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Ordu’da İl merkezinde 
Vali Tuncay Sonel’in, ilçelerde 
ise Kaymakamların başkanlı-
ğında, belediye başkanları, il-
gili kamu kurum ve kuruluş-
larının personelleri, mahalle 
muhtarları, meslek odaları 
temsilcileri, polis, jandarma, 
zabıta, özel güvenlik görevli-
lerinin katılımıyla oluşturulan 
ekiplerce, yaşamın tüm alan-
larını kapsayacak şekilde 
genel denetimler gerçekleşti-
rildi. Devamı Sayfa 4’te

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolas-
yon koşullarına uymayarak risk yaratan kişiler için harekete 
geçti. Bakanlık tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genel-
geye göre, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, ka-
rantina süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacak. 
Uygulama, izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan 
geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak. 
İzolasyon için tahsis edilecek yurt ve pansiyonların yöneti-
mi bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mev-
cut yöneticilerle yürütülecek. Devamı Sayfa 2’de

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Giresun'da 
yaşanan sel felaketinin ardından bölgeyi ziyaret ederek 
esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Baş-
kan Yıldız, “Öncelikle afetten hayatını kaybeden hemşehri-
lerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
Yaralı hemşehrilerime de acil şifalar diliyorum. Çok büyük 
bir badire atlattık. Temennim odur ki, bu tür felaketler bir 
daha yaşanmasın” ifadelerini kullandı. Devamı Sayfa 2’de

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İşletme Mü-
dürlüklerinde göreve yeni başlayan sözleşmeli mühendisler 
ve orman muhafaza memurlarına silahla atış eğitimi verildi.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun’da okullarda hijyen 
şartlarının gelişitirilmesi ve enfek-
siyon önleme ve kontrol süreçleri-
nin tutarlı olması amacıyla sürdü-
rülen “Okulum Temiz” programına 
başvuran ve belge almaya hak ka-
zanan 72 okula belgeleri verilme-
ye başlandı. Devamı Sayfa 2’de

Giresun’da meydana gelen sel felaketinin ardından kay-
bolanları arama çalışmaları sürüyor. 11 kişinin hayatını kay-
bettiği selin ardından kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarına 
Harşit Çayı, Batlama Deresi, Çal Deresi,Yağlıdere Deresi 
ve derelerin denize döküldüğü noktalarda devam ediliyor.

Arama çalışmalarına Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 
deniz polisi dalgıçlarının yanı sıra JAK Timleri ile AKUT ve 
AFAD ekipleri katılırken, Espiye’de kaybolan Umut Can-
türk ve Çaldağ beldesinde selde kaybolan Davut Akgün ile 
Emine Akgün’ü arama çalışmaları ise sürüyor. Selde yakın-
larını kaybedenlerin aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişi-
ne devam ediyor.

Öte yandan sel felaketinde Jandarma Uzman Çavuş 
Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma 
Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut 
Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz şehit 
olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin 
Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu hayatlarını kaybetmişti.

İçişleri Bakanlığının ge-
nelgesi doğrultusunda Gire-
sun il merkezi ve ilçelerinde 
maske, mesafe ve temizlik 
denetimleri gerçekleştirildi. İl 
merkezinde Vali Enver 
Ünlü’nün koordinasyonunda, 
ilçelerde ise kaymakamların 
koordinasyonu ile beraber be-

TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

Kayıplar 20’nc� günde de bulunamadı

G�resun �l merkez� ve �lçeler�nde ‘Sağlık �ç�n Hep�m�z �ç�n’ parolasıyla gerçekleşt�r�len 
Cov�d-19 denet�mler�nde 34 k�ş�ye toplam 30 b�n 600 l�ra �dar� para cezası uygulandı.

lediye başkanları, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının yö-
neticileri ve personelleri, köy 
ve mahalle muhtarları, mes-
lek odaları, genel kolluk bi-
rimleri ve özel kolluk görevli-
lerinin katılımıyla denetimler 
gerçekleştirildi.

Devamı Sayfa 3’te

Milli Eğitim Bakanlığı okul 

öncesi eğitim ve ilkokul birinci sı-

nıflarda yüz yüze eğitimin nasıl 

olacağı konusunda detayları 

açıkladı.21 Eylül Pazartesi günü 

başlayacak yüz yüze eğitimin 

nasıl uygulanacağına ilişkin tek-

nik detaylar 81 il milli eğitim 

müdürlüğüne gönderilen yazıyla 

paylaşıldı.
MEB Bakanı Ziya Selçuk im-

zasıyla illere gönderilen yazıya 

göre, okulların açıldığı ilk hafta 

olan 21-25 Eylül tarihleri arasın-

da uyum programı çerçevesinde 

okul öncesi eğitim kurumları ve 

ilkokul birinci sınıflarda bir gün 

yüz yüze eğitim yapılacak.
Devamı Sayfa 3’te

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN
DETAYLARI AÇIKLANDI

KARANTİNADAN KAÇANLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLECEK
İç�şler� Bakanlığı’ndan yen� koronav�rüs genelges�. 
İzolasyona uymayarak r�sk yaratan k�ş�ler karant�na
süreler�n� yurt ve pans�yonlarda tamamlayacak

Başkan Haydar Al� Yıldız’dan
G�resun’a geçm�ş olsun z�yaret�

“Okulum Tem�z” belgeler� ver�lmeye başlandı

ORDU’DA KISITLAMALAR GENİŞLİYOR

Ormancılara atış eğ�t�m� ver�ld�

Şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiği asfalt çalış-
ması ile vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat 
etmesini sağlayan Giresun Belediyesi, asfalt atağına yeni-
lerini eklemeye devam ediyor.  Devamı Sayfa 3’te

15 BİN TON ASFALT DÖKÜLÜYOR
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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
Evler�nde �zolasyonda ol-

ması gerek�rken bu kuralı 
�hlal eden k�ş�ler hakkında, 
TCK 195'nc� maddes� uya-
rınca suç duyurusunda bulu-
nulacak. Bu k�ş�ler, val�l�k-
lerce �zolasyon sürec�n� ta-
mamlatmak üzere yurtlara 
veya pans�yonlara sevk ed�-
lerek zorunlu �zolasyona 
tab� tutulacak. İç�şler� Ba-
kanlığı 81 İl val�l�ğ�ne “Yurt 
ve Pans�yonlarda İzolas-
yon” konulu genelge gön-
derd�. Genelgede, �çer�s�nde 
bulunulan kontrollü sosyal 
hayat dönem�nde koronav�-
rüs salgınıyla mücadelen�n 
etk�n olarak sürdürüleb�lme-
s� �ç�n alınan tedb�rlere ve 
bel�rlenen kurallara r�ayet 
ed�lmes�n�n elzem olduğu 

1. Sayfadan Devam
Zeyt�nburnu Beled�ye Başkanı Ömer Arısoy, AK 

Part� İstanbul M�lletvek�l� Hasan Turan, mecl�s üyeler� 
ve STK tems�lc�ler� �le b�rl�kte sel felaket�n�n yaşandığı 
Derel� �lçes�nde �ncelemelerde bulunan Başkan Yıldız, 
afetten zarar gören esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ede-
rek geçm�ş olsun d�lekler�n� �lett�. Başkan Yıldız berabe-
r�ndek� heyetle b�rl�kte Derel� �lçes�n�n ardından felaket-
ten etk�lenen d�ğer �lçeler� de z�yaret ederek vatandaşlar-
la b�r araya gelecek.

Sel felaket�n�n yaşandığı bölgelerde devlet m�llet el 
ele vererek yaraların çabucak sarılması �ç�n c�dd� b�r ça-
lışma yürütüldüğünü bel�rten Başkan Yıldız, “Öncel�kle 
afetten hayatını kaybeden hemşehr�ler�m�ze Allah'tan rah-
met, yakınlarına başsağlığı d�l�yorum. Yaralı hemşehr�le-
r�me de ac�l ş�falar d�l�yorum. Çok büyük b�r bad�re at-
lattık. Temenn�m odur k�, bu tür felaketler b�r daha ya-
şanmasın. Devlet�m�z ve s�v�l toplum kuruluşlarımız bu-
rada seferber olmuş durumda. Yaraların en kısa sürede sa-
rılması �ç�n canla başla çalışıyorlar. G�resun’da hayatın 
en kısa zamanda normale dönmes� �ç�n ne gerek�yorsa ya-
pılıyor. B�z de bugün hem hemşehr�ler�m�ze geçm�ş 
olsun d�lekler�m�z� �letmek hem de her da�m yanlarında 
olduğumuzu b�zzat söylemek �ç�n buradayız. G�re-
sun’umuza ve tüm Türk�ye’m�ze b�r kez daha geçm�ş 
olsun d�lekler�m� �letmek �st�yorum” ded�.

1. Sayfadan Devam
Ormanların yasa dışı faal�yetlerden ko-

runması ve suçların önlenmes� kanun ve 
yönetmel�kler�ne uygun b�r şek�lde ger-
çekleşen s�lah eğ�t�m� sonrası atış tal�m� 
yapıldı. Eğ�t�mde s�lah tanıtımı kullanma 

1. Sayfadan devam
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le Türk Standartları Enst�tüsü 

(TSE) arasında, �mzalanan �ş b�rl�ğ� protokolü kapsamın-
da, eğ�t�m öğret�m kurumlarında h�jyen şartlarının gel�ş-
t�r�lmes�, enfeks�yon önleme ve kontrol süreçler�n�n tu-
tarlı, geçerl�, güven�l�r ve tarafsız b�r anlayışla sürdürül-
mes� amacıyla "Okulum Tem�z" belgelend�rme progra-
mına G�resun’da bulunan 180 okul başvuru yapmıştı bu 
okullardan 72’s� �se gerekl� prosefürler� tamamladıktan 
sonra bu belgey� almaya hak kazandı.İl M�ll� Eğ�t�m Mü-
dürü Ertuğrul Tosunoğlu "Okulum Tem�z" belgelend�r-
me sürec�n� başarıyla geçerek belge almaya hak kazanan 
okulların müdürler�n� makamında kabul ederek belgele-
r�n� takd�m ett�.

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Tosunoğlu, "Okulum Tem�z" 
programına G�resun genel�nde 180 okulun başvuruda bu-
lunduğunu ve sayının her geçen arttığını bel�rterek, bu 
okullardan 72's�n�n belgelend�rme sürec�ne başlandığını 
�fade ett�.Müdür Tosunoğlu okul müdürler�ne "Okulum 
Tem�z" programına göster�len �lg�den duyduğu memnu-
n�yet� bel�rterek, "Okulum Tem�z" sürec�n�n b�r belgeden 
z�yade okulların eğ�t�m öğret�me hazır olduklarını gös-
termes� açısından öneml� olduğunun altını ç�zd�..

P�raz�z Kaymakamı Muhammed Üsame Soy-
sal’ın tay�n olmasının ardından boş kalan kayma-
kamlık koltuğuna Tek�rdağ Val� Yardımcısı Furkan 
Başar atandı

Pamukkale Ün�vers�tes� Mal�ye Bölümü mezunu 
Furkan Başar, Mal�ye Bakanlığında uzman yardımcı-
lığı görev�nden sonra �lk olarak Tek�rdağ Kaymakam 
adayı olarak göreve başlamış ve ardından sırasıyla 
Erzurum Pas�nler ve Kütahya Şaphane �lçeler�nde 
kaymakam vek�l� olarak görev�n� yürüttükten sonra 
Kütahya H�sarcık’ta �lçe kaymakamı olarak görev 
yaptı. Kütahya ve �lçeler�nde görev yapan en genç 
�s�m olan 26 yaşında k� Kaymakam Başar’ın önü-
müzdek� günlerde görev�ne başlaması beklen�yor.

KURALLARA UYMAYANLARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
�fade ed�ld�.

Daha önce val�l�klere 
gönder�len genelgelerle; �zo-
lasyon süreçler�n� evler�nde 
geç�rmekte olan (hastalığın 
ağır seyrett�ğ� vakalar 
har�ç), hastalık bel�rt�s� gös-
teren veya bu yönde tanı ko-
nulan k�ş�ler �le temaslı ol-
dukları bel�rlenen k�ş�lere 
yönel�k etk�n tak�p ve dene-
t�m s�stem�n�n bel�rlend�ğ� 
�fade ed�ld�.Öte yandan mev-
s�ml�k tarım �şç�ler�n�n ba-
rındığı alanlar, �nşaat şant�-
yeler� g�b� yerlerde Cov�d-
19 tanılı ya da temaslısı 
olan k�ş�ler�n �zolasyona 
alınmalarında; bu yerler�n 
geç�c� n�tel�kte olması ve 
�zolasyon koşullarını sağla-
ma �mkanı bulunmaması ne-
denler�yle çeş�tl� güçlüklerle 

karşı karşıya kalındığı �fade 
ed�ld�. Genelgede ayrıca 
İl/İlçe Salgın Denet�m Mer-
kezler� aracılığıyla yapılan 
rehberl�k ve denet�mlere rağ-
men hakkında �zolasyon ka-
rarı ver�lm�ş bazı k�ş�ler�n 
tedb�rlere aykırı davranarak 
�kametler�n� terk etmek su-
ret�yle halk sağlığını r�ske at-
tıkları, hastalığın başka k�ş�-
lere bulaşmasına sebeb�yet 
verd�kler�n�n anlaşıldığına 
d�kkat çek�ld�.

1593 sayılı Umum� Hıf-
zıssıhha Kanununun 72”nc� 
maddes�nde yer alan “hasta 
olanların veya hasta oldu-
ğundan şüphe ed�lenler” �le 
�lg�l� hükmü kapsamında, 
alınan tedb�rler şu şek�lde sı-
ralandı:Buna göre;”İzolas-
yon koşullarını �hlal eden ya 
da �zolasyon koşullarını sağ-
lama �mkanı olmayan geç�c� 
n�tel�kte yerlerde konakla-
yan k�ş�ler�n �zolasyon sü-
reçler�n� geç�rmek/tamam-
latmak üzere val�lerce 
yurt/pans�yon g�b� yerler be-
l�rlenecek. Val�ler tarafından 
gerek�rse d�ğer kamu kurum 
ve kuruluşlarından da perso-

nel görevlend�r�lmes� yapı-
larak, bu yurt veya pans�-
yonların personel �ht�yacı 
karşılanacak.Hakkında 
evde/�kamet�nde �zolasyon 
kararı ver�lm�ş olmakla b�r-
l�kte geç�c� ve mevs�ml�k �ş-
lerde çalışan tarım ve �nşaat 

�şç�ler� �le değ�ş�k sebepler-
den ötürü �zolasyon sürec�n� 
geç�recek uygun b�r meske-
n� olmayan k�ş�ler; val�l�k-
lerce kend�ler�ne tahs�s ed�-
len yurtlara veya pans�yon-
lara yerleşt�r�lecek ve �zo-
lasyon süres� burada ta-

mamlatılacak. Bu k�ş�ler�n 
�zolasyon süres�nce tahak-
kuk edecek �aşe ve �bate be-
del� val�l�klerce karşılana-
cak.Evde �zolasyonda olma-
sı gerek�rken yapılan dene-
t�mler sonucunda konutları-
nı terk etmek başta olmak 

üzere değ�ş�k şek�llerde �zo-
lasyon kararına aykırı hare-
ket eden k�ş�ler;Haklarında 
�lg� Genelgeler�m�z çerçeve-
s�nde gerekl� �dar� �şlemler 
yapılacak ve TCK 195’�nc� 
maddes� uyarınca suç duyu-
rusunda bulunulacak.

180 okuldan 72’s� hak kazandı

“Her da�m yanlarında olduğumuzu
b�zzat söylemek �ç�n buradayız”

Teor�k ve uygulamalı s�lah kullanımı anlatıldı
şartları, tabancaların çalışma prens�b�, 
görev s�lahının özell�kler�, s�lahın bakımı 
ve arızaların tanımı, n�şan alma tekn�kler�, 
s�lah emn�yet kuralları g�b� konular teor�k 
olarak anlatılırken, prat�kte de uygulamalı 
olarak göster�ld�.

PİRAZİZ’E YENİ KAYMAKAM ATANDI

G�resun T�caret ve Sanay� Odası, Küçük ve Orta Öl-
çekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Baş-
kanlığı (KOSGEB), Kalkınma Ajansı yetk�l�ler� Dere-
l�’de sel afet�ne maruz kalan esnaf z�yaretler�ne devam 
ed�yor. KOSGEB üzer�nden sağlanacak olan, 1 yıl öde-
mes�z 3 yıl vadel� 100 b�n TL üst l�m�tl� fa�zs�z kred�ye 
başvuruların sağlanması �ç�n b�reb�r z�yaretler yapılarak 
s�stem üzer�nde kayıtlar güncellen�yor.

Derel� Beled�ye Başkanı Kazım Zek� Şenl�koğu , De-
rel� Esnaf Odası Başkanı Hasan Akar ve �lçede bulunan 
kurumlar z�yaret ed�lerek gerekl� b�lg�lend�rmeler yapı-
lırken, G�resun T�caret ve Sanay� Odası Başkanı Hasan 
Çakırmel�koğlu yaptığı açıklamada”T�caret ve Sanay� 
Odamıza ve Esnaf Odasına kayıtlı esnaf/tüccarımızın uğ-
radığı zararın g�der�lmes� �ç�n azam� gayret sarf etmeye 
devam edeceğ�z” �fadeler�n� kullandı.

GTSO Derel� esnafını
b�lg�lend�r�yor
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1. Sayfadan Devam
G�resun �l merkez�nde 9 ayrı bölgede oluşturulan 

yaya devr�yeler� ve İl Emn�yet Müdürlüğü, İl Sağlık Mü-
dürlüğü ve Beled�ye Zabıtalarından oluşan denetleme 
ek�pler�n�n yaptığı denet�mlerde, yaya devr�yeler� tara-
fından maske kullanımı konusunda 664 k�ş� denetlend� 
ve 70 k�ş�ye maske konusunda uyarılarda bulunuldu. Sos-
yal mesafeye uyma konusunda 443 k�ş� denetlend�. 
İşyerler� denet�m�nde 819 k�ş� maske, mesafe ve tem�zl�k 
konusunda denetlen�rken 1 �şyer�nda çalışanların meske-
y� uygun takmamaları neden�yle, 1 kuaförün de verg� nu-
marası ve ruhsatı olmadığı �ç�n tutanak tutuldu.

Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Derel�, Doğankent, Esp�-
ye, Şeb�nkarah�sar ve T�rebolu �lçeler�nde yapılan �şyer-
ler�, park ve bahçeler, toplu taşıma araçları ve yaya dev-
r�yeler� yarafından denet�mlerde toplam 34 k�ş�ye 30 b�n 
600 l�ra �dar� para cezası uygulandı. Şeh�rlerarası seya-
hat tedb�rler� kapsamında toplam 320 araç denetlend� ve 
630 yolcuya uyarı ve b�lg�lend�rme yapıldı.

1. Sayfadan Devam
Bakanlığın yazısında �h-

t�yaç duyulması hal�nde oku-
lun fiz�k� şartları da d�kkate 
alınarak, sosyal mesafe ku-
ralına uygun b�r şek�lde öğ-
renc�ler�n gruplara bölüne-
rek yüz yüze eğ�t�m yapaca-
ğı bel�rt�ld�. Sınıf mevcudu-

P�raz�z İlçe Jandarma Komutanı Kıdeml� Başçavuş 
Taylan Arslanca ve Karakol Komutanı Astsubay Kıdeml� 
Çavuş Hüsey�n Adıgüzel P�raz�z Beled�ye Başkanı Hü-
sey�n Görgülüoğlu’nu makamında z�yaret ett�. Gerçekle-
şen z�yarette İlçe Jandarma Komutanı Taylan Arslanca 
Beled�ye Başkanı Görgülüoğlu’na çalışmalarında başarı-
lar d�lerken, Beled�ye Başkanı Hüsey�n Görgülüloğlu’da 
naz�k z�yaretler� �ç�n teşekkürler�n� �lett�.

G�resun Beled�yes� Fen İşler� Müdürlüğü ek�pler� 
şeh�r genel�nde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Ek�pler tarafından; Kavaklar Mahalles� Kuloğlu 
Sokak’ta taş duvar çalışması, Çınarlar Mahalles� Tepeba-
şı Sokak’ta kaldırım yapımı, Fevz�paşa Caddes� Sokak-
başı mevk��nde kaldırım tam�ratı ve Samanlıkkıranı Ma-
halles� Dostluk Sokak’ta yen� �mar yolu açma çalışması 
gerçekleşt�r�l�yor.

Fen İşler� Müdürlüğü ek�pler�, şehr�n tüm mahallele-
r�n� taradıklarını ve bel�rlenen eks�kl�kler�n mahalle ayrı-
mı gözetmeks�z�n ac�l�yet sırasına göre g�der�ld�ğ�n� b�l-
d�rd�.

KATILIM ZORUNLU DEĞİL

nun bölünmes�yle ortaya 
çıkan grupların okula gele-
cekler� günler�n b�rb�r�nden 
farklı olması planlanı-
yor.Öğrenc�n�n yüz yüze eğ�-
t�me katılımı zorunlu tutul-
mayacak. Vel� yazılı b�r baş-
vuruda bulunmaksızın kend� 
�steğ�yle öğrenc�s�n�n uzak-

tan eğ�t�me devam etmes�ne 
karar vereb�lecek.

Yüz yüze eğ�t�mde ders 
saatler� nasıl olacak?

Okul önces� eğ�t�mde �lk 
hafta b�r gün 30'ar dak�kalık 
beş etk�nl�k saat�yle uyum 
eğ�t�m�n�n yapılması planla-
nıyor. Uyum haftasından 
sonrak� 28 Eylül–2 Ek�m ta-
r�hler�n� kapsayan hafta ve 
devamında �se okul önces� 
eğ�t�m kurumlarında haftada 
�k� gün olmak üzere günde 
30'ar dak�kalık beş etk�nl�k 

saat�yle eğ�t�m yapılacak. 
Okul önces� eğ�t�mde 21 
Eylül tar�h�ne kadar eğ�t�me 
yüz yüze devam eden ku-
rumlarda bu tar�hten �t�ba-
ren de aynı planlama doğ-
rultusunda eğ�t�me devam 
ed�leceğ� bel�rt�ld�.

İlkokul b�r�nc� sınıf öğ-
renc�ler� �se yüz yüze eğ�t�-
m�n �lk haftasında her b�r� 
30'ar dak�kalık beş ders 
saat� uyum eğ�t�m� yapacak. 
Uyum haftasından sonrak� 
28 Eylül – 2 Ek�m tar�hler�-
n� kapsayan hafta ve deva-
mında da haftada �k� gün 
her b�r� 30’ar dak�kalık beş 
ders saat� yüz yüze eğ�t�m 
alınacak. Ders saatler� ara-
sında 10'ar dak�kalık d�nlen-
me süres� ver�leceğ� açık-
landı. Okul yönet�mler� ta-
rafından teneffüs saatler�nde 
öğrenc�ler arasındak� sosyal 
mesafen�n korunması �ç�n 
nöbet görev� de dah�l olmak 
üzere gerekl� planlamaların 
yapılacağı b�ld�r�ld�.

Ders programı nasıl ola-
cak?

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 
yüz yüze eğ�t�m�n �lk hafta-

sının henüz okul yaşamıyla 
yen� tanışacak olan okul ön-
ces� ve �lkokul b�r�nc� sınıf 
öğrenc�ler�ne Cov�d-19 ted-
b�rler�n�n anlatılmasını �ste-
d�. Bu kapsamda çocuklara 
k�ş�sel h�jyen, maske ve sos-
yal mesafe kurallarının te-
massız oyunlar ve eğlencel� 
etk�nl�klerle anlatılması 
planlanıyor. Uyum haftasın-
dan sonrak� 28 Eylül–2 
Ek�m tar�hler�n� kapsayan 
hafta ve devamında �se 
Türkçe ders�n�n haftada �k� 
gün üçer ders saat� olmak 
üzere altı ders saat�, mate-
mat�k ders�n�n haftada �k� 
gün b�rer ders saat� olmak 
üzere �k� ders saat�, hayat 
b�lg�s� ders�n�n haftada �k� 
gün b�rer ders saat� olmak 
üzere �k� ders saat� yüz yüze 
eğ�t�mle ver�leceğ� duyurul-
du. Bu dersler �le �lg�l� ola-
rak yüz yüze �şlenemeyen 
ders saatler� �le �lkokul b�-
r�nc� sınıf programındak� 
d�ğer dersler�n �se EBA TV 
ve EBA portal canlı sınıf uy-
gulamalarıyla uzaktan eğ�-
t�m s�stemler�yle ver�leceğ� 
kayded�ld�.

Şeh�r merkez�nde 664 k�ş� denetlend�

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Komutanlardan Görgülüoğlu’na z�yaret

1. Sayfadan Devam
Er�kl�man Mahalles�’n�n 

neredeyse tüm yollarını as-
faltlayan Beled�ye, Çaykara 
Mahalles�’nde merkez cam�� 
�le hayvan barınağı sapağı 
arasındak� 1 k�lometrel�k gü-
zergâh asfaltlayarak yolun 

Şenl�koğlu ;”En üst sev�yede
h�zmet etmeye devam edeceğ�z”

standardını yükseltt�.
G�resun Beled�yes� ola-

rak, şehr�n her noktasında 
ulaşımı rahatlatıp, kal�te ve 
konforu artırmak �ç�n önce-
l�kle vatandaşlardan gelen 
yoğun talepler� değerlend�r-
me konusunda gayret göste-

r�l�yor.
Şehr�n dört b�r yanında 

devam eden asfaltlama ça-
lışmalarıyla �lg�l� konuşan 
Beled�ye Başkanı Aytek�n 
Şenl�koğlu: “Yoğun b�r as-
falt sezonu geç�r�yoruz. G�-
resun’umuz da bu sezon top-
lamda 15 b�n ton asfalt dök-
müş olacağız. Ş�md�den G�-
resun’umuza hayırlı olsun. 
Her yıl bu çalışmalar devam 
edecek. Ben başta �şç� kar-
deşler�m�z olmak üzere 
emek veren herkese çok te-
şekkür ed�yorum. İnşallah 
yollarda olduğu g�b� d�ğer 
h�zmetler�m�zde de en üst se-
v�yede h�zmet etmeye 
devam edeceğ�z." ded�.

http://info@linra.com.tr
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1. Sayfadan Devam
Yapılan korona v�rüs tedb�rler� denet�m� sonrası b�r 

açıklama yapan Val� Tuncay Sonel, Ordu halkından mas-
keler�n� düzgün b�r şek�lde mutlaka takmalarını �sted�. 
Val� Tuncay Sonel, ”Sosyal mesafe ve tem�zl�ğe özen 
gösterel�m. Alınan kurallara uymak hem kend� sağlığı-
mız, hem de d�ğer vatandaşlarımızın sağlığı �ç�n çok 
önem arz ed�yor. Hep b�rl�kte kurallara uyduğumuz tak-
d�rde Cov�d-19’u yeneceğ�z. Ordulu hemşer�ler�mden 
maske, mesafe ve tem�zl�k konularında özell�kle hassa-
s�yet göstermeler�n� �st�yorum” şekl�nde konuştu.

“POZİTİF VAKALAR SÜREYİ EVDE
 GEÇİRMEZSE KYK YURTLARINDA

KARANTİNAYA ALINACAK”
Korona v�rüse karşı alınan tedb�rler kapsamında po-

z�t�f vaka �le temaslıların karant�na süres�n� evler�nde ge-
ç�rmek zorunda olduklarının altını ç�zen Val� Tuncay 
Sonel, alınan kurallara uymayan vatandaşların KYK 
yurtlarında karant�naya alınacağını, masraflarında ken-
d�ler�nden tahs�l ed�leceğ�n� kaydett�.

“SİGARA İÇİLMEYECEK”
“F�dangör Caddes� olarak anılan Sırrıpaşa, Süleyman 

Felek, İsmetpaşa caddeler� �le sah�l bandında s�gara �ç�l-
mes�n� yasakladık” d�yen Val� Sonel, “Vatandaşlarımız 
bugün �t�bar�yle artık maskes�n� takacak, mesafeye, te-
m�zl�ğe d�kkat edecek. Maskes�n� �nd�r�p s�gara �çme-
yecek hem kend�s�ne hem çevres�ne zarar vermeyecek” 
şekl�nde konuştu.

“65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR
SABAH 10.00 İLE 22.00 SAATLERİ ARASINDA

DIŞARI ÇIKABİLECEK”
Val� Sonel, ”65 yaş ve üstü kıymetl� büyükler�m�z 

�ç�n sokağa çıkma saat�n� sabah 10:00 �le akşam 22:00 
arasında müsaade ed�yoruz. 65 yaşındak� kıymetl� bü-
yükler�m�z dışarıda �şler� varsa y�ne maske, sosyal me-
safe ve tem�zl�ğe ve alınan saatlere r�ayet ederek sokağa 
çıkab�lecekler” ded�.

“CENAZELERDE TAZİYE ÇADIRI
KURULMAYACAK, TELEFONLA

TAZİYE İLETİLECEK”
Cenazelerde taz�ye çadırları kurulmaması gerekt�ğ�-

ne de vurgu yapan Val� Sonel, ”Taz�ye çadırları yer�ne 
dua okuyalım, telefonla taz�ye d�leyel�m. İç�şler� Bakan-
lığımızın genelgeler� doğrultusunda düğün salonlarında 
düğünler 1 saatle sınırlandırıldı. Düğünler de n�kâh me-
ras�m� şekl�nde yapılacak ve yemek ver�lmeyecek. B�l�m 
Kurulumuzun öner�ler�, Sayın Cumhurbaşkanımızın d�-
rekt�fler� doğrultusunda, Sağlık Bakanlığımız, İç�şler� 
Bakanlığımızca alınan tedb�rlere Ordu’muzun 19 �lçes� 
olarak t�t�zl�kle uyacağız” d�yerek, vatandaşların alınan 
kurallar noktasında hassas olmalarını �sted�.

G�resun L�man 
Başkanlığının faal�yet 
raporuna göre, 2020 
Ağustos ayında G�re-
sun L�manından 28 
B�n 038 Ton boşalt-
ma, 19 B�n 932 Ton 
yükleme yapıldı.

G�resun L�man 
Başkanlığından alınan b�lg�ye göre, 2020 
Ağustos ayında G�resun L�manından 28 
b�n 038 ton yük boşaltma ve 19 b�n 932 
ton yükleme yapıldı. 

Yapılan gem� adamı �şlemler�ne göre 
�se ver�len gem� adamı cüzdanı 47 adet, 
gem� adamı cüzdanı yeterl�l�k belges� 4 
adet, amatör den�zc� belges� 0 adet, den�ze 
elver�şl�l�k belges� 19 adet, den�ze elver�ş-

TÜİK, Türk�ye Haz�ran 
ayı �şs�zl�k rakamlarını açık-
ladı. Buna göre, 2020 yılı 
Haz�ran dönem�nde geçen 
yılın aynı dönem�ne göre 
152 b�n k�ş� azalarak 4 m�l-
yon 101 b�n k�ş� oldu.

Türk�ye genel�nde 15 ve 
daha yukarı yaştak�lerde 

İşs�zl�k
yasak
d�nlemed�

�şs�z sayısı 2020 yılı Haz�-
ran dönem�nde geçen yılın 
aynı dönem�ne göre 152 b�n 
k�ş� azalarak 4 m�lyon 101 
b�n k�ş� oldu.

İşs�zl�k oranı 0,4 puanlık 
artış �le %13,4 sev�yes�nde 
gerçekleşt�. Tarım dışı �şs�z-
l�k oranı 0,6 puanlık artış �le 

%15,9 oldu.
İst�hdam ed�lenler�n sa-

yısı 2020 yılı Haz�ran döne-
m�nde, b�r öncek� yılın aynı 
dönem�ne göre 1m�lyon 981-
b�n k�ş� azalarak 26 m�lyon 
531 b�n k�ş�, �st�hdam oranı 
�se 4,0 puanlık azalış �le 
%42,4 oldu.

Bu dönemde, �st�hdam 
ed�lenler�n sayısı tarım sek-
töründe 274 b�n, sanay� sek-
töründe 319 b�n, �nşaat sek-
töründe 91 b�n, h�zmet sek-
töründe 1 m�lyon 298 b�n 
k�ş� azaldı. İst�hdam ed�len-
ler�n %19,3'ü tarım, %20,0'ı 
sanay�, %5,8'� �nşaat, 
%55,0'ı �se h�zmet sektörün-
de yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA 
ORANI %49,0

OLARAK
GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2020 yılı Haz�ran 
dönem�nde b�r öncek� yılın 
aynı dönem�ne göre 2 m�l-
yon 134 b�n k�ş� azalarak 30 
m�lyon 632 b�n k�ş�, �şgücü-
ne katılma oranı �se 4,3 pu-
anlık azalış �le %49,0 olarak 
gerçekleşt�.

Haz�ran 2020 dönem�n-
de herhang� b�r sosyal gü-
venl�k kuruluşuna bağlı ol-

madan çalışanların toplam 
çalışanlar �ç�ndek� payını 
gösteren kayıt dışı çalışanla-
rın oranı, b�r öncek� yılın 
aynı dönem�ne göre 3,9 
puan azalarak %31,3 olarak 
gerçekleşt�. Tarım dışı sek-
törde kayıt dışı çalışanların 
oranı b�r öncek� yılın aynı 
dönem�ne göre 4,3 puan aza-
larak %18,9 oldu.

15-24 yaş grubunu kap-
sayan genç nüfusta �şs�zl�k 
oranı b�r öncek� yılın aynı 
dönem�ne göre 1,3 puanlık 
artışla %26,1, �st�hdam 
oranı �se 6,0 puan azalarak 
%28,2 oldu. Aynı dönemde 
�şgücüne katılma oranı 7,4 
puanlık azalışla %38,1 sev�-
yes�nde gerçekleşt�. Ne eğ�-
t�mde ne de �st�hdamda 
olanların oranı �se b�r önce-
k� yılın aynı dönem�ne göre 
3,1 puanlık artışla %29,3 se-
v�yes�nde gerçekleşt�.

Denet�mler devam edecek

G�resun ün�vers�tes� 
İslam� İl�mler Fakültes�nde 
görevl� Arş.Gör. Büşra Yur-
talan, İzm�r Türk Ocakları 
Şubes� tarafından her yıl dü-
zenlenen, "Prof. Dr. 

Araştırma Görevl�s� Büşra Yurtalan'a
Türk-İslam Araştırmaları Teşv�k ödülü

M. Cemal Sofuoğlu Türk 
İslam Araştırmaları Teşv�k 
Ödülü" ne layık görüldü.

2020 yılı �ç�n düzenle-
nen Yarışmaya Yüksek L�-
sans kategor�s�nde, "Asha-

bul-Had�s'�n Aka�d Met�nle-
r�nde Dışlayıcı Söylem 
(3./9. Asır Redd�ye L�teratü-
rü) adlı tez çalışmasıyla ka-
tılan Arş.Gör. Büşra Yurta-
lan'a bu çalışmada, Ankara 
Ün�vers�tes� öğret�m üyele-
r�nden Prof. Dr. Mahmut Ay 
danışmanlık yaptı.

Prof. Dr. M. Cemal Sofu-
oğlu ; Türk İslam Araştır-
maları Teşv�k Ödüller� her 
yıl, yüksek l�sans ve doktora 
çalışmaları alanında üstün 
başarı elde etm�ş akadem�s-
yenlere ver�l�yor.

Amasya’nın Merz�fon �lçes�nden sel ve heyelan felaket� 
yaşanan G�resun halkına su ve gıda yardımı gönder�ld�.

Ülkü Ocakları Merz�fon İlçe Başkanı Hasan İnce ve yö-
net�m�, Ülkü Ocakları Merz�fon İlçe Başkanlığı olarak G�-
resun’da yaşanan sel ve heyelan felaket�nde mağdur olan 
vatandaşların yanlarında olduklarını h�ssett�rmek adına ha-
zırladıkları gıda ve su yüklü aracı bölgeye götürdü. Bölge-
ye g�den İnce ve yönet�m kurulu, yardımları sah�pler�ne 
ulaştırılması �ç�n Ülkü Ocakları Derel� İlçe Başkanlığına 
tesl�m ett�. İnce, “İmkanlarımız dah�l�nde hazırladığımız su 
ve gıda yardımlarımızı Allah'a sonsuz şükürler olsun bölge 
halkına ulaştırdık. Allah b�r daha böyle felaketlerle sınama-
sın �nşallah” ded�.

G�resun L�manından Ağustos Ayında
19 B�n 932 Ton Yükleme Yapıldı

l�l�k belges� v�zes� 
22 adet ve gem� 
adamı STCW bel-
ges� 225 adet ola-
rak açıklandı.

L�man Başkan-
lığınca Ağustos 
ayı �çer�s�nde 19 
gem� kontrol ed�-

l�rken, 19 adet yola elver�şl�l�k belges�, dü-
zenlenen ton�lato belges� 5 adet, 12 adet or-
d�no, 14 adet bağlama kütüğü ruhsatı �le 8 
adet bağlama kütüğü v�ze ruhsatı düzen-
lend�. 

11 adet özel tüket�m verg�s� �nd�r�lm�ş 
yakıt defter�, 12 adet özel tüket�m verg�s� 
�nd�r�lm�ş yakıt defter� v�zes� �şlem� ger-
çekleşt�r�ld�.

Amasya’dan G�resun’a yardım el�

Bankalararası Kart Merkez� (BKM), ağustos ayına �l�ş-
k�n kartlı ödeme ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, ağustos 
ayı sonunda Türk�ye'de 72,6 m�lyon adet kred� kartı, 176 
m�lyon adet banka kartı kullanılıyor.

2019 yılının ağustos ayı �le kıyaslandığında kred� kartı 
sayısında yüzde 6'lık, banka kartı sayısında �se yüzde 
11'l�k artış görülüyor. Toplam kart sayısı �se 248,6 m�lyon 
adede ulaşarak geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 9 
oranında artış gösterd�.BKM ver�ler�ne göre, banka kartla-
rı ve kred� kartları �le ağustos ayında toplam 101,6 m�lyar 
TL'l�k ödeme yapıldı. Bu tutarın 83,8 m�lyar TL's� kred� 
kartlarıyla öden�rken, 17,8 m�lyar TL's�nde banka kartları 
kullanıldı.

HER BEŞ ÖDEMEDEN İKİSİ
BANKA KARTIYLA YAPILIYOR
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Türkiye Futbol Federasyo-
nu Başkanı Nihat Özdemir, 
en kısa zamanda seyircili maç-
lara geçmek istediklerini 
ancak bu kararı sadece ken-
dilerinin vermeyeceğini dile 
getirdi.

Yeni sezonda seyircili maç-
ların ne zaman oynanacağına 
dair Özdemir; "Bu bizim ve-
receğimiz bir karar değil. 
Tabi ki kulüplerimiz taraftar-
lı, seyircili oynamak istiyor. 
Hakemler bile seyircili maç 
yönetmenin daha kolay oldu-
ğunu ifade ediyor. Herkes 
bunu istiyor. Ama pandemi 
şakaya gelmiyor maalesef. 
Kimsenin sağlığını riske ata-
mayız. Sağlık vazgeçemeye-
ceğimiz bir nokta. Şartlar 

Tireboluspor yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyor. Ge-
ride kalan sezonda Süper Amatör Ligde Play-off’un dışında 
kalan Tireboluspor yeni dönemde bambaşka bir takım ol-
mayı hedefliyor. Tireboluspor şampiyonluk için kadro 
kurup, yarışın sonunda mutlu sona ulaşmayı arzuluyor.

Giresunspor’un uzun seneler formasını 
giyen Berkan Yıldırım, yeni adresini henüz 
belirleyemedi ancak bireysel olarak antren-
manlar yaparak, hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlı kulübün iç transferde söz-

Tirebolulu antrenör İsmail 
(Mustafa) İşler, yeni sezonda 
Ankara temsilcisi Çubuks-
por’da görev yapacak. Genç 
spor adamı İşler’in görev ya-
pacağı Çubukspor, BAL Ligin-
de mücadele veriyor. Yeni se-
zonda Çubukspor’da Hasan 
Kurtuluş Vurgun Teknik Di-
rektör olarak görev alırken, 
yardımcılıklarını da İsmail 
İşler, Hayati Sarıkaya ve 
Utku Kızıltepe yapacak.

Futbolculuk yaşamını 
genç yaşta kapadıktan sonra 
teknik adamlığa soyunan ve 
Kaleci Antrenörü olarak li-
sans alan İşler, bu zamana 
kadar birçok BAL ve 3. Lig 
ekiplerinde görev yaptı. Son 
olarak Sinop temsilcisi Boya-Pandemi ne-

deniyle uzaktan 
eğitim süreci bo-
yunca, EBA ka-
nalından veri-
lecek olan canlı 
ders ve eğitimle-
re, evinde inter-
net erişimi bu-
lunmadığı için ka-
tılamayan genç-
lere Gençlik Merkezi’nin bilgisayarları açıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamaya göre, derslere sosyal mesafenin izin verdiği sa-
yıda öğrencinin maskeli olarak katılacağı ancak kulaklıkları-
nı kendilerinin getirmeleri gerektiği kaydedildi.

“Sey�rc�l� maç kararı sadece b�z�m vereceğ�m�z karar değ�l”
uyarsa oynatabiliriz ligleri. 
En kısa zamanda seyircili 
maçlara geçmek istiyoruz. 
Ama bu kararı sadece biz ve-
remeyiz" yorumunu yaptı.

TÜM KURUMLARLA
GÖRÜŞTÜK

Özdemir, pandemi süre-

cinde tüm kurumlarla görüş-
tüklerini ifade ederek, "Yal-
nız Sağlık Bakanlığı ve Bilim 
Kurulu ile değil, Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın Dr. 
Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu ile de istişare ederek 
bazı kararlar alıyoruz. Alaca-

ğımız her kararı istişare ede-
rek almak zorundayız. Her al-
dığımız kararı, her konuda is-
tişare ederiz. Ama kararı TFF 
verir. Sağlık Bakanı, "Karar 
TFF'nindir" diyor. Ama bazen 
öyle kararlar almak zorunda-
yız ki mecbur kalıyoruz. Ben 

yarın seyircili oynatmak iste-
rim. Ama Sağlık Bakanlığı ve 
Bilim Kurulu, "Oynatmanızı 
uygun bulmuyoruz" diyor. 
Biz de bu kararı uyguluyo-
ruz. Mutlaka onlar ile görüş 
alışverişinde bulunuyoruz" 
dedi.

İsma�l İşler, Çubukspor’da
bat’ta antrenörlük yapan Ti-
rebolulu genç çalıştırıcı, yeni 
sezon için Ankara temsilcisi 
Çubukspor ile anlaştığını be-
lirterek, “İnşallah hayırlısı 
olur. Kısmette Çubukspor’da 
da çalışmak varmış. Ben, git-
tiğim takım kim olursa olsun, 
görevimi layıkıyla yapar ve 
işime bakarım. Yeni sezon 
için gideceğim Çıbıkspor’un 
başarısı için elimden gelen 
her şeyin en iyisini yapaca-
ğım. Yeni sezonun başta Çu-
bukspor olmak üzere tüm ta-
kımlara ve bütün meslektaş-
larıma hayırlı-uğurlu olmasını 
diliyorum” dedi ve Kaleci Ant-
renörlüğü olarak sürdürdüğü 
mesleğini çok sevdiğini de 
sözlerine ekledi.

Berkan boş durmuyor

leşme yenilemek için bir teklif götürmediği 
sağ bek, henüz bir takıma imza atmadı. 

Tecrübeli futbolcu, her gün koşu yapıp, 
özel programlar uygulayarak gideceği takı-
ma hazır gitmek istiyor.

“B�lg�sayarım ya da �nternet�m yok” d�ye üzülme

Öğrenc�lere destek

Tireboluspor şampiyonluk için
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Giresunspor’un Basın Söz-
cüsü Ferhat Karademir, tek-
nik adam Hakan Keleş’in Ba-
lıkesirspor deplasmanında 26 
oyuncudan oluşan oyuncu 
kadrosundan istediğine şans 
verebileceğini ifade etti.

Pazartesi akşamı deplas-
manda oynayacakları zorlu 
Balıkesirspor müsabakasında 

Giresunspor’un teknik adamı Hakan Keleş, Balıkesirs-
por deplasmanına kazanmak için gideceklerini ifade etti.

Hem içeride hem de dışarıda kazanmaya oynayan bir 
takım olacaklarını kaydeden Hakan Hoca; “Aklımızda gali-
biyetten başka bir sonuç yok. Lig öncesindeki süreyi en iyi 
şekilde değerlendirmeye çalıştık. Balıkesirspor maçına ha-
zırız. Bize yakışan oyunu sergileyerek, sahadan 3 puanla 
ayrılacağımıza inanıyoruz” dedi.

Giresunspor’un transferlerinin içerisinde en çok heyecan 
yaratan isim olan Ibrahıma Balde form tutuyor.

Kariyeri başarılarla dolu olan Senegalli golcü oyuncunun, 
Yeşil-beyazlı formaya giyeceği gün sabırsızlıkla beklenirken, 
oyuncunun hızlandırılmış program sayesinde kısa bir süre içe-
risinde sahalarda olacağı sanılıyor.

Giresunspor’un Hatayspor’dan renklerine kattığı Sadi 
ve Caner, ayrılmaz ikili oldu. Geçen sezon Hatayspor’un 
Süper Lige çıkmasında büyük pay sahibi olan iki tecrübeli 
futbolcu, bu kez Giresunspor’da aynı başarıyı göstermek is-
tiyor. Saha dışında da çok iyi arkadaş olan ikili zamanları-
nın büyük bir bölümünü birlikte geçiriyor. Sadi ve Caner, 
Giresunlular’ın kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür ede-
rek; “Biz de bu ilgiye karşılık vermek için elimizden gele-
nin en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

Giresunsporlu Eren Tozlu 
dokuz ay aradan sonra resmi 
bir müsabakaya çıkmanın he-
yecanını yaşıyor.

Yeni Malatyaspor forma-
sını giydiği dönemde ağır bir 
sakatlık geçiren tecrübeli fut-
bolcu, memleketinin takımı 
Giresunspor’da ikinci baharı-
nı yaşamak istiyor. Golcü 
oyuncunun idmanlardaki ça-
lışkanlığı teknik adam Hakan 
Keleş’i mutlu ediyor. Eren 
Tozlu, Balıkesirspor deplas-
manında takımının en önemli 
silahlarından olacak.

Giresunspor deplas-
manda Balıkesirspor ile 
yapacağı karşılaşmanın 
hazırlıklarını tamamla-
mak üzere. Yeşil-
beyazlılar bugün yapa-
cağı antrenmanla Gire-
sun’da hazırlıklarına son 
noktayı koyacak ve yarın 
sabah İstanbul’a uçacak. 
Çotanaklar oradan da ka-
rayolu ile Balıkesir’in yo-
lunu tutacak ve sonra-
sında maç saatini bekle-
meye koyulacak.

Ülkemizde ve dünyada etkileri devam etmekte olan Co-
vid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Ba-
kanlığı’nın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile TFF 
Sağlık Kurulu’nun önerileri çerçevesinde Spor Toto Gelişim 
Ligleri'nin yeniden planlanması kararlaştırıldı.

Mevcut Gelişim Ligleri'nde yer alan kulüplerin, bulun-
dukları liglere ilişkin gelecek sezonlara ait münhasır hakları 
saklı kalmak kaydı ile, 2020-2021 sezonunda Gelişim Ligle-
ri farklı bir formatta oynatılacak olup, müsabaka sistemi ve 
müsabakaların yaş ve liglere göre statüleri ile başlangıç ta-
rihleri gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların 
neticesinde açıklanacak.

G�resunspor’un Basın Sözcüsü Karadem�r: “Hakan Hoca; Balıkes�rspor deplasmanında k�m� oynatır 
b�lem�yorum ama �sted�ğ� her oyuncuyu görevlend�reb�l�r. K�msen�n l�sans �şlemler�nde b�r pürüz yok”

“Hocamız �sted�ğ� oyuncuları oynatacak”
kadrolarına yeni kattıkları 15 
futbolcunun da forma giyebi-
leceğini ifade eden Basın Söz-
cüsü Karademir; “Hocamız 
kimi oynatır bilemiyorum 
ama istediği her oyuncuyu 
görevlendirebilir. Kimsenin li-
sans işlemlerinde bir pürüz 
yok. Pazartesi akşamı Balıke-
sirspor’un karşısına yenilen-

Gel�ş�m l�gler�ne farklı b�r format

“3 puana g�d�yoruz”

Kaptan hazır

Ayrılmaz ikili

G�resunspor son çalışmasında

Giresunspor’un geride kalan sezonun devre arasında kiralık 
olarak renklerine kattığı Veysel Karani, yeni dönemde A�et Af-
yonspor’un formasını giyecek.

Yeşil-beyazlı formayı giydiği maçlarda başarılı bir perfor-
mans sergilemesine ve sözleşmesinin devam etmesine rağmen 
yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen genç milli oyuncu, İkinci 
Lig ekiplerinden A�et Afyonspor’a bir yıllık imza attı.

Veysel, A�et Afyonspor’da

Kara Boğa form tutuyor

TFF 1. Lig maçları 2020-2021 sezonunda TRT Spor’dan 
şifresiz olarak yayınlanacak olması sporseverler tarafından 
sevinçle karşılandı.

2020-2021 sezonunun 1. haftasında oynanacak olan 
Balıkesirspor-Giresunspor karşılaşması 14 Eylül Pazartesi 
günü saat 19.00'da şifresiz ve canlı olarak TRT Spor'da ya-
yınlanacak.

Maç TRT Spor’da
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