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OPET Petrolcülük A.Ş Giresun basınında çıkan 
OPET’le ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan ha-
berlere karşılık bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 
OPET’in hedef gösterilerek karalama içeren açıklama-
lara karşılık yasal haklarının saklı olduğu belirtildi.

OPET A.Ş’nin yaptığı yazılı açıklamada ;”Geçtiği-
miz haftadan bu yana Giresun basınında yer alan ve 
“Giresunspor için belediyeden yakıt istasyonu olarak 
imarı çıkartılan arsaya OPET el koydu” şeklinde ve 
buna benzer OPET’e yönelik olumsuz ifadeler içeren 
haberlerle ilgili zorunlu açıklamamızı bilgilerinize su-
narız” ifadelerine yer verildi. Devamı Sayfa 2’de

Yıkım çalışmaları devam ederken zarar gören iş yerle-
rinden onarımlarını tamamlayanlar ticari faaliyetlerine baş-
ladılar

22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden en çok etkile-
nen Dereli‘de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 
dere yatağındaki binaların yıkım çalışmalarında sona geli-
nirken, ilçe merkezindeki esnaflar büyük oranda faaliyetle-
rine tekrar başladı,yıkım çalışmalarında sona yaklaşılırken 
diğer taraftan da esnaflar iş yerlerinin faaliyetlerine başla-
dılar.

Yıkım kararı alınan evlerde oturan vatandaşlar, Dere-
li’ye yakın yerlerde ve il merkezinde Giresun Valiliğinin des-
teğiyle bulunan evlere yerleştirildiler. Selde zarar gören iş 
yerleri ise onarılarak büyük oranda faaliyetlerine başlar-
ken, yıkılan iş yerlerindeki bazı esnaflar için ise prefabrik 
dükkanlar kuruldu.  Devamı Sayfa 2’de

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından açılan 2020 
Yılı Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Geliştirme Mali Des-
tek Programı kapsamında açıklanan proje çağrısına Giresun Ti-
caret ve Sanayi Odası ‘ Dijital Mecralarda Giresun'un Tanıtı-
mı’ projesiyle katılım göstermişti. Giresun TSO’nun projesi 
desteklenmeye uygun görüldü. Devamı Sayfa 3’te

OPET A.Ş’den GİRESUN AÇIKLAMASI

SELİN ARDINDAN DERELİ’DE
YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR

Giresun Üniversitesi öğretim 
üyeleri Giresun yaylalarında dün-
den bugün yaylacılık ile ilgili araş-
tırmalar yapıyorlar

GRÜ tarafından 2019 yılında 
başlayan ve yaylaların ekonomik, 
sosyal, kültürel, sağlık ve eğitim ha-
yatına ne gibi katkılar sağladığına 
yönelik çalışmalar 2021 yılında ta-
mamlanacak. Devamı Sayfa 3’te

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ders zili çalışını tas-
vir eden karikatürist öğretmen Arif Bülbül İl Milli Eğitim 
Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu’nu ziyaret etti.

Devamı Sayfa 3’te

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU KUMYALI SAKİNLERİ İLE KAHVALTIDA BULUŞTU

‘’ŞEHRİMİZE HİZMET ETMEKTEN
ONUR VE GURUR DUYUYORUZ’’

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu halkın içe-
risine karışarak vatandaşların 
taleplerini dinleyip, sorunlara 
çözüm buluyor. Hacımiktad 
Mahallesi (Kumyalı) sakinle-
rinin kahvaltı davetini geri çe-
virmeyen Şenlikoğlu, mahalle 
halkıyla kahvaltıda buluştu. 
Kahvaltı ve sonrasında ger-
çekleşen esnaf ziyaretinde 
Güncel Gazetesi İmtiyaz Sa-

hibi Mehmet Güngör de Baş-
kan Şenlikoğlu’na eşlik etti.

Tertiplenen kahvaltıya ka-
tılan Başkan Şenlikoğlu, so-
runları dinleyip yapacakları 
projeleri anlattı. Giresun’u 
daha çağdaş bir kent haline 
getirmek için çalıştıklarını an-
latan Şenlikoğlu:‘’Düzgün, 
sağlıklı ve güvenli bir kent 
dokusu yaratmaya çalışıyo-
ruz. 

Giresun değişecek, dönü-
şecek. Bundan kimsenin kuş-

kusu olmasın. Hepinizin bil-
diği gibi şehrimizin her ma-
hallesinde çalışmalarımız 
devam ediyor. 

Belediye olarak her işi en 
ince ayrıntısına kadar düşü-
nerek, danışarak, paylaşarak 
yapıyoruz. 

Halkımızla bir araya geli-
yor, karşılıklı fikir alışverişin-
de bulunuyoruz. Biz şehrimi-
ze hizmet etmekten onur ve 
gurur duyuyoruz.’’şeklinde ko-
nuştu.GİRESUN’DA YAYLACILIK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRILIYOR

GİRESUN’UN TANITIMI
DİJİTAL OLARAK YAPILACAK

Kar�katür�st öğretmenden
müdür Tosunoğlu’na z�yaret

Giresun Üniversitesi 
Bilgi İşlem Daire Başkan-
lığı tarafından uzaktan 
iletişim alanında kullanıl-
mak üzere yerli bir yazı-
lım uygulaması geliştiril-
di. Devamı Sayfa 3’te

GRÜ YERLİ YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu 
sürerken, bolluk görülen palamut balığının iri boyut-
takilerinin tanesi 10 liradan satılıyor.Teknelerle denize 
açılanlar, ağlarını Karadeniz’in serin sularına bırakarak 
avlanmayı sürdürüyor. Bu sene Karadeniz'de yaşanan 
palamut bolluğu, hem balıkçıların hem de vatandaşla-
rın yüzünü güldürüyor. Devamı Sayfa 4’te

Palamut yüz güldürmeye devam ed�yor
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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
OPET’ten yapılan yazılı açıklamada ;”OPET 

Petrolcülük A.Ş, Türk�ye’n�n hemen her bölges�nde 
faal�yet gösteren depolama tes�sler� ve akaryakıt �s-
tasyonları �le ülkem�z�n en değerl� ve güçlü marka-
larından b�r�d�r. 

Ülkem�z�n en güven�l�r ve en �t�barlı markala-
rından b�r� olan OPET, uzun yıllardır G�resun �l�n�n 
en büyük sanay� tes�s� olan depolama tes�s� ve 
akaryakıt dağıtım �stasyonları �le �st�hdam ve değer 
yaratmaktadır.

Söz konusu haberlerde anılan ve G�resuns-
por’un hakkı olduğu �dd�a ed�len araz�, b�r kamu ku-

1. Sayfadan Devam
Yapılan çalışmalar �le �l-

g�l� b�lg� veren Derel� Kay-
makamı Murat Atıcı, kent-
sel dönüşüm çalışmalarının 
önümüzdek� yıl Haz�ran 
ayına kadar tamamlanacağı-
nı söyled�. Atıcı “Yaklaşık 
21 b�n metrekare alanda �çe-
r�s�nde kentsel dönüşüm 
alanı �lan ed�ld�. 

Burada yaklaşık 100 
küsür dükkan ve 200 küsür 
ev�n olduğu bu 21 b�n met-
rekare alan �çer�s�nde yı-
kımlar b�tmek üzere sadece 
1 b�na kaldı. O da bugün 
veya yarın b�tecek. Bu hafta 
veya b�r sonrak� hafta �hale-
s� yapılacak. Burada kalan 
vatandaşlarımız �ç�n Dere-
l�’dek� TOKİ alanımızın ya-
nına 142 konut yapımı �ç�n 
�hale b�tt� ve yer tesl�m� ya-
pıldı. 

Şu anda �nşaatı başla-
mak üzere ve b�r hafta �çer�-
s�nde temel�n� atacağız. Bu 
142 konutun talepler� topla-
nacak. Eğer talep fazla olur-
sa rezerv alanlarda TOKİ 
farklı konutlar yapacak. Ka-
raden�z’�n en güzel �lçes� �n-
şallah Derel� olacak. Bu 
�şler önümüzdek� yıl Mayıs 
ya da Haz�ran ayına kadar ta-

1. Sayfadan Devam
Projeyle �lg�l� açıkla-

ma yapan G�resun T�caret 
ve Sanay� Odası Başkanı 
Hasan Çakırmel�koglu, 
“G�resun �l�nde bulunan 
tar�h�, kültürel ve tur�st�k 
değerler�n ortaya çıkarıl-
ması, d�j�tal mecralarda 
tanıtımı �le tur�zm sektö-
ründe marka şeh�r olarak 
anılmasına katkı sağlaya-
cak olan proje İl tur�zm�-
n�n ekonom�dek� payını 
artırmayı amaç ed�nmek-
te olup, tur�zm sektörün-
de h�zmet sağlayan sek-
tör tems�lc�ler�m�z�n �l�n 
tanıtımında yaşamış ol-
dukları sıkıntıları en aza 
�nd�rmey� hedeflemekte-
d�r.” ded�.

G�resun T�caret ve Sa-
nay� Odası’ndan yapılan 
açıklamada proje ana tas-
lağının ;”Kent tanıtım reh-
ber� görev�n� görecek 
olan v�s�tg�resun. com 
web s�tes� hazırlanacak, 
G�resun’a özgün �çer�kler 
�le beslenecekt�r. Türkçe, 

Genelgeye göre stk, mes-
lek kuruluşları, b�rl�k ve ko-
operat�fler tarafından dü-
zenlenecek etk�nl�kler 1 Ara-
lık'a kadar ertelenecek.

Bakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, İç�şler� Ba-
kanlığı, 81 �l val�l�ğ�ne 'ko-
ronav�rüs tedb�rler�' ek ko-
nulu genelge gönderd�. Ge-
nelgede, koronav�rüs salgı-
nının toplum sağlığı ve 
kamu düzen� açısından oluş-
turduğu r�sk� yönetme, sos-
yal �zolasyonu tem�n, fiz�k� 
mesafey� koruma ve hastalı-
ğın yayılım hızını kontrol al-
tında tutma amacıyla Sağlık 
Bakanlığı ve Koronav�rüs 
B�l�m Kurulu’nun öner�ler�, 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
y�p Erdoğan'ın tal�matları 
doğrultusunda b�rçok tedb�r 
kararı alınarak, uygulamaya 
geç�r�ld�ğ� hatırlatıldı. Dün-
yada halen Cov�d-19 salgını 
ve vaka artışlarının devam 
ett�ğ�, özell�kle Avrupa kıta-
sında salgının seyr�nde b�r 
yükselme yaşandığı, b�rçok 
Avrupa ülkes�nde, k�ş�ler�n 
toplu olarak b�r araya gel-
meler�ne yönel�k yen� kısıt-

OPET A.Ş’DEN GİRESUN AÇIKLAMASI
ruluşu olan İl Özel İdares�’ne a�t olup 2018 yılında 
�haleye çıkartılarak satılmıştır. 

Söz konusu �haleye OPET Petrolcülük A.Ş ka-
tılmamıştır ve yer�n mülk�yet� OPET’e a�t değ�ld�r. 
Arsanın mülk�yet�n� �haleyle alan firma, �haleden 
�k� yıl sonra 2020 yılında ş�rket�m�ze başvurarak G�-
resun’da markamızı tems�l etmek üzere bay�l�k 
yapma taleb�n� �letm�şt�r. Söz konusu firma �le geç-
t�ğ�m�z N�san ayında bay�l�k sözleşmes� yapılmış-
tır.

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, mülk�ye-
t� OPET’e a�t olmayan b�r yer�n, doğal olarak 
OPET tarafından G�resunspor kulübünün el�nden 

alınması da söz konusu değ�ld�r.
Gerek G�resunspor Basın Sözcüsü, gerekse G�-

resunspor Başkanı tarafından d�le get�r�len �dd�ala-
rın muhatabı OPET değ�l,�dd�alara konu olan �stas-
yonun �hale ve satış sürec�n� yürüten yetk�l� kurum-
lardır.

G�resunspor tarafından kamuoyu nezd�nde hak-
sız b�r şek�lde OPET’�n hedef göster�lerek, G�re-
sun’u terk etmes� yönünde karalama �çeren açıkla-
ma, kampanya ve bunun g�b� g�r�ş�mlere yönel�k 
olarak OPET Petrolcülük A.Ş olarak tüm yasal hak-
larımızın saklı olduğunu bel�rt�r, konuyu b�lg�ler�-
n�ze sunarız. “ �fadeler�ne yer ver�ld�.

İÇİŞLERİNDEN YENİ VİRÜS GENELGESİ

lamalara g�d�ld�ğ� bel�rt�ld�. 
İç�nde bulunulan kontrollü 
sosyal hayat dönem�n�n 
temel prens�pler� olan te-
m�zl�k, maske ve mesafe ku-
rallarının yanı sıra salgının 
seyr� ve olası r�skler göz 
önünde bulundurularak ha-
yatın her alanına yönel�k 
uyulması gereken kurallar 
ve önlemler bel�rlend�ğ�ne 
vurgu yapıldı.

SAĞLIK BAKANLI-
ĞI'NIN YAZISI PAYLA-

ŞILDI
Genelgede, Sağlık Ba-

kanlığı'nca İç�şler� Bakanlı-
ğı'na h�taben gönder�len şu 
yazıya yer ver�ld�:"Dünyayı 
tehd�t etmeye devam eden 
Covıd-19 pandem�s�ne yö-
nel�k olarak; Covıd-19 B�-
l�msel Danışma Kurulu ve 
Sağlık Bakanlığı’nca ülke-
m�zdek� ve Dünya’dak� en 
güncel b�l�msel gel�şmeler 
ve deney�mler tak�p ed�l-
mekte, bu kapsamda Pande-
m�n�n ülkem�zdek� kontro-
lüne yönel�k çalışmalar yü-
rütülmekte tekn�k rehberler 
ve protokoller yayınlamakta 
ve güncellenmekted�r. Dün-

yada halen Covıd-19 vaka 
artışları devam etmekted�r. 
Ülkem�zde de Cov�d-19 va-
kalarının devam etmekte ol-
ması, her ne kadar vaka sa-
yıları bel�rl� b�r düzeyde 
kontrol altına alınmış olsa 
da önümüzdek� sonbahar ve 
kış aylarında tüm dünyada 
olduğu g�b� ülkem�zde de 
özell�kle damlacık yolu �le 
bulaşan solunum yolu hasta-
lıklarının görülme sıklığının 
artış göstereb�lmes� beklen-
mekted�r. Bu kapsamda Ba-
kanlığımız bünyes�nde oluş-
turulan Covıd-19 B�l�msel 
Danışma Kurulu, fiz�ksel 
mesafen�n korunmasının zor 
olacağı s�v�l toplum kuru-
luşları, kamu kurumu n�tel�-
ğ�ndek� meslek kuruluşları, 

b�rl�kler veya kooperat�fle-
r�n gen�ş katılımlı toplantı-
larının yapılmamasını ve 
�ler� tar�he ertelenmes�n� 
önerm�şt�r."

'ETKİNLİKLER
ERTELENECEK’

Genelgede, "Bu çerçeve-
de, Sağlık Bakanlığının �lg� 
yazısı ve Koronav�rüs B�l�m 
Kurulunun tavs�ye kararı 
doğrultusunda, mevs�msel 
etk�lerde göz önünde bulun-
durularak, 02.10.2020 tar�-
h�nden �t�baren 01.12.2020 
tar�h�ne kadar s�v�l toplum 
kuruluşları, kamu kurumu 
n�tel�ğ�ndek� meslek kuru-
luşları ve üst kuruluşları, b�r-
l�kler ve kooperat�fler tara-
fından düzenlenecek olan et-
k�nl�kler ertelenecek. Val� 

ve Kaymakamlarca yukarı-
da bel�rt�len esaslar doğrul-
tusunda Umum� Hıfzıssıhha 
Kanununun 27’nc� ve 
72’nc� maddeler� uyarınca 
İl/İlçe Umum� Hıfzıssıhha 
Kurulları kararları �ved�l�kle 
alınacak. 

Uygulamada herhang� 
b�r aksaklığa meydan ver�l-
meyecek ve mağdur�yete 
neden olunmayacak. Alınan 
kararlara uymayanlara 
Umum� Hıfzıssıhha Kanu-
nunun �lg�l� maddeler� gere-
ğ�nce �dar� �şlem tes�s ed�l-
mes� ve konusu suç teşk�l 
eden davranışlara �l�şk�n 
Türk Ceza Kanunu’nun 
195’�nc� maddes� kapsamın-
da gerekl� adl� �şlemler�n 
başlatılacak" den�ld�.

GİRESUN’UN TANITIMINDA 
YAŞANILAN SIKINTILARI EN AZA 

İNDİRMEYİ HEDEFLİYORLAR
Arapça ve İng�l�zce olmak 
üzere 3 d�llerde hazırlana-
cak olan Web s�tes� Kent�n 
D�j�tal aynası olacak ve Ken-
t�n öneml� noktalarında 
Sanal gez�nt� �mkânı suna-
caktır.

Mav� Göl, G�resun Kale-
s�, G�resun Adası, Zeyt�nl�k 
Mahalles�, T�rebolu Kales�, 
Kuzalan Şelales�, Kümbet, 
Bektaş ve Kulakkaya yayla-
ları g�b� G�resun’un tar�h� 
ve doğal güzell�kler� Drone 
çek�lmeler� �le görüntülen-
mes� ve 3 d�lde tanıtım film� 
hazırlanması �le G�resun’da 
bulunan tur�zm b�rleşenler�-
n�n tanıtımda yaşadıkları sı-
kıntıları ortadan kaldıracak-
tır.

G�resun kent�ne özel 
Mob�l Appl�cat�on tasarla-
nacak ve h�zmete sunula-
caktır.Kent�n Tanıtımına h�z-
met etmek amacı �le Sosyal 
Medya hesapları oluşturula-
cak ve bu yapı sürekl� gün-
cellenen d�nam�k b�r yapıya 
kavuşacaktır” şekl�nde ola-
cağı bel�rt�ld�.

“Karaden�z’�n en güzel �lçes�
�nşallah Derel� olacak”

mamlandığı zaman herkes� 
Derel�’ye bekl�yoruz ve son 
hal�n� görmeler�n� �st�yoruz” 
şekl�nde konuştu.

"ZARARLARIMIZ
FAZLASIYLA

KARŞILANDI”
Derel� esnaflarından çay 

ocağı �şletmec�s� Mehmet 
Sargın �se yaptığı açıklama-
da “Devlet�m�z yanımızda 
sağolsun, b�ze destek olu-
yor. 

Bakanların b�r� g�d�yor, 
b�r� gel�yor. Herhang� b�r so-
runumuz yok sadece toz 
duman �çer�s�nde kaldık. B�r 
an önce buraların yapılması-
nı temenn� ed�yoruz. Genel 
olarak zararların yüzde 80’� 
karşılandı. Devlet�m�z sa-
ğolsun fazlasıyla verd�” 
ded�.

Bu süreçte Derel�’den 
b�rçok k�ş�n�n göç ett�ğ�n� 
söyleyen lokanta �şletmec�s� 
Cemalett�n Aydın �se “Sa-
bahtan ber� 3 çorba satab�l-
d�k. Önceden b�rçok araba 
gel�p burada dururdu, onlar 
b�le gelm�yor. Adam ev�n�n 
parasını almış buradan göç 
etm�ş. Kalmaya yer� yok. 
Merkeze veya başka b�r 
yere g�d�p ev almış” d�ye ko-
nuştu.

Keşap Beled�ye Başkanı Mehmet 
Emür, “Dünya Hayvanları Koruma Günü” 
dolayısıyla b�r mesaj yayımladı.

Hayvanları Koruma Günü'nün amacı-
nın hayvanlara karşı sevg� ve merhamet 
duyguları uyandırmak, onları korumak ve 
haklarına saygı duyulmasını sağlamaktır 
d�yen Başkan Emür;”Sosyal beled�yec�l�k 
adına Keşap Beled�yes� olarak hayvan 
haklarına karşı oldukça duyarlı davranı-
yoruz. Yaz aylarında esnaf �le vatandaşla-
rımıza mama ve su kapları dağıtımı ger-
çekleşt�rd�k. Kış aylarında rahat uyuyab�l-
meler� ve barınmaları �ç�n ked� �le köpek 
kulübeler�n� �lçem�z�n muhtel�f yerler�ne 
yerleşt�rd�k. Koronav�rüs pandem�s� dola-
yısıyla sokakta yaşayan pat�l� dostlarımız 
ve kuşlar �ç�n yem �le mama dağıtımını sü-
rekl� devam ett�rd�k. Sürekl� olarak hem 
sokaklar da hemde beled�yem�zde ked� ve 
köpek mama taleb� olan vatandaşlarımıza 
mama dağıtımlarımız devam ed�yor. Saha 

Başkan
Emür’den
Dünya
Hayvanları
Koruma
Günü Mesajı

da gelen �hbarlar �le ek�pler�m�z yaralı ve 
hasta hayvanların tedav�s� amacıyla reha-
b�l�tasyon merkez�m�ze get�r�p gözet�m al-
tında �y�leşt�r�p sağlıklarına kavuşturuyor-
lar.

Onlar sokakta, evler�m�zde ve sosyal 
hayatımızın her noktasında b�z�mle yaşı-
yorlar. Hayvanlar da huzurlu ve sağlıklı 
yaşamak �ç�n temel b�r hakka sah�pler. 
Her yıl 4 Ek�m günü tüm dünyada Hay-
van Hakları Günü olarak kutlanmakta-
dır.Hayvanlara karşı sevg� ve şefkat duy-
gularımızı canlı tutmak, onları korumak 
ve hayvan haklarına saygı duyulmasını 
sağlamak hep�m�z�n öneml� görevler� ara-
sında olmalıdır.

Hayvanlara göstereceğ�m�z sevg� ve 
hoşgörü �le yaşamımız daha da güzelleşe-
cekt�r. 4 Ek�m Dünya Hayvanları Koruma 
Günü ves�les�yle tüm canlılara karşı daha 
da sorumlu davranan nes�ller�n yet�şmes�-
n� temenn� eder�m" �fadeler�ne yer verd�.
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1. Sayfadan Devam
G�resun Ün�vers�tes� B�-

l�msel Araştırma Projes� çer-
çeves�nde Eğ�t�m Fakültes� 
ve Tıp Fakültes�nde görevl� 
öğret�m üyeler�, G�resun’da 
Karagöl Dağı c�varında geç-
m�şten günümüze yaylacılık 
üzer�ne sosyal, kültürel, ta-

1. Sayfadan Devam
G�resun Ün�vers�tes�, pandem� sürec�n-

de yoğun olarak kullanılan uzaktan �let�-
ş�m uygulamaları konusunda kend� yazılı-
mını gel�şt�rerek kullanıma sundu.

G�resun Ün�vers�tes� B�lg� İşlem Da�re 
Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan’ın pandem� süre-
c�nde uzaktan �let�ş�m alanında ‘yerl� ve 
m�ll� yazılım’ gel�şt�rme tavs�yes�ne uya-
rak yerl� toplantı yazılımı gel�şt�rd�.

Ün�vers�tesİ’n�n yerel sunucuları üze-

1. Sayfadan Devam
G�resun İl M�ll� Eğ�t�m 

Müdürü Ertuğrul Tosunoğ-
lu, G�resun Güzel Sanatlar 
L�ses� Res�m Öğretmen� ve 
aynı zamanda Kar�katür�st 
olan Ar�f Bülbül'ü maka-
mında kabul ett�.Müdür To-
sunoğlu kabulde, öğretme-
n�n ç�zd�ğ� kar�katürlere da�r 
beğen�s�n� d�le get�rerek, 
yaptığı çalışmalar hakkında 
kend�s�nden b�lg� aldı.

Kar�katür�st öğretmen 
Ar�f Bülbül'ün el emeğ�yle 
yaptığı kar�katür Temmuz 
ayındak� telekonferansla ya-
pılan "G�resun Öğretmen 
Buluşması"nda M�ll� Eğ�t�m 
Bakanı Z�ya Selçuk’a sunul-
muş, ders z�l�n� çalışını tas-
v�r ett�ğ� kar�katür �se 
Bakan Selçuk’un 28 
Eylül'de G�resun’u z�yare-
t�nde gerçekleşt�rd�ğ� "Öğ-
retmen Buluşması"nda tüm 

P�raz�z Beled�ye Başkanı Hüse-
y�n Görgülüoğlu, Doğu Karaden�z 
Projes� (DOKAP) Bölge Kalkınma 
İdares� Başkanlığınca P�raz�z 15 Tem-
muz Şeh�tler Ortaokuluna yapılan 
Tarım Atölyes�n� z�yaret ett�.

Yapılan z�yaretlerde Okul Müdü-
rü Atakan Koçhan ve Müdür Yardım-
cısı Erdem Sungun’dan proje hak-
kında b�lg� alan Başkan Görgülüoğ-
lu; "B�z�mde yapımına destek verd�-
ğ�m�z bu anlamlı projede emeğ� ge-
çenlere teşekkür eder�m." ded�

YAYLACILIK ÜZERİNE AKADEMİK BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

r�hsel ve ekonom�k boyutu 
üzer�ne d�s�pl�nlerarası aka-
dem�k b�r çalışma yürütü-
yorlar.

G�resun Ün�vers�tes� Eğ�-
t�m Fakültes�’nden Dr. Öğr. 
Üyes� Nazım Kuruca, yapı-
lan çalışmalar üzer�ne yaptı-
ğı açıklamada “Bu çalışma-

mızın �çer�s�nde Karagöl 
Dağı c�varında tar�hten gü-
nümüze yaylacılık faal�yet-
ler� ve bu faal�yetler�n �kt�-
sad�, sosyal, kültürel, sağlık 
ve eğ�t�m hayatımıza ne g�b� 
katkılar sağladığına da�r ça-
lışmalar yapılıyor. Çalışma-
nın b�r başka özell�ğ� araz� 

çalışması olmasından dolayı 
özell�kle kaynaklarımızın 
b�r kısmı sözlü kaynaklar 
oluyor. Bu çalışmamız 2019 
yılında başladı ve 2021 yılı-
nın Haz�ran ayında b�tecek. 
Daha sonra çalışmamızı 
k�tap hal�ne get�receğ�z” 
ded�.

“YAYLACILARIN
SOSYAL

GÜVENCELERİNİN
OLMASI GEREKİYOR”

Eğ�t�m Fakültes� Öğre-
t�m Üyeler�nden Prof. Dr. 
Mustafa C�n, devlet�n yay-
lacılara sosyal güvence sağ-
lamasınının üret�me katkısı 
olaracağını bel�rterek, “Yay-
lacılık yapan �nsanlar dev-
letten sosyal güvence deste-
ğ� bekl�yor. Keşke devlet on-
lara sosyal güvence verse 
ama k�me gerçek yaylacılık 
yapan k�ş�lere, bell� b�r üre-
t�m yapan k�ş�lere ver�lmel�-
d�r. Em�n�m bu sayı daha ar-
tacaktır. Sosyal güvenceler� 
olması gerek�yor. Çobanla-
rın olsun, yaylacıların olsun 
sosyal güvenceler�n�n olma-
sı gerek�yor. Bu yalnızca G�-
resun özel�nde değ�l bütün 
Karaden�z hatta bütün Tür-
k�ye’de olması gerek�yor” 
d�ye konuştu.
“YENİ BİR YAYLA KA-

NUNUNA İHTİYACIMIZ 
VAR”

Prof. Dr. C�n, yaylalar 
�le �lg�l� kapsayıcı b�r kanu-
nun yapılması gerekt�ğ�n� 
söyleyerek, “Aslında b�z�m 
b�r yayla kanununa �ht�yacı-
mız var. Mera kanunu var, 
beled�yerler�n kanunu var, 
val�l�kler�n genelgeler�, yö-
netmel�kler� var. Ama başlı 
başına b�r yayla kanunumuz 
yok. Çünkü yaylalar özel 
yerleşme alanıdır. Yaylalara 
özgü b�r yayla kanununun çı-
karılması gerek�yor. Büyük-
şeh�rlere bağlı olan yaylalar 
ayrı statüde, normal şeh�rle-
re bağlı olduğu yaylalar ayrı 
statüde olduğu �ç�n farklı 
bakış açısıyla değerlend�r�l�-
yor. Heps�n� b�raraya get�-
recek b�r yayla kanununa �h-
t�yacımız var. B�zlerde bu 
kanunlar hazırlanırken b�-

l�msel ver�ler sağlayab�l�r�z. 
El�m�zde çok sayıda bu yö-
reye a�t b�l�msel ver� var. Ça-
lışmalarımızda devam ed�-
yor” şekl�nde konuştu.

“YAYLACILIK ANTİK 
ÇAĞLARDAN BERİ

YAPILIYOR”
Doç. Dr. Mehmet Öz-

menl� �se yaylaların tar�hsel 
boyutuna değ�nerek “Ant�k 
çağdan ber� yan� m�lattan ön-
cek� çağlarda bu yaylaların 
b�r şek�lde kullanıldığını b�-
l�yoruz. Türkler�n Anado-
lu’ya geld�kten sonra en 
fazla kullandıkları yerlerd�r 
yaylalar. Karagöl’ün 3 �lle 
bağlantısını görüyoruz. 
Ordu, G�resun ve S�vas. 
Ancak obalar bu 3 �l�n �n-
sanları tarafından kullanılır-
ken aynı zamanda Samsun 
ve �lçeler� �le Tokat ve �lçe-
ler�n�n de kullandığını görü-
yoruz. Doğal olarak burada 
tar�hsel b�r durumu da �nce-
lemeye çalıştık. Örneğ�n 

Çarşambalılar, G�resun sı-
nırları �çer�s�nde olsa da Ka-
ragöl obalarında şunu söylü-
yor; ‘B�z 400 sened�r bura-
dayız.’ Bu da b�ze tar�hsel 
olarak geçm�şe dayalı b�r 
varlıklarının olduğunu gös-
ter�yor. 

Aynı zamanda buralarda 
çalışırken b�rçok mezara 
denk geld�k. Dezavantajı-
mız şuydu, mezarlar var, taş-
lar var ama herhang� b�r k�-

tabe, �şaret ve şek�l b�r veya 
�k�s� dışında olmadığını gör-
dük. 

Mezarların hang� dö-
nemlere a�t olduğunu ancak 
sözel olarak anlamaya çalı-
şıyoruz. Genelde bazı oba 
sah�pler�nden duyduğumuz 
yaklaşık olarak 200 yıllık ol-
duklarıdır. Oba sah�pler�, de-
deler�n�n büyükler�n�n bura-
larda yattığını söylüyorlar” 
�fadeler�n� kullandı.

Kar�katür Bakan Selçuk’a hed�ye ed�ld�

öğretmenler adına Müdür Er-
tuğrul Tosunoğlu tarafından 
kend�ler�ne hed�ye ed�lm�şt�.

Müdür Ertuğrul Tosu-
noğlu, Res�m Öğretmen� 

Ar�f Bülbül'e çalışmaların-
dan dolayı plaket takd�m 
ederek, bundan sonrak� ça-
lışmalarında da başarılar d�-
led�.

Mob�l c�hazlar üzer�nden �nd�r�lecek
uygulamayla kullanılab�lecek

r�nden kullanıma açılan toplantı yazılımı-
na kampüs dışından da er�ş�leb�lecek ve 
düzenlenen toplantılara katılımcı olarak g�-
r�leb�lecek. 

Uygulamayı b�lg�sayar üzer�nden 
‘http://toplantı. g�resun. edu. tr’ web s�tes� 
�le mob�l c�hazlardan �se ‘J�ts� Meet’ uy-
gulaması �nd�r�lerek kullanılab�l�yor.

Sesl� ve görüntülü olarak sohbet ed�le-
b�lecek olan bu uygulama kullanıcılara üc-
rets�z ve kullanıcı hesabı gerekt�rmeden 
sunuluyor.

Başkan Görgülüoğlu’ndan Tarım Atölyes�ne z�yaret

http://info@linra.com.tr
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1. Sayfadan Devam
Den�zlerden, kasalar do-

lusu palamut �le dönen ba-
lıkçılar sezondan memnun 
olurken, tezgahları �se en 
çok palamut balığı süslüyor. 
Sezon başında küçük boy pa-
lamudun 10 l�radan satıldığı 
tezgahlarda şuan ortalama 
b�r k�logram gelen palamut, 
10 l�radan satılıyor.

Balıkçı Aydın Ceylan, 
yaklaşık b�r k�logramlık pa-
lamut balığının tanes�n�n 10 
l�radan satıldığını söyled�. 
İnsanların bu sene bol bol 
palamut tükett�ğ�n� �fade 
eden Ceylan, “Günde k�m� 
zaman 100 kasa palamut sa-

P�raz�z İlçe Müftülüğü 
“Cam� ve D�n Görevl�ler� 
Haftası” ves�les�yle P�raz�z 
Kaymakamı Furkan Başar’ı 
makamında z�yaret ett�. Kay-
makam Başar, İlçe Müftüsü 
Haydar Bektaşoğlu ve D�n 
Görevl�ler�ne z�yaretler�n-
den dolayı teşekkürler�n� �le-
terek b�r kutlama mesajı ya-
yımladı.

Kaymakam Başar mesa-
jında; Her yıl 1-7 Ek�m ta-
r�hler� arası “Cam�ler ve D�n 
Görevl�ler� Haftası” olarak 
�drak ed�lmekted�r. Bu yıl D�-
yanet İşler� Başkanlığı, ca-
m�ler�m�z�n meden�yet�m�z-
dek� yer�n� ve hayatımızdak� 
anlamını yen�den hatırlat-
mak amacıyla, 2020 yılı Ca-
m�ler ve D�n Görevl�ler� Haf-
tası’ nda, “Cam� ve İl�m” ko-

G�resun Federasyonu tarafından Federasyon Günde-
m� adıyla başlatılan d�j�tal TV programının �lk�nde Gaze-
tec� Met�n Ruşen anıldı. Mecra TV tarafından canlı ya-
yınlanan programda G�resun Federasyonu ve G�resun 
Medya Platformu çalışmaları �le yerel medyanın önem� 
gündeme geld�.

G�resun Federasyonu organ�zasyonu �le Cafe Mecra 
stüdyosundan “Federasyon Gündem�’’ adıyla sosyal 
medya hesapları üzer�nden yapılan canlı yayın progra-
mında G�resun Federasyonu Genel Başkanı Muhterem 
Mem�ş �le G�resun Medya Platformu Başkan Vek�l� Sad� 
Toygar G�resun Medya Platformu çalışmaları �le yerel 
medyanın önem� hakkında değerlend�rmelerde bulundu-
lar.

G�resun Federasyonu Başkan Yardımcısı Zafer Tah-
maz tarafından hazırlanıp sunulan programının stüdyo 
konukları yanında stüdyo dışından Ak Part� İstanbul M�l-
letvek�l� Hasan Turan, G�resun Medya Platformu Başka-
nı İbrah�m Balcıoğlu, G�resun Gazetec�ler Derneğ� Baş-
kanı Bek�r Bayram, Mav� Karaden�z TV Yönet�m Kuru-
lu Başkan Vek�l� Kara Davut, Harş�t TV Moderatörü Ab-
dullah Öner Meral, Şeb�n Gündem Gazetes� Genel Yayın 
Yönetmen� Hüsey�n Şenel Odacı katıldı.

Palamut 10 L�ra
tıyoruz. İnsanlar balık taze 
olduğu �ç�n terc�h ed�yor. Şu 
anda yaklaşık b�r k�logram 
gelen palamut balığının ta-
nes� 10 l�ra, küçük olanlar 
�se daha ucuz. Bu boydak� 
b�r palamut �le �k� k�ş� doya-
b�l�yor. Kırmızı ve d�ğer 
beyaz et çeş�tler�ne göre fi-
yatı çok uygun. Doğal ve 
taze olduğundan �nsanlar ter-
c�h ed�yor” ded�.

D�ğer balık fiyatlarından 
da bahseden Ceylan, “Mez-
g�t 25, �stavr�t 25-30, ç�na-
kop 60, barbun 40, sargan 
35, t�rs� 20, kefal balığı da 
20 l�radan satılıyor” d�ye ko-
nuştu.

G�resun Federasyonu’ndan
yen� program

Kaymakam Başar’dan Cam� ve D�n Görevl�ler� Haftası” mesajı

nusunun ele alınmasını ka-
rarlaştırmıştır.İç�nde Rabb�-
m�z�n adını andığımız, kul-
luğumuzu, dualarımızı, n�-
yazlarımızı O’na arz ett�ğ�-
m�z mukaddes yerler olan ca-
m�ler�m�z, elbette oralarda 
toplumu aydınlatma görev�-
n� yer�ne get�rme vaz�fes�yle 

de mücehhezd�r.
Dünyada meydana gelen 

hızlı değ�ş�m ve gel�ş�mlerle 
bağlantılı olarak �ht�yaç ve 
beklent�ler değ�şmekted�r. 
Bu yüzden d�n görevl�s� 
İslam' ın rahmet yüklü ev-
rensel mesajlarını yaşama ve 
topluma aktarma noktasında 
kend�n� sürekl� yen�lemek 
durumundadır.

Bu duygu ve düşünceler-
le, “ Cam�ler ve D�n Görev-
l�ler� Haftası ”nın, Ülkem�z 
ve m�llet�m�z �ç�n hayırlara 
ves�le olmasını temenn� ed�-
yor, kutsal mekânlarımızın 
�mar ve �hyasında el�nden 
gelen destek ve katkıyı sağ-
lamış, d�n h�zmet�nde b�r 
ömür tüketm�ş olan görevl�-
ler�m�z� ve hayır sah�pler�-
m�z� rahmetle anıyor, yaşa-
yanlara sağlık, huzur ve mu-
vaffak�yetler d�l�yorum” 
ded�.

Memur-Sen G�resun Şu-
bes� Azerbaycan'a destek 
amaçlı b�r basın açıklaması 
yaptı. Atapark’ta b�r araya 
gelen Memur-Sen tems�lc�-
ler� “Ermen�stan otuz sene 
önce uluslararası hukuku 
h�çe sayarak, Azerbaycan 
toprağı olan Karabağ’ı �şgal 
etm�ş ve bu �şgal esnasında 
h�çb�r ahlak� kural tanıma-
yan saldırganlığı �le adeta 
b�r katl�am gerçekleşt�rm�ş-
t�r “�fadeler�n� kullandılar.

Yapılan açıklamanın de-
vamında �se ;”Azerbaycan 
topraklarının neredeyse 
beşte b�r�n� �şgal eden ve 
m�lyonlarca �nsanı yurtla-
rından ederek, başta Hoca-
lı’da yaptığı soykırımı �le �n-
sanlık suçu �şleyen Erme-
n�stan’ın tesc�ll� b�r saldır-
gan olduğunu b�l�yoruz. Ne 
acıdır k� bütün dünya dev-
letler�n�n, söz konusu “b�z” 
olunca ortaya koyduğu “üç 
maymun”u oynama tavrı 

Memur-Sen’den Azerbaycan’a destek

y�ne değ�şmem�ş ve Azer-
baycan’ın haklı mücadeles� 
her koşulda uluslararası ca-
m�ada örselenm�şt�r.

28 Eylül sabahı Erme-
n�stan s�lahlı güçler�n�n ye-
n�den ahlaksızca yaptığı sal-
dırıya meşru müdafaa hak-
kını kullanan Azerbaycan’ın 
yanında olmak boynumuzun 

borcudur.
B�r yanda kend� toprak-

ları �şgal ed�len Kardeş 
Ülke, d�ğer yanda �se �şgalc� 
konumunda olan b�r ülke 
varken; b�zler �ç�n de 
“Dünya Beşten Büyüktür” 
d�yen �raden�n arkasında du-
rarak, haklı olan Azerbay-
canlı kardeşler�m�z�n yanın-
da, omuz omuza mücadele 
vermekten başka seçenek 
yoktur.

Bu sa�klerle uluslararası 
hukukun �şlet�lmes� nokta-
sında; başta B�rleşm�ş M�l-
letler olmak üzere bütün 
dünya ülkeler�n��n�s�yat�f al-
maya ve Ermen�stan’ın 
hukuk tanımazlığına karşı 
tavır almaya davet ed�yo-
ruz.Ülkem�z�n Azerbay-
can’a verd�ğ� güçlü destek 
sadece devletler�m�z arasın-
dak� kardeşl�k hukuku sebe-
b�yle değ�ld�r. Aynı zaman-
da otuz sened�r Kardeş 
Azerbaycan’a yapılan hak-
sızlığa ve hukuksuzluğa gös-

ter�len haklı b�r tepk�d�r.
B�l�nmel�d�r k�,Türk�-

ye’n�n Azerbaycan’a yardım 
da desteğ� de“her nasıl �st�-
yorlarsa” öyle olacaktır.Er-
men�stan’ın uluslararası hu-
kuku h�çe sayarak, dost ve 
kardeş ülke Azerbaycan top-
raklarına yönel�k haksız sal-
dırılarını, �nsanlık dışı �şgal-
ler�n�, protesto etmek, h�çb�r 
şek�lde �zahı olmayan hu-
kuksuz saldırılar neden�yle 
Şeh�t olan Azerbaycanlı kar-
deşler�m�z� anmak ve ne 
olursa olsun Azerbaycan hal-
kının yanında olduğumuzu 
açıklamak �ç�n b�zler bugün 
buradayız. 

Tekrar Ermen�stan’ın sal-
dırılarında şeh�t olan kar-
deşler�m�ze Allah’tan rah-
met d�l�yor; İk� Devlet B�r 
M�llet olduğumuz Azerbay-
can halkının yanında her fır-
satta koşulsuz olarak dura-
cağımızı bütün dünyaya �lan 
ed�yoruz” �fadeler�ne yer ve-
r�ld�.

Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� 
(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Hal�s Aygün, "17-
23 Eylül tar�hler� arasında terc�hler�n� aldığı-
mız 2020-YKS Ek Yerleşt�rme sonuçları açık-
lanmıştır" ded�.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hal�s Aygün, on 
b�nlerce aday �ç�n ün�vers�teye g�rme konu-
sunda �k�nc� b�r şans n�tel�ğ� taşıyan 2020-
YKS ek terc�h sürec� sonuçlandı. YKS sonuç-
larına göre puan elde eden fakat �lk terc�hler-

2020-YKS Ek yerleşt�rme sonuçları açıklandı
de b�r yere yerleşemeyen adayların �k�nc� ter-
c�h sürec�n�n sonuçlandığını ÖSYM Başkanı 
Aygün, resm� sosyal medya hesabından du-
yurdu. Aygün, "17-23 Eylül tar�hler� arasında 
terc�hler�n� aldığımız 2020-YKS Ek Yerleşt�r-
me sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız so-
nuçlarını http:// sonuc. osym. gov. tr sayfamız-
dan ve ÖSYM AİS mob�l uygulamamızdan 
öğreneb�l�rler. Adaylarımıza ve a�leler�ne ha-
yırlı olmasını d�l�yorum" �fadeler�n� kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ad�l Kara�sma�loğlu, 
AIRBUS D&S tarafından üret�m süreçler� ve test aşama-
ları tamamlanan TÜRKSAT 5A uydusunun Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı ve Türksat yetk�l�ler� tarafından tesl�m 
alındığını açıkladı.

Uydu sah�b� 30 ülkeden b�r� olan Türk�ye’n�n beş�nc� 
nes�l haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A’nın 30 
Kasım’da uzaya gönder�leceğ�n� b�ld�ren Bakan Kara�s-
ma�loğlu, “Türksat 5A uydusunu tesl�m aldık. 30 
Kasım'da da �nşallah uzaya fırlatacağız. Y�ne Türksat 5B 
uydusunu da 2021'�n �k�nc� çeyreğ�nde faal�yete geç�r-
mey� ve fırlatmayı hedefl�yoruz. Türksat 6A uydumuz 
�ç�n de çalışmalar devam ed�yor. Kend� mühend�sler�m�z 
tarafından yerl� ve m�ll� olarak üret�len uydumuzu da �n-
şallah 2022 yılı �ç�nde uzaya fırlatmayı hedefl�yoruz” 
ded�.

TÜRKSAT 5A uydusu, 30 Kasım’da uzaya fırlatılacak
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Türkiye Futbol Federasyo-
nu, Gelişim Ligleri, Kadın Lig-
leri ve TFF Futsal Ligi müsa-
bakalarının aralık ayı sonuna 
kadar ertelenmesi ve bu ta-
rihten sonra ilgili kurulların 
görüşleri doğrultusunda tek-
rar değerlendirme yapılması 
kararlaştırdı.

TFF Yönetim Kurulu’ndan 
yapılan açıklamada 13 
Mart’tan itibaren Gelişim Lig-
leri, Kadın Ligleri ve TFF Fut-
sal Ligi müsabakalarının oy-
natılmadığı belirtilirken, şu 
açıklama yapıldı:

“2019-2020 Sezonu Spor 
Toto Gelişim Ligleri tüm yaş 

Hentbol Kadınlar Süper 
Ligi’nde mücadele eden Görele 
Belediyespor 2. hafta maçında 
Üsküdar Belediyesi'nin konuğu 
olacak.

2020-2021 sezonunun ilk ma-
çında sahasında Kastamonu Bele-
diyesi GSK farklı yenilerek sezo-
nuna iyi bir başlangıç yapamayan 
temsilcimiz, 2. hafta maçında 
deplasmanda Üsküdar Belediye-
si'ni yenerek moral bulmak isti-
yor.

Tam kadro ile maça İstanbul 
deplasmanına giden ve hedefleri-
nin galibiyet olduğunu belirten 
Başantrenör Mehmet Ali Binen; 
“Takımda eksiğimiz sakat oyuncu-
muz yok tam kadro çıkacağımız 
maçtaki hedefimiz galibiyet. Üs-
küdar bildiğimiz kadrosuna bu yıl 
deneyimli 3 sporcu daha ekledi 
bu yıl geçen yıla göre daha güçlü 
bir kadroya sahip” dedi.

Pazar günü Çamlıca Spor Sa-
lonu'nda oynanacak müsabakayı 
Ankara bölgesinden Kürşat Kef 
ve Mesut Ateş hakem ikilisi yö-
netecek. Karşılaşma saat 
16.00'da başlayacak. Geçen 
sezon oynanan her iki mücadele-
de salondan galibiyetle ayrılan 
taraf 26-28 ve 33-32'lik skorla Gi-
resun ekibi olmuştu.

TFF, 2020-21 sezonunda Ziraat Türkiye 
Kupası’ndaki tüm turların tek maç üzerin-
den oynanacağını açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu’nun toplantısında, 
2020-2021 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası 
Müsabakaları Statüsü’nün kabul edilmesi-
ne, 2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 
1. Lig Müsabakaları Statüsü ile Covid-19 Sal-

Giresun ASKF Başkanı 
Sinan Işık, Pazar günü 
Hopa ilçe stadında oyna-
nacak olan misli. com 3. lig 
1. Grubuna dahil olarak oy-
nanacak olan Artvin Ho-
paspor – Ofspor A.Ş ma-
çında Federasyon temsilci-
si olarak görev yapacak. 
Sinan Işık ın Federasyon 
temsilcisi olarak görev ya-
pacağı maçı Bursa Bölgesi 
klasman hakemlerinden 
Enver Aydın yönetecek.

Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 
Espiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü emrinde görev-
lendirilen Karate Antrenörü Ercan Kara, Masa Tenisi 
Antrenörü Fatma Keleş, Basketbol Antrenörü Süley-
man Murat Özkan görevlerine başladıl.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere , Muh-
sin Yazıcıoğlu Spor Salonunda antrenörleri ziyaret ede-
rek çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

Gel�ş�m l�gler� 2021’e kaldı
kategori organizasyonlarına 
Covid-19 salgını nedeniyle ta-
mamlanamayarak iptal edil-
mesi nedeniyle, organizas-
yonlarında yer alan takımla-
rın 2019-2020 hakları saklı 
kalarak 2021-2022 sezonun-
da FGD GL Tertip Komite-

si’nin ilan edeceği esaslar çer-
çevesinde düzenlemesine 
karar verilmiştir” denildi. 
2020-2021 sezonu öncesinde 
ise yaşanabilecek olumsuz-
luklar nedeniyle riskler oluşa-
bileceği ifade edilirken, “İlgili 
kurumlar ile görüş alışverişin-

de bulunulmasına ve oluşa-
cak yeni şartlara göre Aralık 
ayı sonunda tekrar değerlen-
dirme yapılmasına ve bu mü-
sabakaların program ve lig 
statülerinin bu şartlara göre 
belirlenmesine karar verilmiş-
tir.”

Türk�ye Kupası artık tek maç üzer�nden

gını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak 
Tedbirlere İlişkin Talimat’ta değişiklik yapıl-
masına karar verildi. Buna göre BAL 
Ligi’nden kupaya katılım olmayacak. Temsil-
cimiz Giresunspor’un da mücadele ettiği 1. 
Ligin ekipleri kupaya dördüncü turdan katı-
lacak. Beşinci tur maçlarının ardından son 
16 turu müsabakaları yapılacak.

Işık, Hopa da
görev yapacak

Sultanlar İstanbul’da gal�b�yet arayacak!

Başkan Karadere başarılar d�led�
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TFF 1. Ligde kendine üst 
sıralarda yer bulmayı hedef-
leyen Giresunspor, bugün sa-
hasında Boluspor ile karşıla-
şacak.

İlk iki maçında beş puan 
kaydeden Yeşil-beyazlılar, ge-

Giresunspor’un Senegalli oyuncusu Balde’den ilk golünü 
Boluspor ağlarına bırakması bekleniyor. Menemenspor müsa-
bakasında ikinci 45 dakikada, Bursaspor deplasmanında ise 
ilk 11’de görev yapan tecrübeli forvet her geçen gün daha iyi 
seviyeye geliyor. Balde, Boluspor maçında takımının en 
önemli silahlarından olacak.

Boluspor’a ev sahipliği yapacak olan Gire-
sunspor’da savunmanın geçen maçlara göre daha 
başarılı bir doksan dakika çıkartması bekleniyor.

Yeşil-beyazlılar geride kalan sezonun son 
sekiz maçında da kalesinde gol görmüş, bu has-
talık 2020-2021’in ilk üç haftasında da devam et-
mişti. Giresunspor’da Tolgahan ve savunmanın 
başarılı bir doksan dakika çıkartarak, Boluspor’a 
geçit vermemesi bekleniyor.

Giresunspor, iç sahadaki ikinci maçına çıkıyor. Yeşil-
beyazlılar, bu sezon evindeki ilk maçını Menemenspor ile 
oynamış ve üç puana çok yaklaşmasına rağmen santrası ol-
mayan bir gol yiyerek sahadan beraberlikle ayrılmak zo-
runda kalmıştı. Giresunspor, Boluspor maçını kazanmayı 
başardığı taktirde ilk iç saha zaferine imza atmış olacak. 
Yeşil-beyazlılar evinde oynadığı son dört maçında ise sade-
ce bir puan alabildi.

Boluspor’a ev sahipliği yapacak olan Gi-
resunspor’da teknik adam Hakan Keleş, üç 
puan ile sahadan ayrılmayı çok istediklerini 
dile getirdi.

Genç teknik adam; “Hedefimiz ligin zir-
vesinde kendimize yer bulabilmek. Bu hedef 
doğrultusunda özellikle kendi sahamızda ya-

Bursaspor galibiyetinin kahramanlarından olan Nale-
pa’ya Boluspor maçında da çok iş düşecek. Adana Demirs-
por ile oynadığı karşılaşmada kapanan Boluspor’un, Gire-
sun’daki doksan dakikada da benzer bir oyun sergileyeceği 
sanılıyor. Bu kilidin açılmasında Nalepa’ya da önemli gö-
revler düşecek. Tecrübeli oyuncunun geçen haftaki maçta 
olduğu gibi yine başarılı oyunuyla ön plana çıkması bekle-
niyor.

Giresunspor’da sa-
vunmanın sağında 
görev yapan Hayrul-
lah Bilazer, eski takı-
mına karşı ter dö-
kecek. Geride kalan 
sezon Boluspor for-
masını giyen tecrübeli 
oyuncu, bu kez Yaren-
ler’e karşı forma gi-
yecek. Boluspor’un 
kadrosunda ise geçen 
sezon Çotanak armalı 
formayı giyen Mu-
hammed Bayır ve 
Bekir ile 2015-
2016’da Giresunspor’a 
hizmet eden Tugay 
Kaçar da yer alıyor.

L�gdek� �lk gal�b�yet�n� geçen hafta Bursaspor karşısında elde eden G�resunspor, Boluspor’u m�safir 
ed�yor. Yeş�l-beyazlılar; 16.30’da başlayacak mücadeleden zaferle ayrılıp, �k� de �k� yapmak �st�yor.

Y�ne sev�nd�r�rs�n
ride kalan hafta misafir oldu-
ğu Bursaspor’u 2-1 yenme ba-
şarısı göstererek, 2020-
2021’deki ilk zaferine imza 
atmıştı. Ligin dördüncü haf-
tasında Boluspor’u ağırlaya-
cak olan Giresunspor, saha-

dan 3 puanla ayrılarak iki de 
iki yapmanın planlarını yapı-
yor. Hazırlıklarını tamamlaya-
rak tesislerde kampa giren 
Çotanaklar’da zorlu puan mü-
cadelesi öncesinde eksik bu-
lunmuyor.

16.30’DA BAŞLAYACAK
Giresunspor’un karşılaş-

maya kalede Tolgahan, sa-
vunmada Hayrullah, Diarra, 
Sadi, Hüsamettin, orta alan-
da Anthony (Mehmet 
Taş),Nalepa, Caner Hüseyin, 
Traore, Eren, önde ise 
Balde’den oluşan 11’le başla-
yacağı sanılıyor. Atatürk 
Stadı’nda oynanacak karşılaş-
manın başlama saati 16.30. 
Mücadelede İzmir Bölgesi ha-
kemlerinden Hakan Ceylan 
düdük çalacak. Basın Sözcüsü 
Ferhat Karademir, tüm plan-
ları galibiyet üzerine yaptık-
larını dile getirerek; “İkide iki 
yaparak yolumuza devam 
etmek istiyoruz” dedi.

Balde’den s�ftah beklen�yor

G�resunspor’da 3 sesler�

pacağımız müsabakalarda en iyi sonuçları 
elde etmek zorundayız. Bursaspor galibiye-
ti bize büyük moral oldu. Boluspor’u da ye-
nerek bu galibiyeti perçinlememiz gereki-
yor. Hafta içerisinde çok iyi çalıştık. Oyun-
cularımdan iyi oyun ve üç puan bekliyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Evdek� �k�nc� sınavNalepa’ya çok �ş düşecek

Hayrullah esk� takımına karşı

Geç�t vermeyel�m
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