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sullerini depolayabilecekleri 
güvenli, sigortalı ve sağlıklı 
depo imkanı sunuyor.  

Giresun Belediyesi daha güvenli ve konforlu bir ulaşım için kent genelinde 
başlattığı asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Nihatbey Caddesi’nde 
altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serim işlemi yapıldı. 
Uzun yıllar sorun yaşanmayacak bir şekilde altyapı eksiklikleri giderilen ve 
zemin güçlendirmesi yapılan cadde de başlatılan asfalt serim işlemi devam edi-
yor.

Kısa zaman içerisinde tamamlanarak halkımızın hizmetine girecek olan 
1400 metre uzunluğundaki caddenin 1200 metrelik bölümü asfaltlanacak ve 
toplamda 3500 ton asfalt dökülecek. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından başlatılan asfaltlama çalışmasının tamamlanmasıyla caddenin yeni-
den trafiğe açılacağı bildirildi. Nihatbey Caddesi’nde yapılacak olan asfaltlama, 
kaldırım, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmasının ardından caddenin 
modern ve kente yakışır bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulması hedef-
lenirken, cadde yeni çehresiyle vatandaşların yüzünü güldürdü.

Haber : Ercan TARI
Fındık hasat sezonunun bitmesinin ardından pekmez 

mesaisi başladı. Geleneksel yöntemlerle birçok zahmetli iş-
lemin ardından toplanan elmalar pekmeze dönüşüyor.Talip-
li köyünde fındık sezonunun bitmesinin ardından pekmez 
yapımına başlayan Arslan-Gülcan Cenik çiftinin zorlu pek-
mez mesaisi başladı. Geleneksel yöntemlerle tamamen el 
emekleriyle yapılan pekmez meşakkatli bir sürecin ardın-
dan sofraya gelecek. Koronavirüsle mücadele döneminde 
bağışıklık sistemini güçlü tutacağı da söylenen pekmezin 
grip, bronşit gibi birçok hastalığa da iyi geldiği belirtiliyor.

Devamı Sayfa 3’te

N�hatbey caddes� yen� çehres�yle vatandaşların yüzünü güldürdü

“L�sanslı depolarda
  fındığın kal�tes�
  yüksel�yor”

GTB AB Uygulama Ofis� Müdürü Erdal Suat Başkan “L�sanslı depoda fındığınız değerl�
kağıda dönüşüyor ve üret�c�ye ürününü uygun depolama ve kred� �mkanlarından yararlanarak 

fiyatların en yüksek olduğunu düşündüğü dönemde pazarlama �mkanı sunuyor”

ÖZEL HABER

Ercan Tarı

Lisanslı depolarda oluştu-
rulan özel silolara çeşidine 
göre stoklanan fındığın 
uygun koşullarda hiçbir kalite 
kaybına uğramadan 2 yıl bo-
yunca saklanabildiğini söyle-
yen Erdal Suat Başkan, Dev-
letin Lisanslı Depolara destek 
amacıyla verdiği nakliye,kira 
ve uygun fiyatlı kredi destek-
leri olduğunu belirtiyor.  Li-

sanslı depoların üreticiye sağ-
ladığı en büyük avantaj ise 
emanete bırakılan fındık son-
rasında manavın tekeline 
giren üreticinin,lisanslı depo-
da senedi elinde oluyor ve 
hiçbir zarar uğramadan ga-
rantili ve istediği zaman iste-
diği miktarı istediği fiyata sa-
tabilecek olması. 

Devamı Sayfa 2’de

aliyete geçen Giresun Fındık 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depo-
culuk sistemi üreticilere mah-

Giresun Ticaret Borsa-
sı(GTB) tarafından hazırla-
nan proje ile 2017 yılında fa-

Bulancak’ta elma pekmez� mesa�s� başladı

Giresun Belediyesi Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
‘Hayvan Barınağı ve Hayva-
nat Bahçesi’ ziyaretçilerini 
bekliyor. 

Hayvan Barınağı’nda bir 
yandan can dostlara barınma 
ve beslenme desteği verilir-
ken, diğer yandan da Hayva-

Keşap Belediyesi, ilçeye ayrı 
bir prestij ve görüntü kazandı-
racak olan millet bahçesi ve 
kent meydanı projesine ‘bismil-
lah’ dedi. Belediye Başkanı 
Mehmet Emür millet bahçesi 
ve kent meydanın şimdiden 
Keşap ve Giresun’a hayırlı ol-
masını diledi.

Devamı Sayfa 2’de

Keşap’ta m�llet bahçes� ve kent meydanı projeler� başlıyor

Şenl�koğlu ;” Tüm can dostlarımız em�n ellerde”
nat Bahçesi’nde rahat ve hu-
zurlu bir ortamda yaşamlarını 
sürdürüyor.

Devamı Sayfa 2’de

Karadeniz’e kıyısı 
olan Türkiye, Bulgaristan, 
Romanya ve Gürcistan ile 
6 ortak kuruluşun temsil-
cileri Karadeniz’deki kirli-
liğe dikkat çekmek ve 
çözüm önerilerini konuş-
mak üzere sanal ortamda 
bir araya geldi.

Devamı Sayfa 4’te

Doğu Karadeniz yaylarında yaz mevsiminden 
sonbahara geçişte görülen ve yörede 'vargit çiçeği' 
ve 'güz çiğdemi' olarak adlandırılan çiçekler yüksek 
yaylalarda kendini göstermeye başladı.

Devamı Sayfa 2’de

Bu ç�çekler yaylalardan
'varg�t' d�yor

Giresun Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Yılmaz Can 
yarın itibariyle başlayan yeni 
eğitim-öğretim yılına ilişkin 
bir mesaj yayınladı. Rektör 
Can mesajında”Tıpkı önceden 
olduğu gibi sizlerle, okulları-
mızda, yüz yüze, bir arada ol-
mayı isterdik. Ancak içinde 
bulunduğumuz koşullar gere-
ği güz yarıyılındaki öğretim 
faaliyetlerimizi uzaktan eği-
tim metodu ile gerçekleştire-
ceğiz” ifadelerine yer verdi.

Devamı Sayfa 3’te

Rektör Can’dan yen� yıl mesajı

Karaden�z’de k�rl�l�ğ�n önlenmes� 
�ç�n b�r araya geld�ler
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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
G�resun Fındık Tarım 

Ürünler� L�sanslı Depocu-
luk s�stem�n�n G�resun’da 
üçüncü sezonunu geç�rd�ğ�-
n� bel�rten AB Uygulama 
Ofis� Müdürü Erdal Suat 
Başkan Doğu Karaden�z’de 
fındık tarımının gel�şeme-
mes�n�n en büyük sebeb�n�n 
veraset s�stem� olduğu söy-
leyerek bu s�stemle parçala-
narak bölünen toprakların 
tekn�k tarımında yapılması-
nın önüne geçt�ğ�n� bel�rt�-
yor.

Batı Karaden�z’de tek-
n�k tarıma büyük ölçüde ge-
ç�ld�ğ�n� bel�rten Müdür 
Başkan tekn�k tarımın yapı-
lamamasını coğrafi şartların 
engebel� olmasına bağlan-
masının yanlış olduğunu be-
l�rt�yor ve ekl�yor ;”Küçük 
b�r örnek vermek gerek�rse 
İtalya’nın bazı bölgeler�nde 
dağlık araz�ler� teraslamış-
lar, yamaca baktığınız da 
ç�zg� ç�zg� ve ocaklar ara-
sında 6-7 metre var ve bura-
da dönümde 450-500 k�log-
ram fındık alıyorlar. Tekn�k 
tarım öneml� ancak b�z�m 
bölgem�zde k� en büyük 
problem veraset s�stem�yle 
gerçekleşen parçalanmalar-
dır. Burada Tarım Bakanlı-

1. Sayfadan Devam
Bulancak’a bağlı Tal�pl� köyünde Ars-

lan-Gülcan Cen�k ç�ft�n�n pekmez mesa�s� 
başladı. Bahçeden topladıkları ekş� ve 
tatlı elmaları önce tem�zleyen daha sonra 
kaynatıp süzen ve sonra tekrar saatlerce 
odun ateş�nde kaynatarak pekmeze dö-
nüştüren ç�ft, bahçedek� her b�r ürünün de-
ğerlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� ve z�yan ed�l-
memes�n�n gerekt�ğ�n� söylüyor. B�rçok 
hastalığa �y� geld�ğ� bel�rt�len pekmez�n 
özell�kle koronav�rüsle mücadele döne-
m�nde bağışıklık s�stem�n� güçlü tutacağı 
bel�rt�l�yor.

Mak�nelerle ez�lerek de pekmez yapıl-
dığını bel�rten Arslan Cen�k “Bu �ş�n ma-
k�nes� de var ancak mak�ne elmanın �çer�-
s�ndek� kurt ve böcekler� de pekmeze ka-

1. Sayfadan Devam
Hayvan Barına-

ğı’nda b�r yandan 
can dostlara barın-
ma ve beslenme des-
teğ� ver�l�rken, d�ğer 
yandan da Hayvanat 
Bahçes�’nde rahat 
ve huzurlu b�r or-
tamda yaşamlarını 
sürdürüyor. Yoğun 
bakım ve tedav� ün�-
teler�, röntgen ve 
tahl�l odaları yapıla-
rak amel�yathane-
lerle,bakım gerekt�-
ren �ht�yaçlarına 
anında cevap ver�l�-
yor. Oyun parklarıy-

la donatılan Hayvanat Bahçes�’ndek� can dostlar �se m�sa-
firler�n� bekl�yor.

G�resun Beled�ye Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu, Hayvan 
Barınağı ve Hayvanat Bahçes�’ndek� alanını daha da gen�ş-
letecekler�n� �fade ederek, “Hayvanseverler� memnun 
edecek uygulamalara �mza atmayı sürdüreceğ�z. Hayvanse-
verler merak etmes�nler. Uygulamalarımızda onları mem-
nun edecek b�rçok çalışmalar yapıyoruz. Sokak hayvanları 
�ç�n de barınma ve beslenme anlamında arkadaşlarımız gün-
lük ve eks�ks�z b�r şek�lde çalışma yürütüyor. Tüm can 
dostlarımız em�n ellerde. ” d�ye konuştu.

1. Sayfadan Devam
“Sevdamız Keşap ve 

Keşap’a sözümüz var d�yen 
Beled�ye Başkanı Mehmet 
Emür, Fındıklı Mahalles� 
esk� tuğla fabr�kası araz�s�ne 
�nşa ed�lecek olan m�llet 
bahçes� ve kent meydanın 
ş�md�den Keşap ve G�re-
sun’a hayırlı olmasını d�le-
d�.

Yen� beled�ye b�nası �le 
entegre olacak olan m�llet 
bahçes� ve kent meydanın 
altyapı düzenlemes�ne baş-
ladıklarını bel�rten Başkan 
Emür, “Keşap’ın çehres�n� 
değ�şt�recek olan projem�ze 
B�sm�llah d�yerek başlıyo-
ruz. 

İlk önce kent meydanı-
mız yapılacak, sonrasında 
�se beled�ye b�namız yapıla-
cak. Altyapı çalışmalarımız 
b�tt�ğ�nde üst yapı çalışma-
larına �ved�l�kle başlayaca-
ğız. Daha modern daha 
kentsel görünüm �ç�n proje-

Fındık tarımındak� en büyük problem
veraset parçalanmalarıdır

Doğu Karaden�z’de fındık tarımının gel�şmes�n�n önündek� en büyük engel tekn�k 
tarım uygulanamaması,bunun da sebeb� veraset yüzünden gerçekleşen parçalanmalar

ğı’na büyük �ş düşmekted�r 
veraset yoluyla küçük par-
çalara bölünen araz�ler� b�r-
leşt�rerek tekn�k tarıma baş-
lanması gerek�yor”

Fındık L�sanslı Deposu 
S�stem�n hayata geç�r�lme-
s�yle;

Üret�c�ler Açısından ; 
Mahsuller�n� depolayab�le-
cekler� güvenl�, s�gortalı ve 
sağlıklı depo �mkanı.F�yat-
ların düşük olduğu hasat dö-
nem�nde ürünler�n� satmak 
yer�ne l�sanslı depolara ko-
yarak,ürün senetler�n� tem�-
nat göstererek uygun koşul-
larda kred� tem�n �mka-
nı.Ürett�ğ� ürünler�n objekt�f 
laboratuvar koşullarında 
standardını bel�rleme ve ka-
l�te unsurlarına göre fiyat 
talep etme ve pazarlama ola-
nağı, kal�tel� üret�m� teş-
v�k.Nakl�ye mal�yet�n�n en 
aza �nd�r�lmes� ve uzak p�-
yasalara ulaşma �mka-
nı.Ürününü çevres�ndek� dar 
mekanda satma yer�ne ürün 
sened�n�n �şlem gördüğü bor-
sada çok sayıda alıcının re-
kabet�nden yararlanma ve 
daha yüksek kazanç elde 
etme olanağı. Ürününü 
uygun depolama ve kred� 
�mkanlarından yararlanarak 
fiyatların en yüksek olduğu-

nu düşündüğü dönemde pa-
zarlama �mkanı sunmakta-
dır.

Sanay�c� ve tüccarlar açı-
sından;Kend� �şletmeler� ve 

b�reysel �ht�yaçları �ç�n depo 
�nşaa etme mal�yet�nden kur-
tulma ve asl� faal�yet konu-
suna yoğunlaşma.Talep et-
t�kler� m�ktar, tür ve kal�te-
dek� ürünü güven�l�r şek�l-
de, elektron�k ortamda 
mekan sınırlaması olmaksı-
zın kısa zamanda tem�n 
etme �mkanı.Eller�nde tuta-
cakları ürün senetler�yle, �le-
r�de olası fiyat farklılıkların-
dan korunma, r�skler�n� 
azaltma ve �şletmeler�n�n 
kar/zarar durumunu tahm�n 
edeb�lme �mkanı.Eller�ndek� 
ürün senetler� vasıtasıyla �ş-
letmeler�n�n ürün �ht�yacını 
garant� altına almak yanında 
bu senetler� tem�nat olarak 
kullanarak bankalardan 
kred� sağlama olanağı.Elle-
r�nde ürün sened� bulunan 
sanay�c�ler/tac�rler, fabr�ka 
ve �şletmeler�ne en yakın l�-
sanslı depodan ürününü tes-
l�m alır, gereks�z ürün taşı-
macılığı en aza �nd�rgen�r 

ve nakl�ye masraflarının düş-
mes� sağlanır.

Ürün borsaları açısın-
dan;Ürün sened� t�caret�yle 
tesc�l gel�rler�nde artış.Ürü-
nün alıcı ve satıcıları çok 
daha büyük b�r platformda 
b�r araya get�r�lerek gerçek 
fiyat oluşumuna katkı, �şlem 
hacm�nde büyüme.Elektro-
n�k t�caret�n gel�şerek ürün 
t�caret�n�n yaygınlaşması, 
borsaların gerçek �şlevler�ne 
dönmeler�, modern b�r yapı-
ya kavuşmaları.Güçlü ve 
modern borsacılık yapısıyla 
ülkem�zdek� ürünler�n pa-
zarlanması yanında, �ç�nde 
bulunduğumuz coğrafi böl-
gedek� ülkeler�n ürünler�n� 
de pazarlama ve t�caretten 
daha büyük pay alma �mka-
nı.Ülkem�zdek� etk�nl�ğ� 
zayıf t�caret borsalarının b�r-
leşmeye ve ürün �ht�sas bor-
salarına dönüşmes�ne teş-
v�k.

Devlet açısından;Ürün 

Borsalarını Gel�şt�rme Pro-
jes� ve L�sanslı Depoculuk 
s�stem�yle ürün pazarlama-
sında özel sektörün akt�f rol 
alması, devlet�n alım yap-
maktan kaçınması hedeflen-
m�şt�r.TMO, F�skob�rl�k 
g�b� kuruluşların devlet 
adına alım yapmaktan uzak-
laşması karşısında p�yasada 
doğan ürün pazarlaması so-
rununun aşılmasına katkı 
sağlanacaktır.Bazı ürünlerde 
Devlet üzer�ndek� alım ve 
stoklama mal�yet� azalacak-
tır.Ülkem�zdek� tarımsal üre-
t�m m�ktarı ve kal�tes� hak-
kında daha kes�n �stat�st�k 

ver�ler derlenecek ve tarım-
sal pol�t�kalara yön ver�leb�-
lecekt�r. S�stem�n get�rd�ğ� 
avantajlar neden�yle tarım-
sal ürün t�caret� kayıt altına 
g�recek, verg� kaçağı prob-
lemler� azalacaktır.Kal�te un-
surları ve standardı objekt�f 
olarak bel�rlenen ürünler�n 
daha çok para etmes�yle Ül-
kem�zde genel olarak daha 
kal�tel� ürün üret�m�ne b�r 
yönelme olacaktır.Yen� do-
ğacak l�sanslı depoculuk ve 
laboratuvar s�stem� �le 
banka ve s�gorta sektöründe 
yen� �ş alanları ve �st�hdama 
katkı sağlanacaktır.

Başkan Emür;” B�z�m Keşap’ımıza sözümüz var”
ler�m�z devam edecek. 
B�z�m Keşap’ımıza sözü-
müz var” ded�.

Kentler�n meydanlarıyla 
anıldığını ve kent meydan-
larının aynı zamanda b�r bu-
luşma ve çek�m merkez� ol-
duğunu �fade eden Emür, 
modern ve düzenl� m�mar� 
yapılaşmasıyla Fındıklı Ma-
halles�’nde yen� b�r Keşap 
oluştuğunu, kent meydanı 
ve m�llet bahçes� projes�n�n 
de bu oluşuma öneml� katkı 
sunacağını vurguladı.

Başkan Emür, Fındıklı 
Mahalles�’nde yen� �nşa ed�-
len konutlar bölges�nde ka-
rayolları �le yaptıkları te-
maslar sonucu b�r k�lometre 
daha kaldırım çalışması ya-
pılacağını da açıkladı.

Toplu konutlarda yaşa-
yan vatandaşların daha rahat 
ve güvenl� yaya yolu kulla-
nacaklarını bel�rten Emür, 
�lçe halkı adına karayolları-
na teşekkür ett�.

“Geleneksel yöntemler� devam ett�r�yoruz”

tıyor, b�z �se bunu kend� el emeğ�yle b�r-
l�kte yapıyoruz. Elmanın �çer�s�ndek� 
kurtları tek tek ayırarak elmaları önce te-
m�zl�yoruz. 

Daha sonra haşlanma sürec� var, haşla-
nan elmaları ş�rahneye koyuyoruz, oradan 
süzülen suyu tekrar tülbentle süzüyo-
ruz,süzdükten sonra da tekrar tavaya kay-
namaya koyuyoruz ve b�r müddet kayna-
dıktan sonra d�nlenmeye bırakılacak ve 
pekmez hal�ne dönüşecek” �fadeler�n� kul-
landı.

Gülcan Cen�k �se “B�z esk� usulle ya-
pıyoruz pekmez�m�z�, toprağın b�ze verd�-
ğ� n�metler� değerlend�rmem�z gerek�yor. 
B�z�m yören�n fındıktan sonra k� kış ha-
zırlıklarını zor olsa da yapıyoruz ve tüm 
kış boyunca afiyetle y�yoruz.”

Can dostlar G�resun’da
rahat ve huzurlu
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PERSONEL İLANI
Güngör Kardeşler İnşaat
ş�rket�m�z bünyes�nde
çalıştırılmak üzere,
alanında en az 5 yıl
deney�m� olan alt yapı ve 
üst yapı projeler�m�z �ç�n 
İnşaat Mühend�s� arıyoruz.
Başvurular b�zzat yüz yüze 
Güngör Kardeşler İnşaat
ş�rket�ne yapılacaktır.

12 Ek�m 2020 tar�h� �t�barıyla yüz 
yüze eğ�t�m�n başlayacak olması sebe-
b�yle P�raz�z’de bulunan okullarda koro-
nav�rüs salgınına karşı �çer�s�nde bulun-
duğumuz kontrollü sosyal hayat sürec�-
n�n temel prens�pler� olan tem�zl�k, 
maske kullanımı ve mesafe kurallarına 
uyulmasını sağlamak amacıyla P�raz�z 
Anadolu L�ses�’ nde toplantı düzenlend�.

Kaymakam Furkan Başar’ ın başkan-
lığında düzenlenen toplantıya İlçe M�ll� 
Eğ�t�m Müdürü Yunus Aydın, Toplum 
Sağlığı Merkez� Başkanı N�hal Şen ve 
okul müdürler� katıldı.M�ll� Eğ�t�m Bakanı Sel-

çuk, yen� t�p koronav�rüse 
�l�şk�n, "B�l�yoruz k� vaka 
sayıları eğ�t�m� doğrudan et-

1. Sayfadan Devam
Her yıl Doğu Karaden�z’de 

Mayıs ayı �t�bar� �le başlayan 
yayla mevs�m� Ek�m ayı �t�bar� 
�le sona er�yor. Yaklaşık 6 ay 
yaylada kalan vatandaşların köy-
ler�ne dönmes� gerekt�ğ�n� �se 
‘varg�t’ ç�çekler� söylüyor. Yö-
rede b�n metre ve üzer� yaylalar-
da açan ç�çekler yaylacılar �ç�n 
yayla sezonunun b�t�ş�n�n haber-
c�s� olarak görülüyor. Varg�t ç�-
çekler�n�n açması "Soğuklar baş-
lıyor, artık göç vakt� gelm�şt�r" 
anlamını taşıyor. İlkbaharda 
açan 'vargel' ç�çekler�yle yayla-
lara çıkan yaylacılar, sonbaharla 
açan varg�tlerle de yayladan 
dönüş hazırlığına başlıyor. Bu ç�-
çekler doğada zamansal dönüşü-
mün gösterges� olarak da b�l�-
yor.

Beyaz olarak açmaya başla-
yan ç�çekler mor reng� alarak 15 
günlük süre zarfında kend�s�n� 
göster�yor. Otlaklarda açan bu ç�-
çekler kışın yaklaştığını, otların 
artık uzamayacağını �fade ede-
rek yayladan artık göç zamanı 
geld�ğ�n� anlatıyor.

Pol�s ek�pler�, Skype üze-
r�nden kurdukları grupla ço-
cukların c�nsel �çer�kl� gö-
rüntüsünü paylaşan k�ş�lere 
17 �lde eş zamanlı operas-
yon düzenled�. Operasyonda 
22 şüphel� yakalanırken, 
çok sayıda d�j�tal materyale 
el konuldu.

İstanbul S�ber Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü 
ek�pler�, müstehcenl�k ko-
nusu �le �lg�l� yürütülen ça-
lışmada, Skype �s�ml� uygu-
lama üzer�nde kurdukları 
grupla çocukların c�nsel �çe-
r�kl� görüntüler�n� paylaşan 
k�ş�lere yönel�k operasyon 
başlattı. İstanbul merkezl� 
Ankara, Ağrı, Adana, Antal-
ya, Balıkes�r, B�lec�k, 
Bursa, Esk�şeh�r, G�resun, 
İzm�r, Kırklarel�, Muğla, Sa-
karya, S�vas, Tek�rdağ ve 
Zonguldak'ta düzenlenen 
operasyonda 22 şüphel� ya-
kalandı. 17 �l 39 adreste ya-
pılan baskında çok sayıda d�-
j�tal materyale el konuldu.

M�ll� Eğ�t�m Bakanı Selçuk'tan 'eğ�t�m �ç�n tedb�r' çağrısı

k�l�yor. Lütfen, evlatlarımız 
�ç�n maske, mesafe" uyarı-
sında bulundu

M�ll� Eğ�t�m Bakanı 

Z�ya Selçuk, Tw�tter'dan 
yaptığı açıklamada, 12 
Ek�m �t�barıyla 5 sınıf düze-
y�nde daha yüz yüze eğ�t�-
me başlanacağını hatırlata-
rak şunları kaydett�: "Okul-
larımızda güvendey�z ancak 
ev�nde öğrenc� olsun olma-
sın, dışarıda herkes�n tedb�-
r�, özen� gerek. B�l�yoruz k� 
vaka sayıları eğ�t�m� doğru-
dan etk�l�yor. Lütfen evlat-
larımız �ç�n maske, mesa-
fe..."

VELİLERE DAVET
Öte yandan Selçuk, sos-

yal medya hesabından yap-

tığı b�r başka paylaşımda �se 
vel�lerle �let�ş�m �ç�n çok sa-
yıda �çer�k hazırladıklarını 
bel�rterek, "Ş�md� belk� yü-
rürken, �ş yaparken, arabada 
g�derken d�nlen�r d�ye B�z-
den Vel� Kuşağı podcast ola-
rak yayında." b�lg�s�n� 
verd�.

Bakan Selçuk, "Kr�z Dö-
nemler�nde Anne Babalık" 
üzer�ne yaptığı konuşma l�n-
k�n� paylaşımına ekleyerek 
vel�ler� konuşmaları d�nle-
meye davet ett�.

Yen� eğ�t�m yılı tedb�rler� alındı

G�resun’unda aralarında olduğu 17 �lde operasyon

Ordu’da ev hanımları, yaklaşan kış önces� komşuları 
�le b�rl�kte kışın tüketecekler� yufka hazırlığına başladı.

Kurulan sofralarda �mece usulü açılan ve saclarda 
özenle p�ş�r�len yufka ve makarnalar kışın kullanılmak 
üzere stoklanıyor. Genell�kle Ek�m ayı �çer�s�nde yoğun-
lukla yapılan yufkalar, kırsal mahallelerde saclarda p�ş�r�-
l�yor. İmece usulü yapılan yufkalar, hem a�leler�n bütçes�-
ne katkı sağlıyor hem de yöresel yemekler�n tüket�lmes�-
ne öncülük ed�yor. Özell�kle köyler�n vazgeç�lmez� yufka, 
soğuk kış günler�nde ev hanımlarının �ş�n� kolaylaştırdığı 

“Soğuklar başlıyor, artık göç vakt� gelm�şt�r”
1. Sayfadan Devam

Rektör Can mesajında; 
“Sevg�l� Öğrenc�ler�m�z, De-
ğerl� Akadem�k ve İdar� Per-
sonel�m�z,12 Ek�m 2020 tar�-
h� �t�bar�yle başlayacak olan 
yen� eğ�t�m öğret�m yılının 
G�resun Ün�vers�tes� a�les� 
�ç�n hayırlı ve uğurlu olması-
nı temenn� ed�yorum. 

Hep�n�z�n b�ld�ğ� g�b�, 
tüm dünyayı etk�leyen, ol-
dukça zorlu b�r süreçten ge-
ç�yoruz. Bu süreçte G�resun 
Ün�vers�tes� olarak b�r�nc� ön-
cel�ğ�m�z tüm öğrenc�ler�m�-
z�n ve personel�m�z�n sağlığı 
olacaktır.

Yaşadığımız sürec�n öğ-
renc�ler�m�z�n akadem�k ha-
yatına olan etk�ler�n� en aza 
�nd�reb�lmek �ç�n, en başın-
dan ber� gel�şmeler� yakın-
dan �zleyerek, gerek Yükse-
köğret�m Kurulu, gerek Sağ-
lık Bakanlığı B�l�m Kurulu 
ve gerekse de Ün�vers�tem�-
z�n �lg�l� b�r�mler�n�n verm�ş 
oldukları kararlar uyarınca 
gerekl� önlemler� aldık.

Tıpkı önceden olduğu 
g�b� s�zlerle, okullarımızda, 
yüz yüze, b�r arada olmayı �s-
terd�k. 

Ancak �ç�nde bulunduğu-
muz koşullar gereğ� güz ya-
rıyılındak� öğret�m faal�yet-
ler�m�z� uzaktan eğ�t�m me-
todu �le gerçekleşt�receğ�z. 
Bu hususla �lg�l� b�lg�lere 
Ün�vers�tem�z�n ve Uzaktan 
Eğ�t�m Merkez�m�z�n �nter-
net sayfalarından, sosyal 
medya adresler�m�zden er�-
şeb�l�rs�n�z.” �fadeler�ne yer 
verd�.

“Güz yarıyılı uzaktan
eğ�t�mle devam edecek”

Kadınların kışlık yufka hazırlıkları başladı
�ç�n büyük �lg� görüyor. 

Ordu’nun yüksek kes�ml� mahaller�nde süren tatlı kış 
telaşı �ç�n b�r araya gelen kadınlar, sıcak sac ocağın başın-
da saatlerce ortaklaşa bütün evler�n yufkasını hazır hale 
get�r�yor. Kadınların bu tatlı telaşına k�m� zaman çocuklar 
da eşl�k ed�yor.

Yufka hazırlıklarını sürdüren kadınlar, “Yapması b�raz 
zor ve zahmetl�. Sabah saatler�nde başlayıp, akşama kadar 
sürüyor. Kış aylarının vazgeç�lmez�, uzun süre bozulmu-
yor. Doğal b�r şek�lde p�ş�r�p evlerde saklıyoruz” ded�ler.

http://info@linra.com.tr
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Geçmişi iki asır öncesine kadar dayanan, öğrenci ve eğitmenin fizik-
sel olarak aynı mekanı paylaşmak zorunda olmadığı öğrencinin kendi 
öğrenme sorumluluğunu üstlendiği “uzaktan eği�m” günümüz bireyle-
rinin eği�m ih�yacını karşılamada alterna�f çözümler sunabilecek bir 
sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzak mekanların ulaşım sorununa 
çözüm olması, eği�mde �rsat eşitliği sağlaması, özürlülere ve çeşitli se-
beplerle eği�m yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara şans tanıma-
sı, yaşam seyrini bozmadan ekonomik zaman kullanımı yaratması, öğ-
rencilerin tek başına eği�mi gerçekleş�rmesine yardımcı olması, uzak-
tan eği�min gelişimini ve cazibesini ar�rmaktadır.

Uzaktan eği�m, uygulanması açısından standart eği�m modellerin-
den farklılık gösteren bir modeldir. Farklı mekanlardaki öğrenci, öğret-
men ve eği�m araçlarının ile�şim teknolojileri aracılığıyla bir araya ge-
�rildiği eği�m faaliye�dir. Uzaktan eği�m ile klasik eği�m arasındaki en 
belirgin fark, bireylerin okula gitmeden işlerini ve özel yaşamlarını terk 
etmeden eği�mlerini (ilköğre�m, ortaöğre�m, ön lisans, lisans, yüksek 
lisans, doktora ve mesleki gelişim kursları) tamamlayabilmeleridir.

Uzaktan eği�min bariz özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz :
• Eğitmen ve öğrencinin eği�m sürecinin büyük bir bölümünde 

mekan olarak farklı yerlerde bulunmaları,
• Eği�m ortamının eğitmen, öğrenci ve ders içeriğini bir araya ge-

�rmek için kullanılması,
• Eğitmenin, öğrencinin ve eği�m kurumun iki yönlü ile�şimlerinin 

sağlanması,
• Yer ve / veya zamandan bağımsızlığın sağlanması,
• Öğrencinin eğitmenin etkisi al�nda olmaksızın kendi istemi ile öğ-

renmesi.
1728 İlk Uzaktan eği�m çalışması Boston gazetesinde “Steno Ders-

leri” ile başlamış mektup yazışmaları ve radyo ile devam et�ğini düşü-

UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM

nürsek günümüzde uygulanan teknoloji sayesinde canlı dersler çok 
daha verimli olmaktadır.

Günümüzde Uzaktan Eği�m ise teknolojinin gelişmesi ile bağlan�lı 
olarak gelişen ve daha etkili bir hale gelen uzaktan eği�m bugün inter-
net üzerinden de verilebilmektedir. “Online Eği�m”, “Web’de Eği�m”, 
“Elektronik Eği�m”, “Sanal Eği�m” ve “E-Eği�m” olarak da bilinen inter-
net kullanılarak verilen eği�m; teknolojinin sağladığı olanaklardan ya-
rarlanarak sınıf ortamında bulunmayan uzaktaki öğrencilere interak�f 
eği�m ve öğrenim olanağı sunan bir eği�m sistemidir.

Uzaktan Eği�min Avantajları :
Eği�m süreklilik isteyen bir gelişim sürecidir ve özellikle bilginin de-

ğişim hızının korkunç bir ivme kazandığı dikkate alındığında uzaktan eği-
�me neden gereksinim duyulduğu daha belirgin bir biçimde ortaya ko-
nabilecek�r. Günümüz bilgi çağında doğru bilginin geçerlilik süresi ay-
larla ifade edilir bir zaman dilimine sıkışmış bulunmaktadır.

Maliyet Avantajı. Uzaktan eği�m sektöründe, her geçen gün öğre�l-
mesi ve öğrenilmesi gereken bilgilerin miktarı artmakta, buna karşılık 
da, öğre�me ayrılan kaynaklar azalmaktadır. Yani, daha fazla öğre�m 
masra�, daha az bütçelerle karşılanmak durumundadır.

Zaman ve Mekan Avantajı. Uzaktan eği�me farklı yerlerden ulaşmak 
mümkündür. Kullanıcılar istedikleri zaman, istedikleri yerden eği�m ala-
bilmekte, böylece sınıf zamanına bağlı kalmadan ve kendi öğrenme hız-
larında çalışabilmektedirler.

E-öğrenimde eği�min odağında bireyin bulunmasının da faydaları 
bulunmaktadır. Birey odaklı bir eği�m ile bireylerin sorumluluk anlayışı 
gelişmekte ve kişisel gelişim açısından olumlu sonuçlar elde edilmekte-
dir.

Derste bir araya gelen eği�len ve öğretmen beraberliği koptuğunda 
da öğrenme sürecini devam et�recek bir tekrar imkanı bilişim teknoloji-
lerince eği�lene sunulmaktadır. Bu sayede eği�len bir dersi istediği 
zaman, istediği kadar tekrarlayabilmekte ve böylece zamana yayılmış 
daha derin bir öğrenme sağlanmış olmaktadır.

Uzaktan Eği�min Dezavantajları
Uzaktan eği�min avantajlarının yanında bir kısım dezavantajları da 

vardır. Bunları da şöylece sıralayabiliriz :
Eği�mcilerin söz konusu sistemin tasarımı ve işle�lmesi sırasında, 

teknolojinin sisteme kayıtsız hakimiye� nedeniyle, kendi uzmanlık alan-
larına ve öğrencilerine oranla teknoloji veya diğer bir ifade ile ile�şim 

araçlarıyla daha çok ilgilenmeleri ve eği�lenlerin ih�yacından çok tek-
noloji üzerine yoğunlaşabilmeleri

Eği�mde etkileşimin yetersiz olması veya olmaması durumunda, öğ-
retmenin mimik, vücut hareketleri, ses tonu gibi anla�mı doğrudan et-
kileyecek yardımcı unsurlardan yararlanamaması,

Uzun süreli bilgisayar kullanımı sonucunda yaşanan sağlık sorunla-
rı,

Öğretmen ve eği�lenlerin web tabanlı eği�m araçlarının kullanımı 
konusundaki eksik eği�mi, öğrencilerin internet üzerinden eği�min ge-
�receği avantajlardan yeterince faydalanamaması,

Bağlan�ların herhangi bir sebeple değişebileceği veya kurulamaya-
bileceği, kırsal bölgelerden internete girebilmenin hala bir sorun olma-
sı, uydu ve kablo ile�şiminin henüz ih�yaca cevap verebilecek düzeyde 
olmaması, ile�şim ve bilgi temelli bağlan�lara bağımlı olunduğundan, 
ulaşım olanaklarının herhangi bir sebeple değişmesi veya internet ola-
naklarının iyileş�rilememesi sonrasında ile�şimde etkinsizlik,

Örgün öğre�m sisteminde olduğu gibi öğrenciler arasında birliktelik, 
grup bilinci gelişimi ve kültürel etkileşim gibi bazı psikolojik ve sosyolo-
jik unsurların sağlanamaması,

Kişisel anlamda öğrenme mo�vasyonuna yani içsel disipline sahip ol-
mayan kişiler için uygun olmaması, ak�f öğrenmeyi desteklenmesine 
karşın, televizyonda olduğu gibi pasif olarak izlemeye neden olabilmesi, 
uzaktan eği�min dezavantajları olarak sıralanabilmektedir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki ülkelerin gelişmelerini sağlamak için eği�-
me ve öğre�me önem vermelerinin gerekliliği kaçınılmazdır. Türk eği�m 
kurumları ülkeye, bilgi çağı ve bilgi toplumu gereklerini sağlayan birey-
ler ye�ş�rmelidir. Araş�rmalar göstermektedir ki, günümüzde birçok iş-
letme işe aldıkları mezunları yeniden eği�me gereği duymaktadır. Uzak-
tan eği�m işletmelerin bu ih�yacını da ortadan kaldırmaktadır.

Özellikle dünyanın pandemi ile uğraş�ğı günümüzde canlı dersler 
her seviyedeki öğrencilerimiz için gerek devlet gerekse özel eği�m öğre-
�m kurumlarında dezavantajlarına rağmen sağlık açısından olağanüstü 
avantajlar sağlamaktadır. Günümüz dünyasında sağlık vazgeçilemez ol-
duğundan sistemin dezavantajları göz ardı edilebilir bir hal almakta 
ancak umulur ki covid-19 aşısı bir an önce bulunur ve en verimli sistem 
olan yüz yüze dersler tekrar başlar çünkü hiçbir sistem ne kadar tekno-
lojik olursa olsun öğretenle öğrenenlerin bir arada yap�kları dersin ve-
rimliliğini yakalayamamış�r.

Eği�m Uzmanı Çağatay Çiçek

1. Sayfadan Devam
Karaden�z Tekn�k Ün�-

vers�tes� (KTÜ) Den�z B�-
l�mler� Fakültes� tarafından 
ekoloj�k sorun olan den�z 
çöpler�n�n azaltılması 
amacı �le hazırlanan ve AB 
Karaden�z Sınır Ötes� İşb�r-
l�ğ� Programınca destekle-
nen ‘Karaden�z Ekos�stem�-
n�n Koruması �ç�n Toplum-
sal Farkındalığın Artırılma-
sı ve Den�z Çöpler�n�n 
Azaltılması’ (L�tOUTer) 
Projes� ortakları, Türk�-
ye’den kurum tems�lc�ler�, 
Türk�ye ve yurt dışından 80 
uzman ve �lg�l�n�n katılımı 
�le sanal ortamda b�r top-
lantı gerçekleşt�rd�.

KTÜ Sürmene Den�z B�-
l�mler� Fakültes�’nden Doç. 
Dr. Coşkun Erüz’ün yürü-
tücüsü olduğu ve 30 ay sü-
recek olan projen�n açılış 
toplantısında ‘Ortak Den�z, 

“Ortak Den�z, Ortak Çözüm”
Ortak Çözüm’ sloganı ela 
alındı. Üç oturumda ger-
çekleşt�r�len toplantının �lk 
oturumunda KTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Hamdullah Çuval-
cı, Trabzon Büyükşeh�r Be-
led�yes� Genel Sekreter� 
Ahmet Adanur, Trabzon 
Val� Yardımcısı Em�n Sa�t 
Karahal�loğlu ve Doç. Dr. 
Coşkun Erüz b�rer konuşma 
yaptı.

İk�nc� oturumda davetl� 
konuşmacılar, Dış İşler� Ba-
kanlığı- AB B�rl�k Prog-
ramları ve Sınır Ötes� İşb�r-
l�ğ� Da�re Başkanı Şebnem 
Sözer, Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığı Çevre Yönet�m� 
Genel Müdürlüğü Den�z ve 
Kıyı Yönet�m� Da�re Baş-
kanı Ahmet Varır ve Labo-
ratuvar, Ölçüm ve İzleme 
Da�re Başkanı Soner 
Olgun, Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Balıkçılık ve Su 

Ürünler� Genel Müdürü Dr. 
M. Altuğ Atalay, Karaden�z 
Kom�syonu Genel Sekreter� 
Ir�na Makarenko, Gürc�stan 
Tarım Bakanlığı tems�lc�s� 
Guranda Bagrat�on� , Den�z 
Tem�z TURMEPA Genel 
Müdürü Sem�ha Öztürk ve 
Doğu Karaden�z Çevre 
Platformu Genel Sekreter� 
Taner Yılmaz proje konu-
sunda konuşmalar yaparak 
d�ğer katılımcılardan gelen 
soruları cevaplandırdı.

Üçüncü oturumda proje 
ortakları ülkeler�nde ve 
kend� krurumlarında den�z 
çöpler� konusunda yapılan 
çalışmaları, deney�mler�n� 
katılımcılara aktardı ve bun-
dan sonra yapılab�lecek 
ortak çalışmalar konusunda 
görüş alışver�ş�nde bulun-
du.
"DENİZLERE ULAŞAN 

ATIKLARIN
OLUŞTURDUĞU
KİRLİLİK CİDDİ

BOYUTLARA ULAŞTI”
Proje Yürütücüsü Doç. 

Dr. Coşkun Erüz �se yaptığı 
açıklamada, LİtOUTer Pro-
jes�’n�n 1 Temmuz 2020’de 
n�ha� sözleşme �mzalanarak 
yürürlüğe g�rd�ğ�n� hatırlat-
tı. Erüz “30 ay sürecek bu 
projede amaç; Karaden�z’e 
taşınan, den�zde b�r�ken 
katı atık ve den�z çöpler�n�n 
oluştukları yerden başlaya-
rak doğaya atılmamasını 
sağlamak ve oluşan atıkları 
ger� kazanarak, doğaya ka-
rışmasını önlemek ve den�-
ze ulaşamadan bertaraf et-
mekt�r.

Y�ne b�r şek�lde den�ze 
ulaşarak den�z yüzey�nde, 
kıyılarda, den�z d�b�nde b�-
r�ken katı atıkları (den�z 
çöpler�) teknoloj�k �mkan-
larla toplayarak den�z eko-
s�stemler�ne, �nsan sağlığın 
zarar vermes�n� önlemekt�r. 

Her yıl g�tt�kçe artan b�r 
sorun olan den�z çöpler� ve 
tehl�keler� konusunda, b�-
reysel, toplumsal, ulusal ve 
uluslararası farkındalık sağ-
layarak halkın ve kamu ku-
rumlarının b�rl�kte hareket 
ederek Karaden�z’de den�z 
çöpler�n�n azaltılmasında 
çözüme katkı vermes�n� sağ-
lamayı hedefl�yoruz. 

Den�zlere ulaşan atıkla-
rın oluşturduğu k�rl�l�k 
c�dd� boyutlara ulaştı. Bunu 
önlemek �ç�n ac�len el b�rl�-
ğ�yle çalışmalıyız. Proje �le 
4 ülke, 6 kurum bu farkın-
dalığı sağlamak �ç�n halk 
ve kamu kurumları �le b�r-
l�kte çaba göstereceğ�z” 
ded�.

Türk�ye, Bulgar�stan, 
Romanya ve Gürc�stan �le 6 
ortak kuruluşla gerçekleşt�-
r�lecek olan 930 b�n Euro 
bütçel� ve 30 ay sürecek 
olan uluslararası “L�tO-
UTer” Projes�’yle, �köğre-
t�mden ün�vers�te öğrenc�-
ler�ne, ev hanımlarından, 
d�n adamlarına, tur�zmden, 
balıkçılık sektörüyle uğra-
şanlara, kamu kuruluşları 
ve beled�yelere kadar gen�ş 
b�r hedef k�tleye ulaşılarak 
den�zlerdek� çöp k�rl�l�ğ� so-
rununa karşı ortak b�l�nc�n 
oluşturulması hedeflen�yor.

İstanbul Samatya açıklarında alabora 
olan balıkçı teknes�nde hayatını kaybeden 
�k� k�ş�n�n k�ml�kler� bell� oldu. Kazada 
ölen Hasan Candan ve Ned�m Aktaş’ın 
evl� oldukları öğren�ld�. Aktaş’ın kuzen� 
Gökhan Aktaş, "İk� tane çocuğu var. A�le-
s� yen� öğrend�" ded�.

Samatya açıklarında “Kumsal-55” 
�s�ml� balıkçı teknes� alabora olarak bat-
mıştı. Batan teknede bulunan 13 personel-
den 11’� kurtarılırken, 2 k�ş� de hayatını 
kaybetm�şt�. 

Alabora olan teknede hayatını kaybe-

Ordulu
balıkçılar
İstanbul’da
hayatını
kaybett�

denler�n k�ml�k b�lg�ler� bell� oldu. 
Tekne kazasında hayatını kaybeden 

Hasan Candan ve Ned�m Aktaş’ın evl� ve 
Ordulu oldukları öğren�ld�. Ayrıca, Can-
dan’ın b�r erkek çocuğu, Aktaş’ın da �k� 
çocuğu var.

Ned�m Aktaş’ın kuzen� Gökhan Aktaş, 
"Ablasını kanserden kaybett�. �k� tane ço-
cuğu var. A�les� Fatsa'da yaşıyor. Onlar da 
olayı yen� öğrend�" ded�.

Öte yandan, Hasan Candan'ın ve 
Ned�m Aktaş'ın naaşlarının memleket� 
Ordu'ya gönder�leceğ� öğren�ld�.
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G�resunspor, R�ze’de oynadığı hazırlık maçında yen�şemed�

Kazanan dostluk oldu
STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Doğu Yılmaz, Miraç Berk Kölemen, Arda Yavruoğlu

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çe�n (Zafer Görgen dk. 46), Murat Sağ-
lam, Emir Dilaver (Emir Han Topçu dk. 46), Selim Ay, İsmail Köyba-
şı (Alberk Koç dk. 46), Jovançiç (Yasin Pehlivan dk. 46), Donsah 
(Doğan Erdoğan dk. 46), Onur Bulut (Mİchalak dk. 46), Tunay 
Torun, Fernando (Mithat Pala dk. 46), Skoda (Kemal Rüzgar dk. 
46)

GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Mehmet Taş, Sergen Piçinciol, Sadi 
Karaduman (Diarra dk. 64), İshak Doğan (Hüsamet�n Tut dk. 73), 
Erolcan Akdağ (Balde dk. 74), Anthony, Muhammet Ertürk (Caner 
Hüseyin Bağ dk. 63), Eren Tozlu (Milinkoviç dk. 74), Sergio, Yasin 
Ozan

SARI KART: Sergen (Giresunspor)

GOLLER: Dak. 78 (pen) Milinkoviç (Giresunspor), Dak. 86 Kemal 
Rüzgar (Çaykur Rizespor)

Giresunspor, milli maçlar 
nedeniyle lige verilen arayı 
Çaykur Rizespor ile hazırlık 
maçı oynayarak değerlendirdi 
ve sahadan 1-1’lik eşitlikle ay-
rıldı.

Teknik adam Hakan 
Keleş, lig maçlarında çok 
fazla şans veremediği oyun-
cularının durumunu bu karşı-
laşmada görmüş oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuru-
lu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı 
değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kuru-
lu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık ted-
birleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsa-
bakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar 
seyirci alınmasına karar verdiğini açıkladı.

TFF’den yapılan açıklama şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuru-

lu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı 
değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kuru-
lu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık ted-
birleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsa-
bakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar 
seyirci alınmasına karar vermiştir. Süper Lig, 
TFF 1. Lig, Misli. com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Tür-
kiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygula-
ma, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlaya-
caktır.

Giresunspor’un Ziraat Türkiye 
Kupası’nda oynayacağı karşılaş-
malar genç oyuncuların kendile-
rini göstermesi adına fırsat ola-
cak.

Yeşil-beyazlı ekip geçmiş yıl-
lara göre daha geniş bir kadro 
oluşturdu. Özellikle orta saha da 
forma aslanın midesinde. Yeşil-
beyazlılarda Alperen, Erolcan, Sa-
ruhan, Arda gibi gençlerin yanı 
sıra kadroda çok az süre bulan 
oyuncular kupa sınavlarında ken-
dilerini kanıtlamaya çalışacak.

Yeşil-beyazlılarda teknik adam Hakan Keleş, uzun lig ma-
ratonunda sıranın herkese mutlaka geleceğini söyledi.

Hakan Hoca; “Henüz oynatamadığımız, ya da az şans ve-
rebildiğimiz oyuncular var. 28 lig maçımız var. Bu çok uzun 
bir maraton. Dolayısıyla herkese sıra mutlaka gelecek” şek-
linde konuştu.

Giresunspor’un orta saha oyuncularından Mehmet Taş, 
futbolun taraftarlar ile güzel olduğunu söyleyerek; “İnşal-
lah en kısa sürede eski günlerimize döneriz” dedi.

Tecrübeli oyuncu; “Pandemi nedeniyle maçlara seyirci 
alınmıyor. Tabiki de her şeyin başı sağlık ama futbolu ta-
raftarların huzurunda oynamak başka. İnşallah ülke olarak 
içerisinde bulunduğumuz durumun üstesinden bir an evvel 
geliriz ve her şey normale döner. Taraftarlarımızın deste-
ğiyle maç oynamayı çok özledik” diye konuştu.

1-1
Çaykur Didi Stadyu-

mu'nda oynanan hazırlık ma-
çında ilk yarıda gol sesi çık-
madı. 78’de penaltıdan Mi-
linkoviç, Çotanaklar’ı öne ge-
çiren golü kaydetti. 

Bitime dört dakika kala 
ev sahibi ekipten Kemal Rüz-
gar skora denge getiren sayı-
yı kaydetti ve müsabaka 1-1 
sona erdi.

Localara %50 kapas�tede sey�rc� alınacak

Mehmet: “Maçlar taraftarla güzel”

Kupa maçları fırsat olacak

“Herkese sıra gelecek”
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Giresunspor’un Basın Söz-
cüsü Ferhat Karademir, 
sezon bitiminde hedefe ula-
şabilmeleri için herkesimin 
desteğine ihtiyaçlarının oldu-
ğunu dile getirdi.

Yönetim kurulu olarak Gi-
resunspor’u aydınlık günlere 

Giresunspor’un teknik adamı Hakan Keleş, Çaykur Rizes-
por ile oynadıkları hazırlık maçında ortaya konulan oyunu be-
ğendi.

1-1 sona eren maçta tüm oyunculara şans verdiklerini kay-
deden teknik adam Keleş; “Son 3 lig maçımızda çok fazla 
süre veremediğimiz oyuncu arkadaşlarımız vardı. Onların son 
durumlarını görme fırsatı bulduk. Adı üzerinde hazırlık maçı 
olduğu için skorun hiçbir önemi yok. Oyuncularımın gösterdi-
ği performanstan memnunum. İyi yoldayız” dedi.

Giresunspor’un teknik adamı Hakan Keleş, Rize’de oyna-
dıkları hazırlık maçında lige göre farklı bir 11 sahaya sürdü.

Geçen haftaki Boluspor maçında ilk 11’de yer alan oyun-
culardan Traore ülkesinin milli takımında olduğundan Rize’de 
görev yapamadı. Bu oyuncunun haricinde geçen haftaki lig 
maçının kadrosundan Eren, Mehmet Taş ve Sadi Rize’de ilk 
11’deydi. Diarra, Hüsamettin, Balde ve Caner ise ikinci dev-
rede görev yaptı.

Giresunspor’da rota tamamen Pazar günü 
deplasmanda Ankaraspor ile oynanacak karşı-
laşmaya çevriliyor. Teknik adam Hakan Keleş; 
“Aklımızda tamamen hafta sonu yapacağımız 
karşılaşma olacak. Bildiğiniz gibi dört oyun-

Giresunspor’un genç orta saha 
oyuncusu Anthony, Ankaraspor dep-
lasmanında ilk 11’de sahaya çıkabilir.

Boluspor maçının yıldızı olan 
genç futbolcu, performansını her 
geçen gün artırıyor. 

Takıma çok kısa bir süre önce ka-
tılmasına rağmen alışan Anthony’nin 
Başkent’te ilk 11’de sahaya çıkması 
yüksek ihtimal.

Giresunspor’un ileri uç oyuncusu, Ankaraspor deplas-
manından 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Peş peşe aldıkları iki galibiyetle üst sıralar için mücade-
le edeceklerini herkese gösterdiklerini ifade eden Senegalli 
oyuncu; “Bir haftalık ara vardı ve onu en iyi şekilde değer-
lendiriyoruz. Hedefimiz Ankaraspor deplasmanında da 3 
puanı elde edebilmek. Bunu başaracak güçteyiz” şeklinde 
konuştu.

TFF 1. Ligde dört hafta-
da üç takım yenilgi yüzü gö-
remedi. Ligin yenilerinden 
Tuzlaspor ve Samsunspor 
ile şampiyonluğun favorile-
rinden gösterilen Adana De-
mirspor ilk dört maçında ye-
nilgi yüzü göremedi. Üç 
takım da sekizer puana 
sahip. Bu ekipler ligde na-
maglûp olmalarına rağmen 
ilk iki sıra içinde dört hafta-
lık periyotta kendilerine yer 
bulamadılar.

Ankaraspor, ligdeki kötü gidişatını Giresunspor’u yene-
rek sonlandırmak istiyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde göre-
ve gelen teknik adam İsmet Taşdemir; “Takımımız son üç 
maçında puan alma başarısı gösteremedi. Yeni oyuncuları-
mızın tamamını Giresunspor maçında oynatabileceğiz. Bu 
karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyoruz. Hedefimiz Gire-
sunspor’u evine puansız göndermek olacaktır” ifadelerini 
kullandı.

Yeş�l-beyazlılar, G�resunlular’dan alacağı güçle hedefe yürümek �st�yor

“Hep b�rl�kte başaracağız”
kavuşturabilmek için yoğun 
bir çalışma içerisinde olduk-
larını ifade eden Basın Söz-
cüsü Karademir; “Kulübümü-
zün kurumsallaşabilmesi için 
mesai harcamaktayız. Bu 
takım sadece bizlerin değil, 
tüm Giresunlular’ın. Herkesi-

min desteğini bekliyoruz. Gi-
resunlular’dan alacağımız 
güçle hedefimize yürüyeceği-
mize inanıyoruz” ifadelerini 
kullandı..

HENÜZ BİR ŞEY
KAZANMADIK

Peş peşe aldıkları galibi-

yetlerle sadece moral bul-
duklarını ve henüz bir şey ka-
zanmadıklarını dile getiren 
Basın Sözcüsü Karademir; 
“İki galibiyetle lig bitmiyor. 
İyi yerlere gelmeyi arzuluyor-
sak mutlaka bu galibiyetlerin 
devamını getirmek zorunda-
yız. Hafta sonu deplasmanda 
Ankaraspor ile karşılaşacağız. 
Rakibimiz ile oynayacağımız 
bu müsabakayı da kazanarak 
yolumuza devam etmek isti-
yoruz. Milli takımda bulunan 
oyuncularımız var. Dört fut-
bolcumuz i hafta içerisinde 
takıma katılacak. Cumartesi 
günü Çaykur Rizespor ile ha-
zırlık maçı oynadık. Ligde çok 
daha iyi yerlere geleceğiz” 
dedi.

Hedefte Ankara var

cumuz milli takımdan dönecek. İnşallah onlar 
da sıkıntısız olarak aramıza katılır. 

Yapacağımız antrenmanlarla en iyi şekilde 
Pazar günkü maçımıza hazırlanacağız” diye 
konuştu.

“İy� yoldayız”

Balde: “Y�ne kazanmayı
arzuluyoruz”

Ankara gözü b�ze d�kt�3 takım namaglûp

Aslarını yormadı
Bu hafta 11’de

başlayab�l�r
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