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Dereli’de meydana gelen sel felaketi ve 
yıl içerisinde meydana gelen diğer doğal 
afetler sonucunda hayvanları telef olan üreti-
cilerin kayıpları İl ve İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlükleri tarafından başlatılan hasar tespit-
lerinin sonucunda karşılandı. Yapılan hasar 
tespitinde 17 sığır,30 koyun ve bin adet arı 
kovanı telef olurken üreticilere oluşturulan 
proje kapsamında kayıpları dağıtıldı. Proje 
kapsamında temin edilen hayvanlar İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü tarafından 6’şar aylık 
dönemler halinde 3 yıl süreyle takip edilecek 
ve bu proje kapsamında yetiştiriciler hayvan-
larını satamayacaklar. Devamı Sayfa 2’de

Giresun Üniversitesi Covid-19 salgını ile 
mücadele kapsamında güz dönemi eğitim-
öğretim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yapı-
labilmesi için ön lisans, lisans ve lisansüstü 

Ordu Büyükşehir Belediyesinin teknoloji şirketi olan 
Ordu Yazılım Donanım A.Ş’nin (ORYAZ) ürettiği çevre 
dostu elektrikli aracın prototipi ortaya çıktı. Egzoz gazı ol-
mayan, çevreyi kirletmeyen otomobil, emsallerinden farklı 
olarak güneş enerjisi ile çalışabiliyor.  Devamı Sayfa 2’de

Çoruh EDAŞ, 2020 yılı yatırım programı kapsamında Gi-
resun merkezde 6 bölgede daha yatırım çalışmalarını ta-
mamladı. Eylül ayı içerisinde gerçekleşen çalışmalar kapsa-
mında Teyyaredüzü Mahallesi, Mollaoğlu Sokak ve Gedik-
kaya Mahallesi, 95 Numaralı sokaktaki elektrik hatlarının 
kapasiteleri arttırılarak mevcut elektrik şebekesi yer altına 
alındı.  Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’nun tali-
matlarıyla şehrin önemli ma-
hallelerinden biri olan Gedik-
kaya, Nihatbey Caddesi’nde 
hizmet seferberliği çok hızlı 
bir şekilde devam ediyor.

Şenlikoğlu, caddenin kısa 
bir süre içerisinde daha mo-
dern ve prestijli bir hale ge-
leceğini ifade ederek, “Nihat-
bey Caddemizde altyapı ça-
lışmalarında sona yaklaşılır-
ken, bir yandan asfalt serimi 
ile alakalı da çalışmalar yürü-
tüyor. Ekiplerimiz şuan asfalt 
kazıma işlemlerini de bitir-
mek üzere. Çok yakın tarihte 

AK Parti Bulancak İlçe 
Başkanlığı´nın 7. Olağan 
Kongresi tek listeyle seçi-
me katılan mevcut başkan 
Necati Yıldırım’ın güven ta-
zelemesiyle gerçekleştiril-
di. Devamı Sayfa 3’te

Afetlerde telef olan hayvanların zararı karşılandı

BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ
şehrimizin en prestijli yerle-
rinden biri olacak Gedikkaya 
Mahallemiz Nihatbey Cadde-
mizde yolun her iki yönünde 
herkesin beğenisini kazana-
cak ışıklandırma çalışması da 
yapacağız. 

Güzel mahallemizin de-
ğerli sakinleri rahat olsunlar. 
Nihatbey caddemizde kalıcı 
çözümler üretiyoruz. Belki 
bir müddet onları yaptığımız 
çalışmalardan dolayı rahatsız 
ettik ancak çok yakın sürede 
bu caddemiz bambaşka bir 
görünüme kavuşacak ” ifade-
lerini kullandı.

Devamı Sayfa 3’teAK PARTİ BULANCAK
7. OLAĞAN

İLÇE KONGRESİ
YAPILDI

Giresun Valisi Enver Ünlü ilçe ziyaretlerine devam edi-
yor. Alucra ve Duroğlu’nu ziyaret eden Vali Ünlü ilçelerde 
devam eden projeleri yerinde inceledi.

Emniyet ve jandarma birimlerini ziyaret eden Vali Ünlü 
daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları 
ve talepleri dinledi.

Val� Ünlü �lçelerde
Ordu’da hem elektr�kl� hem de

güneş enerj�s� �le çalışan araç üret�ld�

GRÜ 12 Ek�m’de eğ�t�me başlıyor

programlardaki tüm akademik birimlerde 
derslerin uzaktan eğitim araçları kullanılarak 
yapılmasına karar verdi.

Devamı Sayfa 2’de

Ölçme Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi Başkanı Halis 
Aygün, "Türkiye Cumhuriyeti 
(TC) Kimlik Kartı edinen tüm 
adaylarımız ÖSYM Başvuru 
Merkezlerine gitmeden sis-
temdeki fotoğraflarını birey-
sel olarak istedikleri zaman 
güncelleyebilecekler" dedi.

Giresun Belediye Meclisi 
Ekim ayı birinci toplantısını 
yaptı.Nikah salonunda Bele-
diye Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu başkanlığında gerçek-
leşen toplantıda, gündem 
maddeleri ve gündeme alına-

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

cak maddeler okundu.
Maddeler ilgili komisyon-

lara sevk edilirken, bir sonra-
ki toplantının ise 12 Ekim Pa-
zartesi günü yapılmasına 
karar verilerek oturum son-
landırıldı.

Adaylar artık
ÖSYM'ye g�tmek
zorunda kalmayacak

Çoruh elektr�k şebekeler�
yer altına alıyor

SAĞLIK-SEN EYLÜL AYI
SAĞLIKTA ŞİDDET
RAPORUNU AÇIKLADI HABERİ 4'TE

Ged�kkaya Mahalles� N�hatbey caddes� şehr�m�z�n 
en prest�jl� yerler�nden b�r� olacak
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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
İl/İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlükler� tarafından ya-
pılan hasar tesp�tler�n�n ar-

G�resun Val�s� Enver Ünlü, 1–7 Ek�m ta-
r�hler� arasında kutlanan Cam�ler ve D�n Gö-
revl�ler� Haftası münasebet�yle, G�resun İl 
Müftülüğünden gelen heyet� Makamında 
kabul ett�.

G�resun İl Müftü Vek�l� Murat Mutlu, 
Val� Ünlü’ye verd�ğ� b�lg�de, her yıl 1–7 
Ek�m tar�hler� arasında Cam�ler ve D�n Gö-
revl�ler� Haftası'nın kutlandığını, D�yanet 

Karaden�z üzer�nde 
uçuş yapan 4 İng�l�z savaş 

1. Sayfadan Devam
Ün�vers�teden yapılan 

açıklamada; “B�ld�ğ�n�z g�b� 
ün�vers�tem�z�n b�rçok aka-
dem�k b�r�m�nde 2020-2021 
Eğ�t�m-Öğret�m yılı güz dö-
nem� Uzaktan Öğret�m şek-
l�nde yürütülecekt�r. S�zler 
�ç�n, 12 Ek�m’de başlayaca-
ğımız Uzaktan Öğret�m sü-
rec� ve Uzaktan Öğret�m 
Platformumuz (eders. g�re-
sun. edu. tr) �le �lg�l� onl�ne 
b�lg�lend�rme toplantıları dü-
zenl�yoruz.Onl�ne b�lg�len-
d�rme toplantılarını G�resun 
Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m 

1. Sayfadan Devam
Ordu’da b�r �lk� gerçek-

leşt�rerek ORYAZ’ın öncü-
lüğünde elektr�kl� araç üre-
ten gençler�n çalışmalarını 
yer�nde �nceleyen Ordu Bü-
yükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Dr. Mehmet H�lm� Güler, he-
defler�n�n protot�p tasarımı 
daha da gel�şt�rerek ser� üre-
t�me geçmek olduğunu söy-
led�. Güler, araçları tur�zm 
alanlarında kullanab�lecek-
ler�n� bel�rtt�.

Başkan Güler, “Arka-
daşlarımız amatör şartlarda 
ama ORYAZ’ın desteğ� �le 
bu elektr�kl� arabayı gel�ş-
t�rd�ler. Bu araçları Bozte-
pe’de, sah�lde, tur�st�k yer-
lerde kullanab�l�r�z. Gürül-
tüsüz, egzoz gazı olmayan 
çevrec� b�r araç. Hava k�rl�-
l�ğ� sorunu yok ve aynı za-
manda güneş enerj�s� �le de 
çalışıyor. Kullanımı çok şık 
ve ekonom�k. Sürücü ve üç 
yolcusu �le b�rl�kte toplam 4 
k�ş� kapas�tel�” ded�.

Türk�ye'de pandem� neden�yle 150 b�n düğünün �ptal 
ed�ld�ğ�n� söyleyen Düğün Saloncuları ve Organ�zasyoncu-
lar İşveren Send�kası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, 
“Bu yıl esnafımız sadece 55 gün çalışab�ld�. Sezondan bu 
yana Türk�ye genel� madd� kaybımız m�lyarlarca l�ra tuta-
rında" ded�. Başkan Ay, aynı zamanda Antalya'da da top-
lamda b�n 160 düğünün �ptal ed�ld�ğ�n�, kenttek� madd� za-
rarın �se yaklaşık 600 b�n TL olduğunu kaydett�.

Türk�ye’de 280 b�n düğün saloncusu, 186 b�n organ�-
zasyoncu esnafı, düğün sektöründe çalışan 1 m�lyon 200 
b�n garson, 100 b�n kuaför, 100 b�n fotoğrafçı, 280 b�n�n�n 
üzer�nde de müz�syen�n olduğunu �fade eden Barış Ay, pan-
dem� neden�yle düğün sektöründe çalışan �nsanların �şs�z 
kaldığını bel�rtt�.

HÜKÜMETTEN DESTEK TALEBİ
Düğün saloncuları ve organ�zasyoncuların bu dönemde 

kred�, verg�, SGK pr�mler�, k�ra, faturalar ve sezon �çer�s�n-
de yaptığı yatırımlardan kaynaklanan borçları ödeyemed�-
ğ�n� kaydeden Ay, “Bu borçlar her ne kadar ertelense de �ş 
yapamayan düğün saloncuları ve organ�zasyoncu meslek-
taşlarımız �ç�n ödenemez b�r noktaya ulaştı. Yaşamakta ol-
duğumuz borç sorununu aşab�lmek ve olası ve olmakta 
olan hac�zler�n önüne geçeb�lmek �ç�n yen� ekonom� prog-
ramında kred�, k�ra, verg�, SGK pr�mler�, elektr�k, su, do-
ğalgaz g�b� borçların yen�den yapılandırmasına mutlaka yer 
ver�lmel�d�r. İş yapamayan düğün saloncuları ve organ�zas-
yoncu meslektaşlarımıza nakd� destek ver�lmes� ve bunun 
�ç�n 1 yıl ger� ödemes�z kred� desteğ�n�n ac�len ver�lmes� ge-
rekmekted�r. Bu sayede düğün saloncuları ve organ�zasyon-
cular daha güvenl� b�r şek�lde meslekler�n� devam ett�recek 
ve ekonom�n�n canlanmasına destek vereb�leceklerd�r. Hü-
kümet�m�zden bu konuda meslektaşlarımıza destek verme-
ler�n� talep eder�z” �fadeler�n� kullandı.

“G�resun İl�nde Hayvan Yet�şt�r�c�l�ğ�n�n
Gel�şt�r�lmes� Projes�” hazırlandı

dından ORKÖY projes�nden 
tazm�n ed�lemeyen kayıpları 
karşılayab�lmek �ç�n İl 
Tarım ve Orman Müdürlü-

ğü’nce “G�resun İl�nde Hay-
van Yet�şt�r�c�l�ğ�n�n Gel�şt�-
r�lmes� Projes�” hazırlana-
rak Tarım ve Orman Bakan-

lığına sunuldu. Projen�n Ba-
kanlık tarafından onaylan-
masının ardından G�resun 
genel�nde afetten etk�lenen 
6 büyükbaş hayvan üret�c�-
s�ne 8 baş kültür ırkı damız-
lık gebe düve, 1 küçükbaş 
hayvan yet�şt�r�c�s�ne 30 baş 
karakaya ırkı damızlık d�ş� 
koyun ve 44 arı yet�şt�r�c�s�-
ne de 784 adet Kafkas ırkı 
arılı kovan dağıtımı gerçek-
leşt�r�ld�.

Proje kapsamında tem�n 
ed�len hayvanlar İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafın-
dan 6’şar aylık dönemler ha-
l�nde 3 yıl süreyle tak�p ed�-
lecek ve bu proje kapsamın-
da yet�şt�r�c�ler hayvanlarını 
satamayacaklar. Bu süre zar-
fında olacak olan kayıplar 
�se yet�şt�r�c�ler�n yaptıraca-
ğı hayvan hayat s�gortası sa-
yes�nde TARSİM tarafından 
karşılanacak.

VALİ ÜNLÜ CAMİLER VE DİN
GÖREVLİLERİ HAFTASI’NI KUTLADI

İşler� Başkanlığı tarafından bu yılın teması-
nın "Cam� ve İl�m" olarak bel�rlend�ğ�n� be-
l�rtt�.

Val� Ünlü’de Cam�ler ve D�n Görevl�ler� 
Haftasını kutlayarak, özell�kle koronav�rüs-
le mücadele kapsamında gece gündüz de-
meden özver�yle çalışan  bütün d�n görevl�-
ler�ne çalışmalarında başarı d�lekler�nde bu-
lundu.

12 Ek�m’de dersler yüz yüze eğ�t�mle başlıyor

Uygulama ve Araştırma 
Merkez� (UZEM) yetk�l�ler� 
Dr. M�that ÇİÇEK (Müdür) 
ve Öğr. Gör. Yavuz TEK-
BAŞ (Müdür Yrd.) yürüte-
cekt�r. Toplantılarımız 8 
Ek�m Perşembe günü saat 
10:30 ve 14:00’te başlamak 
üzere �k� oturum şekl�nde ya-
pılacaktır.Her �k� oturumda 
da aynı b�lg�ler ver�lecek ve 
soru-cevap kısmı olacaktır, 
dolayısıyla �k� toplantıdan 
b�r�ne katılmanız yeterl�d�r. 
Uzaktan Öğret�m sürec� �le 
�lg�l� aklınızdak� tüm sorula-
rı sorab�leceğ�n�z onl�ne top-

lantılarımıza özell�kle Ün�-
vers�tem�ze yen� gelen öğ-
renc�ler�m�z�n katılımı 

öneml� olmakla b�rl�kte, 
tüm öğrenc�ler�m�z davetl�-
d�r.” �fadeler�ne yer ver�ld�.

Güneş enerj�s�yle de şarj oluyor

Aracın şu anda protot�p 
aşamasında olduğunu bel�r-
ten Başkan Güler, “Arka-
daşlarımız düşünen, üreten, 
yarışan Ordu sloganımıza 
kend�ler� de b�r katkı sağla-
mış oldular. Bunun tasarı-
mını daha da gel�şt�receğ�z. 

Bu araç b�r protot�p. Tek tek 
elde yapıldı. Ş�md� bunun 
kalıpları �le �lg�l� b�r çalışma 
olacak. Tur�st�k tes�slerde, 
araç trafiğ�ne kapalı, yayala-
ra açık alanlarda özel m�sa-
firler�m�z� ve yolcuları taşı-
mak �ç�n kullanacağız. Bu 
çalışmayı teşv�k ed�yoruz, 
gayet güzel b�r çalışma. Ta-
sarımı konusunda üzer�nde 
b�raz daha çalışacağız” d�ye 
konuştu.

Başkan Güler, ORYAZ 
bünyes�nde gel�şt�rd�kler� 
bütün çalışmaların ülke ge-
nel�ne ve yurtdışına �hracını 
gerçekleşt�rmek suret�yle, 
Ordu �l�n�n �st�hdamına ve 
ekonom�s�ne katkıda bulun-
muş olacaklarını sözler�ne 
ekled�.

Karaden�z üzer�nde Rus İng�l�z ger�l�m�

uçağı, Rus sınırlarına yak-
laşmadan Rusya’nın savaş 
uçakları tarafından önlend�.

Rusya Savunma Bakan-
lığı’na bağlı Ulusal Savun-
ma Kontrol Merkez� tara-
fından yapılan açıklamada, 
İng�ltere’ye a�t 4 uçağın Ka-
raden�z üzer�nde uçuş yap-
tığı sırada Rus sınırlarına 
yaklaşması üzer�ne 
Rusya’nın Güney Asker� 
Bölges�’nden kalkış yapan 
Su-27 t�p� savaş uçaklarıyla 
önlend�ğ� duyuruldu.

Açıklamada, radarlarca 
tesp�t ed�len 2 Eurofighter 
Typhoon t�p� savaş uçağı, 1 
adet Boe�ng RC-135 ve 1 
adet tanker uçağının uçuş-
ları sırasında Rus sınırları-
na yaklaşması üzer�ne 
Güney Asker� bölges�nden 
Su-27 t�p� savaş uçağının 
kalkış yaptığı ve İng�l�z 
uçaklarına yaklaşarak olası 
provokasyonların önüne 
geçmek adına bu uçaklara 
eşl�k ett�ğ� bel�rt�ld�.

İng�l�z uçaklarının sınır 
�hlal� gerçekleşt�rmed�ğ� 
�fade ed�l�rken, Rus uçakla-
rının önleme ve İng�l�z 
uçaklarına eşl�k etmes�n�n 
uluslararası kurallara uygun 
olarak gerçekleşt�ğ� vurgu-
su yapıldı.

TÜRKİYE'DE PANDEMİ NEDENİYLE
150 BİN DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

1. Sayfadan Devam
Çoruh EDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada ;”Aksu Ma-

hallesi - Adatepe Mevkii, Kavaklar Mahallesi - Araba Paza-
rı Mevkii ile Gedikkaya Mahallesi Toptancı Hali Arkası 
Mevkiinde ilave elektrik trafoları ve yeni aydınlatma şebe-
keleri tesis edilerek Güre Mahallesi Kavşak Mevkiindeki 
trafonun kapasitesini arttırıldı.

Yatırımlarla ilgili bilgi veren Çoruh EDAŞ Giresun İl Mü-
dürü Sedat Akkoyun:“Çalışmalarımızın akışında olası geri-
lim düşümlerinin önüne geçilmesini hedefleyerek gerek gü-
venlik ve arz gerekse görsel bakımdan tüketicilerin mem-
nuniyetini artıracak bir hizmet sağladık. Giresun ili ve ilçe-
lerinde, elektrik şebekesindeki hizmet kalitesinin yükseltil-
mesi hedefi ile hazırlanan projeler doğrultusunda yapılan 
bu çalışmalara her yıl yenileri ekleniyor. Hizmet kalitemizi 
yatırım programları kapsamında hazırlanan şebeke iyileş-
tirme - yenileme, ilave şebeke ve aydınlatma projeleriyle 
arttırarak tüketici memnuniyeti önceliğini kez daha görü-
nür kılıyoruz.” dedi.

Trafo kapas�teler� artırılıyor
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1. Sayfadan Devam
Kalıcı çalışmaların ya-

pıldığı N�hatbey Cadde-
s�’nde �lk olarak kanal�zas-
yon hattı, �çme suyu ve yağ-
mur suyu şebekes� çalışması 
gerçekleşt�r�ld�. Çalışmalar 
kapsamında; 3200 metre 

1. Sayfadan Devam
Gerçekleşt�r�len kongre-

de yaşanılan pandem� süre-
c�nde b�rl�k olmanın önem�-
ne değ�nen Ak Part� G�resun 
M�lletvek�l� Avukat Kad�r 
Aydın, fındığın altın günle-
r�n� yaşadığını, son 2 yıldır 
fındık hasatından önce yaşa-
nılan sürec�n hem üret�c�ye 
katkı sağlamasını, hem �hra-
catçıya ayağını yorgana 
göre uzatmasında katkı sağ-
ladığını d�le get�rd�. Cum-
hur İtt�fak’ının önem�ne de 
vurgu yapan M�lletvek�l� 
Aydın; “ Allah b�rl�ğ�m�z� 
d�rl�ğ�m�z da�m eyles�n” 
ded�.

Kongrede güven tazele-
yen Bulancak İlçe Başkanı 
Necat� Yıldırım; “Şahsıma 
ve yönet�m�me göster�len gü-
vene bugüne kadar olduğu 
g�b�, bundan sonra da layık 
olmak �ç�n ara vermeden da-
vamıza h�zmet etmeye 
devam edeceğ�z. Kongrem�-
z�n �lçem�ze ve part�m�ze ha-
yırlar get�rmes�n� temenn� 
eder, kongrem�ze �şt�rak 
eden herkese teşekkür ede-

G�resun Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Meslek Yükse-
kokulu Bankacılık ve S�gortacılık İk�nc� Öğret�m progra-
mı öğrenc�s�, Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Ey�ce, 
görev yaptığı Kocael�'de geç�rd�ğ� trafik kazası sonrası 
şeh�t oldu.

G�resun Ün�vers�tes�’nden yapılan açıklamada ;”Ko-
cael�'n�n Körfez �lçes�nde tar�h�nde meydana gelen kaza, 
Orkun Ey�ce'n�n de �ç�nde bulunduğu jandarmaya a�t m�-
nübüsün frenler�n�n boşalarak başka b�r otomob�le ve du-
vara çarpması sonucu meydana geld�. Kazada ağır yara-
lanan ve aynı zamanda G�resun Ün�vers�tes�’n�n halen 
akt�f öğrenc�s� olan Orkun Ey�ce, kaldırıldığı ve tedav� 
gördüğü hastanede maalesef yaşamını y�t�rd�.Öğrenc�-
m�z Jan. Uzm. Onbaşı Orkun Ey�ce'ye Allah'tan rahmet, 
a�les�ne ve yakınlarına başsağlığı d�l�yoruz.”

Keşap Beled�yes�, yol betonlama 
ve asfaltlama çalışmasına devam ed�-
yor.

Çalışmalarını yer�nde �nceleyen Be-
led�ye Başkanı Mehmet Emür "Mahal-
leler�m�z de asfaltlama ve betonlama 
çalışmalarımıza başladık. İlçem�z �ç�n 
var gücümüzle çalışmaya devam ed�-
yoruz. Keşap’ımız h�zmet�n en �y�s�ne 
layıktır. Tek derd�m�z �se daha güzel 
�lçe olmak �ç�n daha ver�ml� çalışmalar 
yapmak. B�z�m �ç�n çalışmak ve h�zmet 
etmek öneml�. 7 gün 24 saat �ş�m�z�n 
başındayız. Yapımına devam ed�len be-
tonlama ve asfalt çalışmaları �le yolları 
esk� görünümünden kurtarılıp, estet�k 
ve kullanışlı hale get�r�lmes�n� hedefl�-
yoruz. Çalışmalarda emeğ� geçen 
mesa� arkadaşlarıma teşekkür ed�yo-
rum” �fadeler�n� kullandı.

DAHA MODERN VE PRESTİJLİ BİR GİRESUN İÇİN

300’lük, 1800 metre 160’lık 
ve 1200 metre 250’l�k pol�-
et�len borularla �çme suyu 
şebekes�, 90 ve 100 metre 
olmak üzere 300’lük boru-
larla kanal�zasyon hattı ça-
lışması, 700 ve 1000 metre 
olmak üzere 600’lük boru-

larla yağmur suyu hattı ça-
lışması gerçekleşt�r�ld�.

Altyapı çalışmasında 
sona gel�nen N�hatbey Cad-
des�’nde çalışmaları yer�nde 
�nceleyen Başkan Şenl�koğ-
lu, cadde sak�nler�ne de müj-
dey� bu z�yaret esnasında 

verd�.
Şenl�koğlu, cadden�n 

kısa b�r süre �çer�s�nde daha 
modern ve prest�jl� b�r hale 
geleceğ�n� �fade ederek, “N�-
hatbey Caddem�zde altyapı 
çalışmalarında sona yaklaşı-
lırken, b�r yandan asfalt se-
r�m� �le alakalı da çalışmalar 
yürütüyor. Ek�pler�m�z şuan 
asfalt kazıma �şlemler�n� de 

b�t�rmek üzere. Çok yakın ta-
r�hte şehr�m�z�n en prest�jl� 
yerler�nden b�r� olacak Ge-
d�kkaya Mahallem�z N�hat-
bey Caddem�zde yolun her 
�k� yönünde herkes�n beğe-
n�s�n� kazanacak ışıklandır-
ma çalışması da yapacağız. 
Güzel mahallem�z�n değerl� 
sak�nler� rahat olsunlar. N�-
hatbey caddem�zde kalıcı çö-
zümler üret�yoruz. Belk� b�r 
müddet onları yaptığımız ça-
lışmalardan dolayı rahatsız 
ett�k ancak çok yakın sürede 
bu caddem�z bambaşka b�r 
görünüme kavuşacak ” �fa-
deler�n� kullandı.

Vatandaşların talepler�n� 
de d�nleyen Başkan Şenl�-
koğlu, sorunların çözümü 
noktasında b�r�m müdürler�-
ne tal�matlar verd�.

GRÜ’Lİ UZMAN ONBAŞI
ORKUN EYİCE ŞEHİT OLDU

NECATİ YILDIRIM GÜVEN TAZELEDİ

r�z.” İfadeler�n� kullandı.
Gerçekleşt�r�len oylama 

sonrası yen�den başkan seç�-
len Necat� Yıldırım’ın yen� 
yönet�m kurulu şu �s�mler-
den oluştu: Erol Türkmen, 
Eyüp Toraman, Mustafa 
Aydın, Mehmet Kılıçarslan, 

İbrah�m Hüsem, Adem Yıl-
dız, İsma�l Azder, Mehmet 
Karaman, Zeker�ya Koç, 
Orhan Güngör, Emel Kıraç, 
Pınar Yılmaz, H�lal Şah�n, 
Ahmet Kısacık, Muhammet 
D�k, Hakkı Elmas, Sultan 
Öztürk, Üzey�r Aydın, Mus-

tafa Kabakçı. Yedek üyeler-
de, Abdullah Karaden�z, 
Sa�m Karakaya, Süleyman 
Koç, C�han Tell�, C�han�r 
Bodur, Süleyman Buz, Ala-
�tt�n Ergüner, Büşra Uzun-
çam, Mürsel Bulu ve Mus-
tafa Duman.

Keşap’ta üst yapı çalışmaları sürüyor

http://info@linra.com.tr
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Sağlık-Sen G�resun Şu-
bes� Eylül ayında sağlık ça-
lışanlarının maruz kaldığı 
ş�ddet� b�r rapor hal�ne ge-
t�rd�. Raporda şu �fadelere 
yer ver�ld�.

İnsanların yaralarını sar-
mak, dertler�ne derman 

Türk�ye’n�n k�v� üret�-
m�nde öneml� b�r yere sah�p 
olan Ordu’da hasat zamanı-
na yaklaşık b�r ay kalırken, 
bu yıl rekoltes� �se yaklaşık 
8 b�n ton olarak tahm�n ed�-
l�yor. K�v� Üret�c�ler� B�rl�ğ� 
Başkanı Yusuf Uzunlar, 90 
gram üzer� k�v�ler�n yakla-
şık 6 l�radan satılmasını bek-
led�ğ�n� �fade ett�.

Türk�ye’de Yalova’dan 
sonra en fazla k�v� üret�m�-
n�n yapıldığı Ordu'da, fındı-
ğın yanında üret�c�ler�n yak-
laşık 25 yıldır öneml� geç�m 
kaynakları arasında yer alan 
k�v�den üret�c�ler�n beklen-
t�s� yüksek. Geçm�ş yıllarda 
‘zeng�n meyves�’ olarak ad-
landırılan ve �çer�s�nde bu-
lundurduğu v�tam�nler �le 
ş�fa kaynağı olarak görülen 
k�v�, üret�c�ler� de memnun 
ed�yor. Geçt�ğ�m�z yıl 7 b�n 
100 ton rekolte sağlanan k�-
v�de bu yıl �se 7,5-8 b�n ton 
rekolte beklen�yor. Yaklaşık 
b�r ay sonra hasat ed�lecek 
olan k�v�n�n fiyatının �se 90 
gram ve üzer� olanlarda 5,5-
6 l�ra olması beklen�yor.

REKOLTE ARTIYOR
Ordu K�v� Üret�c�ler� B�r-

İç İşler� Bakanlığı'nca 81 �lde çevre ve hayvanlara 
karşı �şlenen suçlara müdahale �ç�n oluşturulan Çevre, 
Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Am�rl�ğ�nde 1.706 
personel görev yapıyor.

Bu am�rl�klerce HAYDİ uygulaması üzer�nden 
gelen ş�kayetlere anında müdahale ed�l�yor. Bugüne 
kadar 32 b�nden fazla k�ş�n�n �nd�rd�ğ� HAYDİ uygu-
laması sayes�nde 1.649 �hbara müdahale ed�ld�.

İç İşler� Bakanlığı, çevre, doğa ve hayvanlara karşı 
�şlenen suçlara daha hızlı müdahale ed�leb�lmes� �ç�n 
81 �lde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro 
Am�rl�kler� oluşturdu.

Bu am�rl�klerde görev alacak personel, gönüllük 
esasına göre özell�kle ün�vers�teler�n veter�nerl�k, ve-
ter�ner tekn�syenl�ğ�, hayvan b�l�mc� vb. bölümler�n-
den mezun olanlar arasından seç�ld�. Türk�ye genel�n-
de 1.706 personel bu b�r�mlerde görev yapıyor. Ayrıca 
olaylara müdahale �ç�n kullanılacak olan araçlar da ta-
sarlanarak �llere gönder�ld�.

SAĞLIK-SEN EYLÜL AYI SAĞLIKTA ŞİDDET RAPORU

olmak ve hayata tutunmala-
rını sağlamak meşakkatl� b�r 
�ş olduğu kadar kutsal b�r gö-
revd�r. Bu h�zmet� en �y� şe-
k�lde �fa eden sağlık çalı-
şanları, aynı zamanda �nsan-
ların zor ve ıstıraplı anların-
da yanlarında bulunarak en 

mahrem ve en hayat� anları-
na da tanıklık ederler.

Sağlık çalışanları ordu-
muz bu b�l�nçle alın ter� akı-
tarak �nsanımıza her zaman 
el uzatmaktadır. Bahse konu 
bu fedakârlık salgın sürec�n-
de z�rve yapmıştır, yapmaya 
da devam etmekted�r.

Ancak geces�n� gündü-
züne katarak hastalara can-
suyu olmak �ç�n tüm gayret 
ve çabayı sarf eden bu �s�m-
s�z kahramanlar, ş�ddet�n 
kurbanı olmaktan da kurtu-
lamıyorlar.

Bu durumda, sağlık çalı-
şanlarının göğüslemek zo-
runda oldukları sorun hane-
s�ne, ş�ddet de eklenmekte-
d�r.

Ancak bu öyle b�r sorun 
k� karşılaşıldığında veyahut 
tanık olunduğunda d�ğer 
tüm sorun alanlarını unut-
turduğu g�b� muhatabını 
zaman zaman da mesleğ�n�n 
gereğ�n� yapamaz hale get�r-
mekted�r.

Yapılan tüm uyarılara, 
caydırıcı ceza� �şlemlere ve 
kamuoyu baskısına rağmen 
ne yazık k� sağlık b�r�mle-
r�nde ş�ddet�n önüne b�r 
türlü geç�lememekted�r. 
Öyle k� ülke genel�n�n sağ-
lıkta ş�ddet tablosuna baktı-
ğımızda, her yen� ayın b�r 
öncek� ayı aratır düzeyde 
�lerled�ğ�ne tanık olmakta-
yız.

O halde, bu hususta ya-
pılması gereken�n sıfır tole-
rans temell�, çok yönlü, kap-
samlı pol�t�ka değ�ş�kl�ğ�ne 
g�tmek olduğu açıktır.

Yürütülecek pol�t�kanın 
�ç�nde eğ�t�m kurumlarından 
medya organlarına, s�v�l top-
lum kuruluşlarından yargı 
mekan�zmalarına varıncaya 
kadar her kuruma ve herke-
se çok büyük sorumluluk 
yüklenmel�d�r.

Sağlık çalışanları öbür 
türlü ş�ddet�n kara gölges� al-
tında çalışmaya mecbur ka-
lacaklardır k� buna h�ç k�m-

sen�n hakkı yoktur.
Sağlık çalışanlarına her 

türlü hakaret�, saldırıyı ve 
ş�ddet� reva görenler�n hasta 
veyahut hasta yakını olduğu 
gerçeğ�nde, Eylül ayında da 
değ�şen pek b�r şey olma-
mıştır.

B�r d�ğer �fadeyle, Eylül 
ayı ver�ler�ne baktığımızda 
derman bekleyenlerle ş�ddet 
uygulayanların aynı k�ş�ler 
olduğunu görüyoruz.

Bu traj�k tabloda d�kkat 
çeken öneml� b�r nokta da 
Keç�ören Eğ�t�m ve Araştır-
ma Hastanes�’nde olduğu 
g�b� hasta yakınlarının kala-
balık gruplar hal�nde hasta-
ney� basarak terör est�rd�k-
ler�ne şah�t olunmasıdır.

Bu durumdak� ş�ddet 
olaylarının neden olduğu 
korku ve zararın, b�reysel 
saldırılardak�lerden kat be 
kat önde olduğunu görüyo-
ruz.

Bu hak�kat ışığında, 
Eylül ayına baktığımızda 23 

ş�ddet olayının kamuoyuna 
yansıdığını görüyoruz.

Bu olaylarda yer alan 
191 saldırganın 69 sağlık ça-
lışanını mağdur ett�ğ�n� gö-
rüyoruz.

23 olayın 6’sı fi�l�, 10’u 
hem sözlü hem fi�l�, 7’s� �se 
sözlü olarak gerçekleşm�şt�r.

Yaşanan 23 olayın 
14’ünde hasta yakınları yer 
alırken, 9’unda �se b�zzat 
hastalar dehşet saçmıştır.

Saldırganlara karşı uy-
gulanan adl� �şlemlere baktı-
ğımızda �se 40 saldırganın 
�fadeler� alındıktan sonra ser-
best bırakıldıklarını görüyo-
ruz. Buna karşın 20 saldır-
gan tutuklanırken, 131 k�ş� 
hakkında da h�çb�r �şlem ya-
pılmamıştır.

Yaşanan olaylarda ş�dde-
t�n y�ne mekân ayırt etmed�-
ğ�n� görüyoruz. 16 vaka has-
tanelerde, 4 vaka sahada, 3 
vaka �se a�le sağlığı merkez-
ler�nde vuku bulmuştur.

Olaylarda adres ayırt et-
meyen ş�ddet�n k�ml�k ayrı-
mı yapmadığı gerçeğ�yle 
Eylül ayında da karşılaşıyo-
ruz; 11 hemş�re, 8 doktor, 5 
112 çalışanı, 4 güvenl�k gö-
revl�s� ve farklı branşlardak� 
41 sağlık çalışanı gene ş�d-
det�n kurbanı olmuştur.

Eylül ayındak� ş�ddet 
olaylarının en traj�k olanı 
İstanbul Tıp Fakültes� Has-
tanes�’nde yaşanmıştır. 
“Maske takın” d�ye uyarılan 
saldırgan, sağlık çalışanı ar-
kadaşımızın b�r gözünü kay-
betmes�ne neden olmuştur.

Ş�ddet olayları esnasında 
4 pol�s, 1 de s�v�l vatandaş 
çeş�tl� yerler�nden yaralan-
mışlardır.

Eylül ayı süres�nce adl� 
mekan�zmalar, geçm�ş dö-
nemlerde yaşanan ş�ddet 
olayları hususunda da çeş�tl� 
kararlar verm�şlerd�r.

-Isparta’da b�r d�ş hek�-
m�, çalıştığı hastanede mo-
b�nge ve hakarete maruz kal-
dığı �dd�asıyla Kamu Denet-

ç�l�ğ� Kurumu’na başvur-
muştur. Kurum, d�ş hek�m�-
ne hakaret ett�ğ� öne sürülen 
başhek�m hakkında, Sağlık 
Bakanlığı’nın soruşturma aç-
masına karar verm�şt�r.

-Mahkeme, geçt�ğ�m�z 
yıl İzm�r’de doktoru j�letle 
yaralayan saldırgana, “k�ş�-
y� yer�ne get�rd�ğ� kamu gö-
rev� neden�yle öldürmeye ça-
lışma teşebbüsünden” 20 yıl 
hap�s cezasına çarptırmıştır.

-Trabzon’da geçt�ğ�m�z 
N�san ayında doktor ve sağ-
lık çalışanlarını darp eden 
saldırgana konutu terk et-
meme cezası ver�lm�şt�. 
Eylül ayında görülen duruş-
mada, şahsın konutu terk et-
meme cezası kaldırılarak 
adl� kontrol şartıyla serbest 
bırakılmıştır.

Genel Başkan Durmuş: 
Ş�ddet Belasından Kurtul-
mak Lazım

Eylül Ayı Sağlıkta Ş�d-
det Raporu’nu değerlend�-
ren Sağlık-Sen Genel Baş-
kanı Sem�h Durmuş, şunları 
söyled�:

"Maalesef ş�ddet sağlık 
b�r�mler�nde kol gez�yor ve 
önüne b�r türlü geç�lem�yor. 
Her türlü zorlukla ve sorun-
la mücadele ederek ş�fa da-
ğıtan sağlık çalışanları, b�r 
de kör ş�ddetle mücadele 
ed�yorlar. Kör ş�ddet d�yo-
ruz z�ra çalışma esnasında 
ş�ddet�n nereden geld�ğ�n� 
sağlık çalışanları kest�rem�-
yor. Bazen canlarından olu-
yorlar, Çapa Tıp Fakültes� 
örneğ�nde olduğu g�b� 
bazen de sakat kalab�l�yor-
lar. Yaşanan acı ve travma-
lar da cabası. Sağlık çalı-
şanlarını ş�ddet belasından 
kurtarmak lazım. Yasalar 
ş�ddet� tam manasıyla orta-
dan kaldırmaz. Ş�ddete baş-
vuran k�ş�ler toplumdan da 
dışlanarak cezalandırılmalı. 
Başta kamu olmak üzere 
herkese bu hususta büyük 
sorumluluk ve görevler düş-
mekted�r.”

KİVİDE REKOLTE 8 BİN TON BEKLENİYOR

l�ğ� Başkanı Yusuf Uzunlar, 
bu yıl hem k�v� kal�tes�n�n 
yüksek hem de rekolten�n 
fazla olduğuna değ�nd�. Şu 
anda hasat zamanına yakla-
şık b�r ay kadar b�r süre kal-
dığını �fade eden Uzunlar, 
“K�v�n�n aroması öneml�, 6 
buçuğu bulması lazım. Son-
rasında da hasada başlarız. 
Geçen sene 7 b�n 100 ton c�-
varında rekolte vardı bu 
sene �se 7 b�n 500 ton c�va-
rında k�v� olur d�ye tahm�n 
ed�yoruz” ded�.

“ORDU EKONOMİSİNE 
300 MİLYON TL’YE 

YAKIN KATKI”
“K�v� Ordu �ç�n b�r 

katma değer üret�yor, ger-
çekten b�r hesap ed�ld�ğ�nde 
yaklaşık 300 m�lyon TL’ye 
yakın b�r para g�rm�ş olu-
yor” d�yen Uzunlar, “Ordu 
ekonom�s�ne katkıda bulu-
nuyor. K�v� C v�tam�n� açı-
sından zeng�n olduğundan 
korona v�rüsü dönem�nde en 
çok terc�h ed�len meyveler-
dend�r. K�v�de hormon den�-

len b�r �laçlama türü var, 
bunun önüne geç�lmez� 
lazım. 

B�z el�m�zden geld�ğ� 
kadar söylüyoruz ama bu 
çok öneml�. Bu hormon k�-
v�n�n raf ve depo ömrünü 
azaltıyor. Damak lezzet�n� 
bozuyor ve hastalık. Lütfen 
üret�c�ler bunu yapmasın-
lar” d�ye konuştu.

“KİVİDE ERKEN 
HASAT TEHLİKESİ”
K�v�de erken hasadın ta-

dını bozduğunu ve kal�tes�-

n�n düşürdüğünü �fade eden 
Uzunlar, “Erken hasat çok 
tehl�kel�, Ordu k�v�s� olarak 
artık b�r markalaşmaya g�d�-
yoruz. 

Erken toplandığı zaman 
şeker oranı düşük olur ve 
k�v� yenmez. Pazarlama ko-
nusunda zaten sıkıntımız 
yok, alıcılar gel�yor. Şu 
anda net b�r fiyat ortaya ko-
nulmadı ancak 90 gram üstü 
k�v�n�n yaklaşık 6 l�radan sa-
tılmasını bekl�yoruz” d�ye 
konuştu.

81 �lde Hayvan Hakları İhlaller�
İç�n 1.706 Personel Sahada
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Görele Belediyespor’da 
Perihan Topaloğlu Acar başa-
rılı performansı ile göz dol-
duruyor.

Türkiye Hentbol Kadınlar 
Süper Ligi’nde mücadele 
eden temsilcimiz Görele Be-
lediyesi Spor Kulübü’nün 
sezon başında kadrosuna kat-
tığı sol oyun kurucu Perihan 
Topaloğlu Acar, oynadığı 2 
maçta rakip filelere 30 gol 
atarak, gol krallığında ilk sı-

Türkiye Sutopu Federasyonu 
Genel Sekreteri Rahman Emek-
siz, Giresun’da yapılan su spor-
ları faaliyetleri ile ilgili Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut 
ile istişare etti. Emeksiz, genç-
lerin sportif gelişimlerine katkı 
sunmak adına spor malzemesi 
desteğinde bulundu.

Giresunspor, 2020-2021’de beş oyuncusunu kiraya 
verdi. Yeşil-beyazlılarda ilk olarak Oğuzhan Öztürk 
Amedspor’a kiralanmıştı. Cevat Can 3. Lig ekiplerinden 
Fatsa Belediyespor, kaleci Erkan Payasspor, Ertuğrul ve 
Atakan Doğanay ise Erbaaspor’a sezon sonuna kadar ki-
ralık olarak verildi.

Üst üste üç aylık maaşını alamadığı için sözleşmesini 
29 Temmuz’da fesih eden Raul Rusescu, transfer döne-
minde her hangi bir kulübe imza atmadı.

Rumen forvet, Giresunspor ile yaptığı sözleşme gereği 
futbol oynamayacağı 2020-2021 sezonunda 250 bin Euro 
parayı Çotanaklar’dan alacak.

İk� maçta ağlara 30 gol bırakarak tüm d�kkatler� üzer�ne çekt�

Per�han b�r başka
raya otururken şimdiden 
sezon sonunda Türkiye Hent-
bol Kadınlar Süper Ligi’nde 
gol krallığı için en büyük 
aday olduğunun sinyallerini 
verdi.

Temsilcimizin oynadığı 2 
maçta toplam 61 golün 
30’unu atan sol oyun kurucu 
Perihan Topaloğlu Acar, ba-
şarılı performansı ile baş ant-
renör Mehmet Ali Binen’in 
en gözde isimlerinden oldu.

Giresunspor’un sezonun ilk haftasında deplasmanda Ba-
lıkesirspor ile oynadığı karşılaşmada etkili oyunuyla dikkat 
çeken İshak, yeni transferlerin kadroya dâhil edilmesinin 
ardından formaya hasret kaldı.

Sol kanat oyuncusu, Menemenspor ve Bursaspor maç-
larının ardından iç sahada Boluspor ile yapılan karşılaşma-
da da süre alamadı.

İshak süre alamadı

K�rada beş oyuncusu varGiresunspor’un 2020-2021 sezonunda 
en genç oyuncusu Arda Kılıç olurken, en 
yaşlısı ise kaleci Tolgahan oldu.

Yeşil-beyazlılarda geçen sezon profesyo-
nel yapılan 15 yaşındaki Arda Kılıç, 2020-

En yaşlısı Tolgahan, en genc� Arda
2021’de de takımın en genç futbolcusu 
olurken, en yaşlısı ise 1986 doğumlu Tolga-
han Acar. Tolgahan’ın 1988 doğumlu oyun-
cular Marka Milinkoviç ve Traore takip edi-
yor.

Oynamadan kazanacak

Malzeme desteğ�
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İlk dört haftada yedi 
puan alan Giresunspor’un tek-
nik adamı Hakan Keleş, içeri-
de-dışarıda savaşan bir takım 
olacaklarını dile getirdi.

Takımın üç günlük izinin 
ardından çalışmalarına başla-
dığını kaydeden genç teknik 
adam; “18 Ekim Pazar günü 
deplasmanda yapacağımız An-
karaspor müsabakasına en iyi 
şekilde hazırlanacağız. Cu-
martesi günü Rizespor ile ha-
zırlık maçı yapacağız. Buna 
çok ihtiyacımız var. Çünkü 
oyuncularımız ilk kez üç maç-
tır yan yana oynuyor. Ne 
kadar birlikte maç oynarlarsa 
bu bizim için çok iyi olacak. 
Taraftarlarımızın gidişatımız-
dan memnun olması bizleri 
mutlu ediyor. Çok olumlu tep-
kiler alıyoruz. İnşallah bu gü-
veni boşa çıkartmayacağız” 
dedi.

MÜNECCİM DEĞİLİM
Giresunspor olarak sezo-

nu şu ya da bu puanla ta-

TFF 1. ligde 5 ve 9. haftalar arası maç programı belli oldu.
Açıklanan programa göre Giresunspor, Ankaraspor ile dep-

lasmanda oynayacağı karşılaşmaya 18 Ekim Pazar günü çıkacak. 
Osmanlı Stadı’ndaki bu mücadele 13.30’da start alacak. Çota-
naklar 21 Ekim Çarşamba günü iç sahada 16.00’da Adanaspor 
ile karşılaşacak. Yedinci haftadaki Altay maçı 25 Ekim Pazar 
günü 19.00’da. Sekizinci haftaya ait Giresunspor-Ümraniyespor 
maçı 31 Ekim Cumartesi 13.30’da. Dokuzuncu haftada deplas-
mandaki Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşması ise 7 
Kasım Cumartesi 13.30’da.

Giresunspor, ulusal ta-
kımımızın oynayacağı maç-
lar nedeniyle lige verilen 
arayı Çaykur Rizespor ile 
hazırlık maçı yaparak de-
ğerlendirecek.

Yeşil-beyazlılar, Cumar-
tesi günü Rize’de Çaykur 
Rizespor ile hazırlık maçı-
na çıkacak. Ekibimizin bu 
karşılaşma için Cuma ak-
şamı şehirden ayrılacağı 
kaydedildi. 

Maçın başlama saati 
14.00 olarak açıklanırken, 
Hakan Hoca’nın bu karşı-
laşmada tüm oyuncuları-
nın durumunu göreceği 
kaydedildi.

Yeşil-beyazlı kulüp, Boluspor ile yapılan karşılaşma-
da talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Di-
siplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Ne-
deniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin 
Talimat'ın 6/4 ve 6/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevk 
edildi.

Öte yandan Belediye Başkan Yardımcısı Osman 
Öden aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi" ne-
deniyle tedbirsiz, yardımcı antrenör Sinan Közen ise 
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak 
kurulunda. Kurul, bugün yapacağı toplantıda bu dosya-
ları görüşerek karara bağlayacak.

Ankaraspor ile deplas-
manda oynayacağı karşılaş-
manın hazırlıklarına başlayan 
Giresunspor’da üç oyuncu 
milli takımda yer alıyor.

Yeşil-beyazlıların sezonu 
sonuna kadar Beşiktaş’tan ki-
raladığı sağ bek Kerem Kala-
fat U19 milli takımımızın 
kampında yer alıyor. Orta 
saha oyuncusu Madinda 
Gabon, Helder Taraves ise 
Yeşil Burun Adaları’nın milli 
takım kapında. Bu oyuncula-
rın önümüzdeki hafta takıma 
katılacakları belirtildi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Gi-
resunspor kulübünü ziyaret etti. Rektör Yrd. Prof. Dr. Hü-
seyin Peker, Rektör Yrd. Prof. Dr. Güven Özden, Spor Bi-
limleri Fak. Dekan'ı Prof. Dr. Birol Ertuğral ve Doç. Dr. Kür-
şat Han Dönmez tesislerde Başkan Hakan Karaahmet ile 
görüşen Rektör Can’a nazik ziyaretlerinden dolayı çok te-
şekkür edildi.

Giresunspor, sezonun beşinci haftasında 
deplasmanda Ankaraspor ile oynayacağı karşı-
laşmanın hazırlıklarına başladı.

Boluspor müsabakası sonrasında 3 gün izin 
yapan Yeşil-beyazlı ekip, dün 16.00’da toplana-
rak kolları sıvadı. Giresunspor’un bugün ve 
yarın yoğun bir antrenman programı uygulaya-
cağı, Cumartesi günü ise Rize’de Çaykur Rizes-
por’un karşısına çıkacağı ifade edildi.

Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan 
liglerin milli maç arası sonrası yüzde 10'da 
olsa seyircili oynanabileceği ifade edil-
di. konuşuluyor.

TFF yönetiminin yaptığı son toplantıda 
müsabakaların seyircili oynatılıp oynatılma-
yacağı gündeme geldi. TFF’den bu konuda 
resmi bir açıklama henüz yapılamadı ancak 
localara kapasitelerince taraftar alabileceği, 
ayrıca stadyumlarda yüzde 10 kapasiteyle 

Yeş�l-beyazlılarda genç tekn�k adam Keleş, sezon b�t�m�nde mutlu sona ulaşacaklarına �nanıyor

İçer�de, dışarıda savaşan b�r G�resunspor
mamlama gibi bir hedef koy-
manın şimdilik anlamsız ola-
cağını dile getiren Hakan 
Hoca; “Daha oynanacak 28 
maç varken, bu tip söylem-
lerde bulunmak müneccimlik 
olur. Ben müneccim değilim. 
Ancak ligin boyu kısalır ve 
beş-10 hafta kaldığında şu 
puan bizi hedefe taşır denile-
bilir. Bizim hedefimiz belli, 

kendimize yukarıda yer bula-
bilmek. Bunun için de içeride 
dışarıda savaşan bir takım 
olacağız. Giresunspor iyi yer-
lere, arzuladığı noktaya ge-
lecek. Bundan kimsenin endi-
şesi olmasın. Taraftarlarımı-
zın maçlara gelebileceği gün-
lerden sonra işimiz daha da 
kolaylaşacak” ifadelerini kul-
landı.

PFDK’den ceza geleb�l�r

Adanaspor maçı sey�rc�l� olab�l�r
taraftarların maçları takip edebileceği bilgi-
sine ulaşıldı. Kararın bir iki gün içerisinde 
açıklanması bekleniyor. 

Eğer böyle bir karar alınırsa Giresuns-
por, Atatürk Stadı’nda Adanaspor ile yapa-
cağı maçı %10 taraftar izleyebilecek. TFF 
Sağlık Kurulu sezon başında tribün kapasi-
tesinin yüzde 30'u kadar seyirci kararı almış 
ancak Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle bu iptal 
edilmişti.

Rektör’den G�resunspor’a z�yaret

Üç oyuncu m�ll� takımda

Çotanak başladı

R�ze maçı Cumartes�

Hangi maç ne zaman?
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