Tütün-
cü “Yeni transferimiz Ibrahima Balde ile 2 yıllık söz-
leşme imzaladık futbolcumuzun başarılı bir sezon 
geçirmesini dilerim. 

Transferimiz, Yeşil Beyazlı camiaya hayırlı olsun.” 
dedi. Baldê ise Giresunspor’da oynayacak olmanın 
mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Kariyerime Gire-
sunspor’da devam etmek istedim. Gelmeden önce 
tabiki Türkiye’deki arkadaşlarımdan Giresunspor hak-
kında bilgi aldım.

Hedefi ve ideali olan bir kulüp. Güzel bir sezon 
geçirmeyi umuyorum.” diye konuştu.

Genç Çotanak,
Fatsa Beled�yespor’da

26 futbolcu var
Onurcan, Muhammed Him-
met, Mehmet Taş, Kerem Ka-
lafat, Anthony,Sadi Karadu-
man, Caner Hüseyin, Eren 
Tozlu, Hüsamettin, Hayrullah 
Bilazer, Sergen Piçinciol, Tol-
gahan Acar, Nalepa, Helder 
Taraves, Diarra, Yasin Ozan, 
Balde, Sergio.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde mücadele 
edecek olan Eynesil Belediyespor, yeni hocası Metin 

Aydın yönetiminde başarıyı yakalayacağına inanıyor.
Eynesil Belediyespor’un Başkanı Nail Civil; “Gi-

resunumuz’un evladı Metin Aydın hocamız ile an-
laşma yaptık. Metin Hocamız, geçmiş sezonlar-
da profesyonel liglerde görev yapmış ve başarılı 
bir teknik adam. Ayrıca Kırgızistan ve Kazakis-
tan gibi ülkelerde de çalışmış biri. Kendisi çok 
tecrübeli bir teknik adam. Kendisinin Eynesil 
Belediyesporumuz’da da başarılı olacağına 
inancımız tam. Güçlü bir kadro kurmak istiyo-
ruz. İlk defa Bölgesel Amatör Ligde mücadele 

edecek olmamız nedeniyle biraz heyecanlıyız. Ön-
celikli olarak hedefimiz ligde kalıcı olmayı başar-

maktır. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız” 
dedi.

Eynes�l, Aydın �le başarılı olacak

Osmanlıspor’un yen� adı Ankaraspor

Gurbetç� sadece İstanbul maçını kaçıracak
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Balıkesirspor maçı önce-
sinde transfer yasağını kal-
dırmaya çalışan Giresuns-
por’da şok bir gelişme yaşan-
dı. Eski oyunculardan Mu-
hammed Reis, Çağlar Birinci, 
Murat Akça ve Özgürcan ile 
bazı menajerlerin alacakları 
için icra geldi.

Pazartesi akşamı 
deplasmanda karşılaşa-
cağı Balıkesirspor maçı-
nın hazırlıklarını sürdü-
ren Giresunspor, bugün 
taktik ağırlıklı bir ant-
renman yapacak. Yeşil 
Beyazlılar zorlu doksan 
dakikanın provasını ger-
çekleştirecek. Teknik 
adam Keleş, antren-
manlarda oyuncuların-
dan hızlı düşünmelerini 
ve kontrollü bir oyun is-
tediğini ifade ediyor.

Giresunspor’un, İspanya 2. Ligi ekiple-
rinden renklerine kattığı Senagalli forvet 
İbrahima Baldê yardımcı antrenörler ne-
zaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Giresunspor’un Rumen oyuncusu Raul Rusescu’dan yeni dö-
nemle ilgili bir beklentisi kalmadı. Basın Sözcüsü Ferhat Kara-
demir; “Rusescu henüz bir kulüp bulamadı. Önümüzdeki sezon 
sözleşmesi olduğundan parasını oynamadan da alabilecek. Me-
najeri belirli bir parayı aldırmayacağım dedi ama yabancılar oy-
namadıkları parayı da alabiliyorlar. Yarın öbürü gün bu oyuncu-
nun dosyası da önümüze gelecek. Oyuncunun takımımıza geri 
dönmesi konusunda bir beklentimiz kalmadı” dedi.

Giresunspor, alacaklı 
olan eski oyuncularıyla gö-
rüşerek transfer yasağının 
kaldırılması için yardımcı 
olunmasını bekliyor.

Başkan Hakan Karaah-
met’in bugüne kadar ulaş-
tığı oyunculardan sadece 
2018-2019 sezonunda Gi-
resunspor formasını giyen 
Adama Ba’dan olumlu 
yanıt aldığı öğrenildi. 
Basın Sözcüsü Ferhat Ka-
rademir, kendilerine ge-
rekli kolaylığı sağlayan 
Adama Ba’ya teşekkür 
etti.

Eski başkan Ali Eren’in temliğini kaldırmasıyla iddaa’dan gelecek iki milyon TL’ye odaklanan Yeşil-beyazlı 
kulüp, Muhammed Reis, Çağlar Birinci, Murat Akça, Özgürcan ve bazı menajerlerin icrasıyla sarsıldı

G�resunspor’da sıkıntı b�tm�yor
Basın Sözcüsü Ferhat Ka-

rademir; “İddaa’dan gelecek 
bir paramız vardı. Bir önceki 
başkanımız Ali Eren Bey tem-
liğini kaldırmasıyla bir gelir 
elde etme şansımız oldu 
ancak bu defa eski oyuncula-
rımızın icraları geldi. Yaklaşık 
iki milyon TL civarında. Mu-

hammed Reis, Çağlar Birinci, 
Murat Akça, Özgürcan ve 
bazı menajerlerin alacakları 
geldi. İddaa’dan gelecek iki 
milyon TL gibi bir gelirin önü 
kapandı. En fazla alacağı 
olan oyuncular Muhammet 
Reis ile Çağlar Birinci’nin. 
Tahtaya olan borcumuz sekiz 

milyon 700 bin TL’ydi. İki mil-
yon TL daha icra geldi” dedi.

TAHTA AÇILACAK
Basın Sözcüsü Karademir; 

“Oyuncularımıza peşinatları 
ödendi. Çok zor bir süreç ge-
çiriyoruz. Başkanımız Hakan 
Karaahmet İstanbul’da yoğun 
bir çalışma içerisinde. Kimse-
nin endişesi olmasın. Tahta 
açılacak. Oyuncular forma gi-
yemeyecek şeklinde kimse dü-
şünmesin, çünkü o yasağı 
mutlaka kaldıracağız. Hafta 
sonuna kadar bunların üste-
sinde geleceğiz. Biz geçici 
değil, kalıcı çözümlerin pe-
şindeyiz. SSK ve vergi borçla-
rımızı ödedik. TFF’nin tahtayı 
açması gibi beklentimiz yok. 
Biz kendimiz açmak için çalı-
şıyoruz. TFF transfer yasağı 
konusunda kulüplere yardım-
cı olmaya çalışıyor ama keşke 
kulüpler yasağını kendi kaldı-
rabilse. Bizim borcumuz yük-
sek ama diğer kulüplerin bor-
cunun yanında düşük kalıyor” 
ifadelerini kullandı.

Balde hazır değ�l
Baldê’nin birkaç gün daha açık kapa-

tacağı ve önümüzdeki günlerde takımla 
birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedil-

Çotanak takt�k yapacak

Pazar g�decekGiresunspor’da futbolcu-
lar, teknik kadro ve personel 
Covid 19 testinden geçti. Ya-
pılan test sonuçlarına göre 
Yeşil-beyazlı kulüpte her 
hangi bir olumsuz vakaya 
rastlanmadı. Öte yandan te-
sislerde hijyen kurallarına 
büyük özen gösteriliyor. Tesi-
se basın mensuplarının hari-
cinde ziyaretçi alınmıyor.

Cov�d test�nden geçt�

Ligin ilk hafta maçında dep-
lasmanda Balıkesirspor ile karşıla-
şacak olan Giresunspor, şehirden 
Pazar sabahı ayrılacak.

Pazar günü Ordu-Giresun Ha-
valimanı’ndan kalkacak uçak ile 
İstanbul’a gidecek olan kafile, ora-
dan ise kulüp otobüsüyle Balıke-
sir’e geçecek ve kampa girerek 
müsabaka saatini beklemeye ala-
cak. Çotanaklar, Pazartesi akşamı 
çıkacağı doksan dakikadan sonra 
İstanbul’a gidecek ve geceyi 
orada geçirdikten sonra Salı saba-
hı şehre dönecek.

Yeşil-beyazlılarda Basın Sözcüsü Ferhat Kara-
demir, 10 numara transferine mutlaka olmalı gö-
züyle bakmadıklarını dile getirdi.

Karademir; “Balde; Giresunspor’a gelmiş en ka-
riyerli oyunculardan biri. Hem kendisine hem de 
camiamıza hayırlı olsun. Bu transferle birlikte kad-
romuzu şekillendirdik diyebiliriz. Başka oyuncu 
transferi yapmayı düşünmüyoruz. Belki bir 10 nu-
mara transferi yapabiliriz ama olmazsa da sorun 
değil. Ama belirttiğim gibi çok şart değil. Kulübü-
müzün ekonomik yapısını bozmadan bir oyuncu 
gündeme gelirse alabiliriz” diye konuştu.

10 numara şart değ�l

Sadece Adama Ba Rusescu’dan beklent� kalmadı

Giresunspor’un Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, geri-
de kalan sezon Altınordu formasını giyen eski oyuncuları 
Yasin Ozan’ı alternatif olarak aldıklarını ifade etti.

Basın Sözcüsü Karademir; “Yasin Ozan’ı renklerimize 
kattık. Ön bölgede sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Eren ve 
Balde var. Yasin’i de alternatif olsun diye aldık. Bundan 
sonrası O’na kalıyor. Çok çalışırsa formayı alır” şeklinde ko-
nuştu.

“Yas�n’� alternat�f olarak aldık”
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