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Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Belediye hiz-
metlerini yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu. Başkan 
Şenlikoğlu, yeni Hastane acil giriş yolu asfalt ve aynı bölgede 
yeni yol açma, Gedikkaya Mahallesi Nihatbey Caddesi kaldı-
rım yenileme, Bulancak Durağı bölgesindeki çalışmalar ile 
Kale ve çevresinde incelemeler yaparak, çalışanlara kolaylıklar 
diledi. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Baş-
kan Şenlikoğlu, çalışmaların kısa sürede vatandaşları rahatsız 
etmeden hızlandırılması hususunda talimat verdi.

Devamı Sayfa 2’de

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği 
(ÜNİ-DOKAP) rektörleri tarafından Fransa 
Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a ve 
İslam’a karikatürler üzerinden yapılan sal-
dırılara tepki gösterildi.

Devamı Sayfa 2’de

Görele Bele-
diyesi tarafın-
dan yapımı ta-
mamlanan 
‘elektrikli mısır 
unu taş değir-
meni’ faaliyete 
girdi. Değirmen-
de ise ilk gelen 
mısırı Belediye 
Başkanı Tolga 
Erener öğüttü.
Devamı
Sayfa 2’de

Serbest piyasaya 22 liradan giren yeni sezon Giresun 
fındığı Ekim ayı ortalarında 26 lirayı görürken son iki haf-
tadır fiyatlarda düşüş gerçekleşiyor. Şu anda piyasada 24-
24.50 lira bandında işlem gören fındık fiyatlarının ilerleyen 
günlerde yeniden artışa geçmesi öngörülürken üretici de fi-
yatların artmasını bekliyor. Devamı Sayfa 3’te

Giresunlu kıyı balıkçıları Karadeniz’de bilinçsiz avlanma 
ve kirlilik nedeniyle kalkan, çupra, istakoz, karides ve kır-
langıç gibi birçok türün yok olma noktasına geldiği bildiril-
di. Balıkçılar geçmiş yıllarda onlarca balık çeşidiyle kıyıya 
döndüklerini belirtirken bugünlerde mezgit ve palamutla 
dönüyoruz,her geçen gün balık türleri yok olmakta oldu-
ğuna dikkat çekiyor. Devamı Sayfa 3’te

Doğu Kara-
deniz Kalkınma 
Ajansı’nın 
(DOKA) lider 
ortak olarak yü-
rüttüğü ‘Karade-
niz Coğrafi İşa-
retler Ağı Proje-
si’ kapsamında 
Doğu Karadeniz 
Coğrafi İşaretler 
Tır’ı Türkiye’de 
tanıtım yapacak.

Devamı
Sayfa 3’te

29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI KUTLU OLSUN

1 Ekim 2020 tarihi itibariyle Giresun’da yayınlanan 
bütün yerel gazetelerin Ordu Basın İlan Kurumu Şubesine 
bağlanması beraberinde birçok sorunu meydana getirdi. 
Yaşanan sorunların çözüm yollarını görüşmek üzere Basın 
İlan Kurumu Ordu Şubesi Müdürü Engin Kaşdaş, dün Gi-
resun’a geldi. Giresun’da resmi ilan ve resmi reklam yayın-
lama hakkına sahip gazete sahipleriyle ve temsilcileriyle 
bir araya gelen Kaşdaş var olan problemlerin el birliğiyle 
zaman içerisinde aşılabileceğini belirtti.Devamı Sayfa 3’te

”En güzel�n� sunmaya devam edeceğ�z”

G�resun Beled�ye Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu: “Vatandaşlarımıza
h�zmet�n en �y�s�n� sunab�lmek adına gece - gündüz çalışıyoruz”

G�resun’a Basın İlan Kurumu
Şubes� açılması �sten�yor

Fındık fiyatı er�meye devam ed�yor

Beled�yeden taş değ�rmen� h�zmet� Karaden�z’de balık türler�
her geçen gün yok oluyor

Coğrafi İşaretler Tırı Türk�ye
turuna çıkmaya hazırlanıyor

ÜNİ-DOKAP rektörler�nden Macron
ve kar�katür saldırılarına tepk�

Halk Eğ�t�m Merkez�’nde maske
ve koruyucu g�ys� üret�lecek Haberi 

2'de
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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
Yapılan �ncelemeler sıra-

sında vatandaşlarla sohbet 
eden G�resun Beled�ye Baş-
kanı Aytek�n Şenl�koğlu 
çevre esnaflara da uğraya-
rak onlarla sohbet ed�p bol 
kazançlar d�led�.

Hazırlanan projelerle �l-
g�l� çalışmaların plan ve 
programlara uygun b�ç�mde 
devam ett�ğ�n� söyleyen Be-
led�ye Başkanı Aytek�n Şen-
l�koğlu: “Bugün ek�p arka-
daşlarımızla b�rl�kte h�zmet-
ler�m�z� �nceleyerek yer�nde 
gözlemled�k. Yapılacak ve 
düzelt�lecek olan hususlarda 
tesp�tlerde bulunduk. Yer 
yer vatandaşlarımızın talep-
ler�n� d�nleyerek, gerekl� not-
larımızı aldık. Eks�kl�kler� 
tesp�t ederek onların ta-
mamlanması yönünde tal�-

1. Sayfadan Devam
Yapılan açıklamaya Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�-

tes� Rektörü Prof. Dr. Hüsey�n Karaman, Amasya Ün�-
vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Artv�n 
Çoruh Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Fahrett�n T�lk�, Av-
rasya Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Bay-
burt Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, G�re-
sun Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Gümüş-
hane Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Hal�l İbrah�m Zey-
bek, H�t�t Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Al� Osman Öz-
türk, Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörlüğü'ne Prof. 
Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Ün�vers�tes� 
(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ordu Ün�vers�tes� 
Rektörü Prof. Dr. Al� Akdoğan, Samsun Ün�vers�tes� 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, S�nop Ün�vers�tes� 
Rektörü Prof. Dr. N�hat Dalgın, Tokat Gaz�osmanpaşa 
Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Bünyam�n Şah�n ve Trab-
zon Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Em�n Aşıkkutlu �mza 
attı.

Açıklamada, “2005 yılında Dan�marka’da Jyllands-
Posten adlı b�r gazeten�n Peygamber Efend�m�z Hz. Mu-
hammed (S.A.V.) �le �lg�l� bazı ç�rk�n kar�katürler ya-
yımlamasıyla Batı dünyasında fit�l� ateşlenen kar�katür-
ler üzer�nden İslam’ın az�z Peygamber�'ne hakaret son 
günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron tara-
fından tekrar söz konusu ed�lerek Müslüman dünya ren-
c�de ed�lmekted�r. Hadd�zatında sevg�l� Peygamber�m�ze 
hakaret Hr�st�yan Batı dünyası �ç�n yen� b�r durum değ�l-
d�r. Müslüman-Hr�st�yan �l�şk�ler� tar�h�ne baktığımızda 
�lk karşılaşmadan �t�baren Hr�st�yan yazarlar, Peygamber 
Efend�m�z� hem Hr�st�yanların hem de Müslümanların 
gözünde küçük düşürmek �ç�n b�rtakım ç�rk�n vasıflarla 
n�telend�rme yoluna g�tm�şlerd�r. Dolayısıyla günümüz-
de kar�katürler üzer�nden yapılmaya çalışılan da aslında 
geçm�ştek�n�n görsele dökülmes�nden başka b�r şey de-
ğ�ld�r. Macron ve benzerler�n�n temel amacının, Kur’an 
vahy�n�n tebl�ğc�s�, uygulayıcısı ve en güzel canlı örneğ� 
olması haseb�yle Müslümanların b�rl�ğ�n�n ve d�rl�ğ�n�n 
temel unsuru olan Hz. Peygamber’�, sadece gayr� Müs-
l�mler�n değ�l, Müslümanların da gözünde küçük düşür-
mek suret�yle onu Müslümanların yaşamlarından çek�p 
alma ve bu şek�lde tıpkı Yahud�l�k, Hır�st�yanlık ve d�ğer 
d�nlerde olduğu g�b� somut örneks�z b�r d�n algısı oluş-
turma gayret� �ç�nde oldukları görülmekted�r. Macron 
g�b� hastalıklı z�h�nler�n bu tür aymazlıklarını ş�ddetle kı-
nıyor, bu tür saldırıların b�zler� Hz. Muhammed'� 
(S.A.V.) ve mesajını daha �y� anlamaya, tüm dünyaya an-
latmaya ve onun örnekl�ğ�nde b�rl�k olmaya ves�le olma-
sı d�leğ�yle kutsala ve kutsal değerlere saygı gösterme-
n�n hem �nsan� hem de İslam� b�r duruş olduğunu açıkça 
�lan ed�yoruz” �fadeler� kullanıldı.

1. Sayfadan Devam
İlçen�n Kumyalı Mahalles�’de yapımı tamamlanan 

elektr�kl� taş değ�rmen �ç�n açılış tören� düzenlend�. Yapılan 
açılışta Beled�ye Başkanı Tolga Erener öneml� b�r eks�kl�ğ� 
hem kültürel hem de �ht�yaç olarak g�derd�kler�n� söyled�.

Görele Beled�ye Başkanı Tolga Erener, “Köylerde bulu-
nan mısır unu taş değ�rmenler�n�n b�rçoğu kullanılamaz b�r 
halde. Vatandaşlarımız toplamış olduklarını mısırlarını öğü-
tecek olduğu b�r yer arayışları �çer�s�ndeyd�. B�zde Görele 
Beled�yes� olarak halka h�zmet anlayışıyla çıktığımız yolda 
vatandaşlarımızın bu �ht�yaçlarını yer�ne get�rd�k ve elekt-
r�kle çalışan ücrets�z olan bu eser� şehr�m�ze kazandırdık. 
Halkımızın bundan sonra bahçes�nden topladığı ürünler�n� 
get�r�p, burada ücrets�z b�r şek�lde öğüteb�lecek. B�zler �ç�n 
öneml� olan b�r yandan halkımıza h�zmet etmek d�ğer taraf-
tan da atalarımızın b�zlere bıraktığı değerler�m�ze sah�p çık-
maktır. Ben emeğ� geçenlere çok teşekkür ed�yorum. İlçe-
m�ze hayırlı, uğurlu olsun” ded�.

Doğu Karaden�z Kalkın-
ma Ajansı’nın (DOKA) 
133. Yönet�m Kurulu Top-
lantısı, Dönem Başkanı 
R�ze Val�s� Kemal Çeber 
başkanlığında, Ordu Val�s� 
Tuncay Sonel’�n ev sah�pl�-
ğ�nde gerçekleşt�r�l-
d�.DOKA Yönet�m Kurulu 
Toplantısının başlangıcında, 
öncek� dönem başkanı olan 
Ordu Val�s� Tuncay Sonel, 
dönem başkanlığı görev�n� 
R�ze Val�s� Kemal Çeber’e 
devrett�.

Toplantıya evsah�pl�ğ� 
yapan Ordu Val�s� Tuncay 
Sonel, “DOKA’nın 133. Yö-
net�m Kurulu Toplantısını 
�l�m�zde gerçekleşt�r�yoruz. 
Artv�n’den, R�ze’den, Gü-
müşhane’den, Trabzon’dan 
ve G�resun’dan Val�ler�m�z, 
Beled�ye Başkanlarımız, İl 
Genel Mecl�s Başkanları-
mız, T�caret ve Sanay� 
Odası Başkanlarımız, bu 
toplantı ves�les�yle aramız-
dalar. Heps�ne ayrı ayrı hoş 
geld�n�z d�yorum. DOKA 
Dönem Başkanlığı görev�-
m�z� sevd�ğ�m, dönem arka-
daşım R�ze Val�m�z Sayın 
Kemal Çeber’e devred�yo-
rum. Toplantının bölgem�z 
�ç�n hayırlı olmasını d�l�yo-
rum” ded�.

Toplantının dönem baş-
kanlığını yapan R�ze Val�s� 
Kemal Çeber de toplantının 
hayırlı olmasını d�leyerek, 
gündem maddeler�ne �l�şk�n 
b�lg�ler verd�.

Bu yıl DOKA’nın kuru-
luşunun 10. yılı olduğunu 
vurgulayan DOKA Genel 
Sekreter� Onur Adıyaman, 
10 yıl �çer�s�nde DOKA ta-
rafından bölgede toplam büt-

G�resun İş Kur İl Mü-
dürlüğü ve M�ll� Eğ�t�m Mü-
dürlüğü �şb�rl�ğ� �le Halk 
Eğ�t�m Merkez�nde Maske 
ve Koruyucu G�ys� Üret�m� 
kursu başladı. HEM Merke-
z� Müdürü Mel�ke 
Ūnver,destekler�nden dolayı 
İş-Kur �l Müdürü Mustafa 
Sarı’ya ve İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Ömer Karakaya-

Doğu Karaden�z’de tur�zm 12 aya yayılacak

çes� 297 m�lyon TL’y� bulan 
b�n 267 projeye destek sağ-
landığını �fade ett�.

TURİZM 12 AYA
YAYILACAK

Toplantı gündem�nde 

yer alan DOKA’nın 2021 
Yılı Çalışma Programı, Av-
rupa B�rl�ğ� Açık Destek 
Programları, Karaden�z Hav-
zasında Sınır Ötes� İşb�rl�ğ� 
Programı kapsamında yürü-
tülen faal�yetler ve uygula-
nan projeler hakkında 
DOKA Uzmanları tarafın-
dan toplantıya katılanlara 
sunum yapılarak, b�lg�len-
d�rmede bulunuldu.

Toplantıya katılanlar, 
gündem maddeler�n yer 
alan konularla �lg�l� görüş, 
düşünce ve öner�ler�n� d�le 
get�rerek, bölgen�n kalkın-
ması �ç�n tur�zm odaklı b�r 
çalışma ve faal�yet yürütül-
mes�n�, bölgede tur�zm�n çe-
ş�tlend�r�lmes�, gel�şt�r�lme-
s� ve 12 aya yayılması hu-
susunda fik�r b�rl�ğ�ne var-
dılar.

R�ze Val�s� Kemal 
Çeber’�n dönem başkanlığı-

nı yaptığı DOKA Yönet�m 
Kurulu Toplantısına, Ordu 
Val�s� Tuncay Sonel, Trab-
zon Val�s� İsma�l Ustaoğlu, 
Artv�n Val�s� Yılmaz 
Doruk, G�resun Val�s� 
Enver Ünlü, Artv�n Beled�-
ye Başkanı Dem�rhan Elç�n, 
G�resun Beled�ye Başkanı 
Aytek�n Şenl�koğlu, Gü-
müşhane Beled�ye Başkanı 
Ercan Ç�men, R�ze Beled�-
ye Başkanı Rahm� Met�n, 
Artv�n İl Genel Mecl�s� Baş-
kanı Furkan Çakmak, Gü-
müşhane İl Genel Mecl�s 
Başkanı Mehmet Em�n Er-
doğdu, R�ze İl Genel Mecl�s 
Başkanı İbrah�m Türüt, 
Ordu T�caret ve Sanay� 
Odası Başkanı Servet 
Şah�n, G�resun T�caret ve 
Sanay� Odası Başkanı 
Hasan Çakırmel�koğlu �le 
DOKA Genel Sekreter� 
Onur Adıyaman katıldı.

G�resun Ün�vers�tes� Rektörü
Prof. Dr. Yılmaz Can’da �mzaladı

Başkan Şenl�koğlu şehr�n her noktasında
yapılan çalışmaları yer�nde �nceled�

matlar verd�k. 
Vatandaşlarımıza h�zme-

t�n en �y�s�n� sunab�lmek 
adına çalışıyoruz. Hayat 
standartlarının yükselt�lmes� 
�ç�n en güzel�n� sunmaya 

devam edeceğ�z. Ek�pler�-
m�z devam eden çalışmala-
rın bel�rlenen tar�hte h�zme-
te sunulması anlamında 
büyük gayret göster�rken, 
b�z de G�resun Beled�yes� 

olarak �ht�yaç duyulan h�z-
metler� en kal�tel� b�ç�mde 
yapmak ve �nsanımızın h�z-
met�ne sunmak �ç�n h�çb�r 
fedakârlıktan kaçınmıyo-
ruz” ded�.

Halk Eğ�t�m Merkez�’nde maske ve koruyucu g�ys� üret�lecek

lı’ya teşekkür ederek, kurs 
öğretmen� Sab�re Oflu” ya 
ve kurs�yerlere başarılar d�-
led�.

Esp�ye İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Ömer Karakayalı, 
kursun �lçem�z �ç�n çok 
önem arz ett�ğ�n� bel�rterek 
kurumlarımızın ve okulları-
mızın maske ve koruyucu 
g�ys� �ht�yaçlarının bu şek�l-

de karşılanacağını �fade ett�. 
Karakayalı, Kurs�yerlere ve 
kurs öğretmen�ne başarılar 
temenn� ett�. G�resun İş Kur 
İl Müdürü Mustafa Sarı �se, 
başarılı çalışmalarından do-
layı Halk Eğ�t�m Merkez� 
Müdürü Mel�ke Ünver’e, Es-
p�ye İlçe M�ll� Eğ�t�m Mü-
dürü Ömer Karakayalı ve 
kurs�yerlere teşekkür ett�.

Görele Beled�yes�’nden
değ�rmen h�zmet�

Bulancak 
Meslek� ve 
Tekn�k Ana-
dolu L�ses� 
de cov�d-19 
sürec�nde 
sağlıkçılar 
�ç�n ürett�ğ� 
s�perl�kler�n 
ardından el 
dezenfektan 
standı ürete-
rek kamu kurum ve kuruluşlarının h�zme-
t�ne sunmuştu. Ş�md� de ‘pedallı dezen-
fektan standı’ üreterek çalışmalarına b�r 
yen�s�n� ekled�.

Tes�sat Teknoloj�s� ve İkl�mlend�rme 
alanı öğretmen ve öğrenc�ler� tarafından 
üret�len ve özell�kle el değmeden dezen-

BATEM’den pedallı dezenfektan standı
fektan kullanıl-
maya �mkan sağ-
layan pedallı de-
zenfektan stan-
dı, h�jyen kural-
ları açısından 
öneml� fayda 
sağlıyor.

Okul Müdü-
rü Turgut Hacı-
noğmanoğlu; 
“Üret�m olma-

dan m�llî olmak, m�ll� teknoloj� hamles�ne 
katkıda bulunmak mümkün değ�l. Bu şu-
urla üreten Türk�ye'de ve cov�d-19 �le mü-
cadelede ‘B�z de varız!’ d�yen �darec� ve 
öğretmen arkadaşlarımıza, öğrenc�ler�m�-
ze b�r kez daha teşekkürler�m� sunuyor ve 
onları ayrı ayrı tebr�k ed�yorum” ded�.
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1. Sayfadan Devam
2020 yılı sezonunda fındık fiyatları serbest p�yasaya 

22 l�ra �le başlarken Ek�m ayının ortalarında 26 l�raya 
kadar yükseld�. Bugün �se �hracatta azalmalar yaşanırken 
fındık fiyatları 24 l�ra 50 kuruş �le 25 l�ra c�varında sey-
red�yor.

Fındık fabr�kası �şletmec�s� Ekrem C�velekoğlu, fın-
dık fiyatlarındak� düşüşün sun� b�r düşüş olduğunu söy-
led�. C�velekoğlu, “Fındık fiyatları şu anda 24 l�ra 50 
kuruş �le 25 l�ra c�varında. 15 gün önce 26 l�radan fındık 
alıyorduk. Önümüzdek� günlerde b�raz yükseleceğ�n� dü-
şünüyoruz. Üret�c�ler �lk günden ber� 30 l�raya yüksele-
ceğ�n� düşünüyorlar ama Mart ayı g�b� bu rakama ulaşa-
b�l�r. Bu aralar okullarında açılması p�yasayı etk�led�. 
Okul masraflarından dolayı üret�c�ler eller�ndek� fındığın 
b�r kısmını sattılar. Pazara fazla fındık gelm�yor ama 
küçük b�r hareketlenme oldu. Yavaş yavaş fındık satışla-
rının başlayacağını öngörüyoruz” ded�.

Fındık �hracatında yaşanan azalmanın da fiyatlara et-
k�l� olduğunu söyleyen C�velekoğlu, “Fındık �hracatında 
azalma yaşanıyor. Büyük firmaların taleb� olmuyor. Bu 
sebeple fiyatları b�raz düştü. Talep olarak ta Levant kal�-
te fındığa talep G�resun kal�te fındığa göre daha fazla. 
Aralarında 2 l�ra g�b� fiyat farkı var. Levant kal�te fındık 
23 l�ra, G�resun kal�te fındık 25 l�ra c�varında. İhracatçı 
firmaların Levant kal�te fındığa taleb� daha fazla, G�re-
sun kal�te fındığa talep az” şekl�nde konuştu.

1. Sayfadan Devam
G�resun’da teknes�yle 20 

yılı aşkın zamandır balıkçı-
lık yapan Mustafa Bak�, bu 
yıl balık sezonu açıldığında 
palamudun bol olduğunu 
ancak bundan sonra hams�y� 
bekled�kler�n� söyled�. 

Karaden�z’de esk�s� g�b� 
bol çeş�t yakalanamadığını 
d�le get�ren Bak� “Sezona 
palamut �le bereketl� başla-
dık. 

B�z günde 150 balık tut-
sak yet�yor. Şuan oldukça 
da �y� d�yeb�leceğ�m�z b�r 
sezon geç�r�yoruz. 

Ancak esk�s� kadar balık 
çeş�d� bulmak mümkün 
değ�l. Esk�den sadece pala-
mut değ�l onlarca balık çeş�-
d�yle kıyıya dönüyorduk. 
Bugün �se mezg�t palamut 
�k� çeş�t balık avlayab�l�yo-
ruz. Kıyı balıkçıları olarak 
20-25 sene önce uzatma ağ 
�le k�loluk �stavr�tler yakalı-
yorduk, ş�md� o büyüklükte-
k� �stavr�t�n nesl� yok. Hatta 
kalkan, çupra, ıstakoz, kar�-
des� ve kırlangıç g�b� b�rçok 
tür yok olma noktasına 
geld�” ded�.,

Karaden�z’de b�rçok 
türün yok olma noktasına ol-
duğunu ve buna b�l�nçs�z av-

1. Sayfadan Devam
Dünyayı etk�s� altına 

alan pandem� neden�yle on-
l�ne olarak proje açılış top-
lantısı yapılan Karaden�z 
Havzasında Sınır Ötes� 
İşb�rl�ğ� Programı kapsa-
mında desteklenen ‘Kara-
den�z Coğrafi İşaretler Ağı 
Projes�’ �le Doğu Karaden�z 
Bölges�’nde coğrafi �şaretl� 
ürünler ve bağlantılı sektör-
lerde �şb�rl�ğ�n�, t�caret� ve 
rekabet gücünü arttırmaya 
yönel�k çalışmalar yapıla-
cak.

Coğrafi �şaretl� ürünle-
r�n ulusal ve uluslararası 
arenada b�l�n�rl�ğ�n� arttıra-
rak yerel ürünler�n marka 
değer�n� yükseltmey� he-
defleyen projede, Avrupa 

1. Sayfadan Devam
G�resun’da yayınlanan resm� �lan ve 

reklam yayınlama hakkına sah�p gazetele-
r�n �mt�yaz sah�pler� ve tems�lc�ler�yle G�-
resun T�caret ve Sanay� Odası toplantı sa-
lonunda düzenlenen toplantıda b�r araya 
gelen Müdür Kaşdaş, yaşanan süreçle �l-
g�l� detaylı b�lg�ler verd�. 

Sorunları meslek�, tekn�k ve ekonom�k 
olmak üzere üç ana başlık altında ele alan 
Kaşdaş, bu problemler�n de el b�rl�ğ�yle 
zaman �çer�s�nde aşılab�leceğ� yönünde 
b�lg�lend�rmelerde bulundu.

Gazete tems�lc�ler� �se öncel�kle G�re-
sun’dak� basın yayın organlarının 
Ordu’ya bağlanmasını doğru bulmadıkla-
rına d�kkat� çekerek, G�resun’a Basın İlan 

Doğu Karaden�z Coğrafi İşaretler Tır’ı
Türk�ye’de tanıtım yapacak

B�rl�ğ� ve Türk�ye eş-
finansmanı �le sağlanan 745 
B�n 850 Avroluk b�r proje 
bütçes� kullanılacak.

Romanya’dan Tehnopol 
Galat� ve Gürc�stan’dan 
Uluslararası İş Gel�şt�rme 
Merkez�n�n ortaklığı �le yü-
rütülecek projede, Doğu Ka-
raden�z’�n coğrafi �şaret tes-
c�ll� 35 ürününün fotoğraf-
larıyla g�yd�r�lecek olan 
‘Doğu Karaden�z Coğrafi 
İşaretl� Ürünler Tır’ı Türk�-
ye’de 3 hafta süreyle tanı-
tım yapacak.

Avrupa B�rl�ğ�’nde (AB) 
coğrafi �şaretl� ürünler�n 80 
m�lyar Avronun üzer�nde 
b�r pazarı olduğunu kayde-
den DOKA Proje Gel�şt�r-
me ve Uygulama B�r�m Baş-

kanı Mehmet Bozdoğan, ül-
kem�zdek� yöresel ürünle-
r�n en az 10 m�lyar Avroluk 
�hracat potans�yel� bulun-
duğunu, Doğu Karaden�z’�n 
bu �hracat potans�yel�n� kar-
şılayacak zeng�nl�ğe sah�p 
olduğunu söyled�.

Kırsal kes�mlerde yaşa-
nan göç problem�n�n orta-
dan kalkması �ç�n bu bölge-
lerde yaşayan �nsanlara coğ-
rafi �şaretl� ürünler�n eko-
nom�k olanaklarının anlatı-
lacağını ve bu ürünlere d�k-
kat çek�leceğ�n� bel�rten 
Bozdoğan, proje kapsamın-
da coğrafi �şaretl� ürünler�n 

potans�yel�n� harekete ge-
ç�rmek �ç�n Romen ve 
Gürcü proje ortaklarıyla be-
raber ‘Coğrafi �şaretler z�r-
ves�’ düzenleyecekler�n� 
söyled�.

Coğrafi �şaret tırının Tür-
k�ye’y� baştan sona 3 hafta 
boyunca gezeceğ�n� �fade 
eden Bozdoğan, proje kap-
samında yapılacak olan sos-
yal medya tanıtım kampan-
yalarının bölgen�n tanıtımı-
na büyük katkı sağlayacağı-
nı ve tanıtımlarda toplamda 
2 m�lyon etk�leş�m hedefle-
d�kler�n� kaydett�.

Türk�ye, Gürc�stan ve 

Romanya’da eş zamanlı yü-
rütülecek olan faal�yetler 
�le projede; coğrafi �şaretl� 
ürünlerde tesc�l, standartlar, 
denet�m ve markalaşma 
g�b� konularda üret�c�ler 
�ç�n eğ�t�m programları dü-
zenleneceğ� ve bu eğ�t�m-
lerden toplam 400 paydaşın 
faydalanacağı bel�rt�ld�.

Ayrıca, Karaden�z hav-
zasının b�nlerce yıllık tar�h 
ve kültüründen beslenen 
coğrafi �şaretl� ürünler�n sos-
yal medyada tanıtımının 18 
aylık yoğun b�r tanıtım kam-
panyası �le gerçekleşt�r�le-
ceğ� kayded�ld�.

G�resun fındığı 24.50 l�radan �şlem görüyor

Kıyı balıkçıları, balık çeş�tler�n�n yok olmasından ş�kayetç�

lanmanın neden olduğunu 
�fade eden Mahmut Yılmaz 
�se, “B�z kıyı balıkçıları ola-
rak tane hesabı balık tutar-
ken büyük tekneler yüzlerce 
kasa hesabı yapıyor. Kara-
den�z’de balık türler�ndek� 
azalmada gırgırların büyük 
etk�s� oldu. 

Gırgırlarda sonar c�haz-
ları kullanılmaya başladık-
tan sonra avcılık her geçen 
yıl ger� g�tt�. Gırgırlar 
büyük küçük demeden yüz-
lerce kasa balık avlıyor 
sonra da �ç�nden �y�ler�n� se-
ç�yorlar. Böylel�kle den�z� 
adeta kuruttular. Denet�m-
lerle b�l�nçs�z avlanmanın 
önüne geç�lmel�d�r” �fadele-
r�n� kullandı.

G�resun basını Ordu’ya bağlanılmasını doğru bulmuyor
Kurumu Şubes� açılması yönünde talepte 
bulundular. 

Gazete yetk�l�ler� konuyu G�resun m�l-
letvek�ller�ne ve beled�ye başkanına da 
�lett�kler�n� �fade ederek, bu konuda ge-
rekl� adımların atılmasını bekled�kler�n� 
kaydett�ler. 

Bu kararın genel kurulla alındığı b�lg�-
s�n� paylaşan Kaşdaş, gazete tems�lc�ler�-
n�n taleb�n�n Basın İlan Kurumu tarafın-
dan alındığını ve konunun büyük olasılık-
la b�r sonrak� genel kurulda değerlend�r�-
leceğ�n� �fade ett�. 

Kaşdaş toplantının ardından G�re-
sun’da merkezde yayınlanan gazeteler� 
tek tek z�yaret ett�kten sonra G�resun’dan 
ayrıldı.

http://info@linra.com.tr
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Cumhur�yet�m�z�n kuru-
luşunun 97’nc� yıldönü-
münde “29 Ek�m Cumhur�-
yet Bayramı” kutlamaları 
çerçeves�nde G�resun Val�s� 
Enver Ünlü, b�r kutlama me-
sajı yayınladı.

Val� Ünlü, yayınladığı 
kutlama mesajında şu �fade-
lere yer verd�.“Değerl� G�-
resunlular, Cumhur�yet�m�-
z�n �lânının 97’nc� yıldönü-

G�resun Beled�ye Başka-
nı Aytek�n Şenl�koğlu, 29 
Ek�m Cumhur�yet Bayra-
mı’nın 97. yıldönümü nede-
n�yle b�r mesaj yayınladı.

Başkan Şenl�koğlu me-
sajında, 29 Ek�m’�n öz yur-
dunda �şgaller� kabullenme-
yen m�llet�m�z�n, İst�klal Sa-
vaşı’yla kenetlenen ruhların 
sarsılmaz �rades�n� ortaya 
koyduğunu söyleyerek şun-
ları kaydett�:

“İmkânsızlıklar �ç�nde 
de olsa m�llet�m�z�n öncel�-
ğ�, bağımsızlığını tes�s 
etmek olmuştur. M�llet�m�z, 
bu b�l�nç ve kararlılıkla, do-
nanım ve �mkân bakımından 
kend�nden üstün olan güç-

G�resun Ün�vers�tes� 
Rektörü Prof. Dr. Yılmaz 
Can, 29 Ek�m Cumhur�yet 
Bayramı’nın 97. yıldönümü 
ves�les�yle b�r mesaj yayın-
ladı.

Rektör Can mesajında, 
“Türk M�llet�n�n verd�ğ� 
zorlu mücadelen�n net�ce-
s�nde kurulan Cumhur�yet�-
m�z�n bugün 97. yaşını kut-
luyoruz. Çok güçlü b�r dev-
let geleneğ�ne sah�p olan 
M�llet�m�z, 97 yıl önce 
bugün Anadolu toprakları-
nın ebed�yete kadar Türk 
yurdu olarak kalacağını tüm 
dünyaya duyurmuştur.

Cumhur�yet, az�z Türk 
M�llet�n�n kadınıyla erke-
ğ�yle, genc�yle yaşlısıyla 

Val� Ünlü’den Cumhur�yet Bayramı mesajı

münü, Mart ayından bugüne 
kadar mücadele ett�ğ�m�z 
Kov�d–19 salgını neden�yle 
alınan tedb�rlere uygun ola-
rak, büyük b�r coşku �le 
�drâk etmen�n heyecanı �çe-
r�s�ndey�z.

29 Ek�m 1923’te Türk�-
ye Büyük M�llet Mecl�s�, 
Teşk�lât-ı Esâs�ye Kanunu-
nun �lk maddes�ne ‘Türk�ye 
devlet�n�n şekl-� hükûmet� 

cumhur�yett�r’ hükmünü ek-
lem�ş ve Gaz� Mustafa 
Kemal Atatürk’ün �fades�yle 
‘Türk m�llet�n�n karakter�ne 
ve âdetler�ne en uygun 
�dare’ şekl� olan Cumhur�-
yet, her sene artan b�r coş-
kuyla kutlana gelm�şt�r.

Sevg�l� G�resunlu hem-
şehr�ler�m,Karakter�m�ze en 
uygun �dare şekl� olan Cum-
hur�yet�n n�tel�kler� ve er-

demler� hep�m�z�n malu-
mu…

Çağdaş, demokrat�k b�r 
sosyal hukuk devlet� olan 
Türk�ye Cumhur�yet�, dün-
yada yaşanan ekonom�k 
kr�zlere rağmen ekonom�s� 
en güçlü ve en büyük 20 
devletten b�r� olmayı başar-
mış, bununla da yet�nmey�p 
kararlı ve güçlü adımlarla 
muasır meden�yetler sev�ye-
s�n�n üstüne çıkmak �ç�n 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
l�derl�ğ�nde canla başla ça-
lışmaya devam edecekt�r.

Türk�ye, dört tarafımızı 
ateş çember�ne almak �ste-
yenlere, onca h�le ve des�se-
ye rağmen bölges�n�n süper 
gücü, dünyanın hatırı sayı-
lır, �st�krarlı ülkes�d�r. Mu-
hakkak bunda, m�llet�m�z�n 
b�nlerce yıllık devlet gele-
neğ�n�n Cumhur�yet �dare-
s�yle taçlandırılması da ayrı-
ca bel�rley�c� b�r etken ol-
muştur.

Az�z G�resunlular,Türk�-
ye Cumhur�yet� Gaz� Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün ç�z-
d�ğ� muasır meden�yetler se-
v�yes�ne ulaşmış olsa da yo-
luna aynı kararlılıkla devam 
etmekted�r. 

Buna h�çb�r güç engel 
olamayacaktır. Türk�ye 
Cumhur�yet�; devlet�yle, m�l-
let�yle sonsuza kadar yaşa-
yacaktır. Yeter k� b�zler 
sah�p olduklarımızın kıyme-
t�n� b�lel�m.

Cumhur�yet, demokras�-
y� gel�şt�ren en �y� s�stemd�r. 
K�ş�n�n hak ve özgürlükler� 
ancak bu s�stem �ç�nde gü-
vencede olab�l�r. Türk M�l-
let� Cumhur�yet’e bağlanıp, 
onu yücelt�p gel�şt�reb�l�rse 
demokras�n�n n�metler�nden 
yararlanır ve çağdaş top-
lumlar �ç�ndek� yer�n� gel�ş-
t�rerek sürdürür.

Bu nedenle Cumhur�yet� 
sah�plenmek her Türk’ün 
m�ll� görev�d�r.Bu duygu ve 
düşüncelerle 97’nc� kuruluş 
yıldönümünde Cumhur�yet 
Bayramınızı kutluyor, başta 
Gaz� Mustafa Kemal Ata-
türk ve s�lah arkadaşları 
olmak üzere, m�ll� mücadele 
şeh�tler�m�z, 15 Temmuz şe-
h�tler�m�z ve bu vatan uğru-
na can verm�ş tüm şeh�tler�-
m�z �le ah�rete �rt�hal eden 
gaz�ler�m�z� rahmetle, ha-
yatta olan gaz�ler�m�z� de 
m�nnet ve şükranla yâd ed�-
yorum.”

BAŞKAN
ŞENLİKOĞLU’NUN 
29 EKİM MESAJI

lerle karşı karşıya gelmek-
ten korkmamıştır. Sarsılmaz 
�manıyla, vatanı �ç�n canını 
feda ederek öz yurdunda 
düşmana karşı tüm dünyayı 
kend�ne hayran bırakacak 
b�r zafere �mza atmıştır. Kur-
tuluş Savaşı’ndak� başarı-
sıyla �sm�n� b�r kez daha ta-
r�he altın harflerle yazdır-
mayı başarmıştır.

En öneml�s� 97 yıl önce 
İst�klal Harb�’m�z� zafere ta-
şıyan, Cumhur�yet�m�ze can 
veren ruh, bugün de d�md�k 
ayaktadır. Bu eşs�z ruh, ser-
g�leyeceğ�m�z b�rl�k, bera-
berl�k ve kardeşl�kle dün ol-
duğu g�b� bugün ve gelecek-
te de vatan toprağında ope-

rasyona asla müsaade etme-
yecekt�r. Büyük mücadele-
lerle kazanılmış Cumhur�-
yet’�n gurur ve onur günü-
nün büyük b�r coşku �le kut-
lanmasını temenn� ed�yo-
rum. Bu duygu ve düşünce-
lerle Türk�ye Cumhur�ye-
t�’n�n yegane kurucusu 
Büyük Önder Gaz� Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere 
s�lah arkadaşlarını tüm şeh�t 
ve gaz�ler�m�z� sevg�, saygı 
ve m�nnetle anıyorum. 29 
Ek�m Cumhur�yet Bayramı-
mız kutlu olsun.”

Rektör Can 29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı’nı kutladı

topyekün b�rl�k ve beraber-
l�k �çer�s�nde verd�ğ� zorlu 
mücadeleler�n net�ces�nde 
�lan ed�lm�şt�r. B�zlere 
düşen bu b�rl�k ve beraber-
l�k ruhunu her zaman, 
bugün ve gelecekte de yaşa-
tarak daha çok çalışmak ve 
üretmek olmalıdır. Yarınla-
rın güçlü Türk�ye’s�n� ancak 
bu şek�lde �nşa edeb�l�r�z.

Yen� b�r çağın eş�ğ�nde 
büyük m�llet, güçlü devlet 
olma yolunda yürümen�n he-
yecanını hep b�rl�kte yaşıyo-
ruz. Destansı b�r mücadele-
n�n sonucunda kahramanla-
rımız tarafından b�ze, geç-
m�ş�m�ze gururla, geleceğ�-
m�ze güvenle bakmamızı 
sağlayacak b�r ülke ve Cum-

hur�yet armağan ed�lm�şt�r. 
M�llet�m�z ve onun bağrın-
dan çıkan kahraman asker-
ler�, dün nasıl k� Anadolu’da 
ülkes�ne, m�llet�ne ve vatan 
topraklarına karşı yönelen 
tehd�tler� bertaraf ett�yse bu 
günde aynı şek�lde her tür 
tehl�key� ve tehd�d� yok ede-
b�lecek güç ve kararlılıkta-
dır. Bağımsızlık ve hürr�yet 
azm�nden vazgeçmeden, ara-
dan geçen 97 yıl boyunca, 
çağdaş dünyada hak ett�ğ� 
yer� alma noktasında devle-
t�m�z ve yüce M�llet�m�z 
öneml� mesafeler katetm�ş-
t�r. İnanıyoruz k�, l�der ülke 
Türk�ye hedefine Cumhur�-
yet�m�z�n 100. yılında çok 
daha net b�r şek�lde yaklaş-
mış olacağız.

Bu ves�le �le, 97. yıldö-
nümünü kutladığımız Cum-
hur�yet�m�z�n kurucusu 
Gaz� Mustafa Kemal Ata-
türk ve s�lah arkadaşlarını, 
Kurucu Mecl�s�m�z�n değer-
l� üyeler�n�, ebed�yete �nt�-
kal etm�ş devlet adamları-
mızı ve vatanın bölünmez 
bütünlüğü �ç�n can veren 
tüm şeh�tler�m�z� rahmetle, 
m�nnetle anıyorum. 29 
Ek�m Cumhur�yet Bayramı-
mız kutlu olsun.” �fadeler�n� 
kullandı.

Bulancak Beled�ye Baş-
kanı Recep Yakar, Cumhur�-
yet’�n �lanının 97. yıl dönü-
münü kutlayarak, “Cumhu-
r�yet, m�llet�m�z�n büyük b�r 
�man gücüyle gerçekleşt�r-
d�ğ� kurtuluş mücadeles�n�n 
eser�d�r” ded�.

Başkan Yakar mesajında, 
“Gaz� Mustafa Kemal Ata-
türk’ün önderl�ğ�nde �st�kla-
l�n� kazanmak �ç�n kurtuluş 
mücadeles� veren şanlı ec-
dadımız n�ce zorluklara rağ-
men destan yazmış ve net�-
ces�nde Cumhur�yet�m�z ku-
rulmuştur. 29 Ek�m 1923 ta-
r�h�nde Cumhur�yet’�n �lanı 
ve m�llet�n kayıtsız şartsız 
egemenl�ğ� kabul ed�lerek 
bağımsızlık mücadeles�n�n 
ruhu ortaya konmuştur. 

Türk�ye Cumhur�yet�, 
Gaz� Mustafa Kemal Ata-
türk’ün hedef olarak ortaya 
koyduğu “muasır meden�-

Başkan Yakar’dan Cumhur�yet Bayramı Mesajı

yetler” yolunda kurulduğu 
günden bu yana demokras�, 
�nsan hakları, eğ�t�m, sağlık, 
b�l�m, ekonom�, ulaştırma 
olmak üzere tüm alanlarda 
öneml� mesafeler kat etm�ş-
t�r. 

İç�nde bulunduğumuz 
konjonktür ülkem�z�n her 
ferd�ne, her kurumuna oldu-

ğu g�b� b�ze de bazı sorum-
luluklar yüklemekted�r.

Bu sorumluluğun b�l�n-
c�nde olarak demokrat�k, s�-
yasal, kültürel, sosyal alan-
larda olduğu g�b� özell�kle 
de teknoloj�k ve ekonom�k 
gel�şmeye önem vererek ata-
larımızdan aldığımız Cum-
hur�yet m�rasını gelecek ne-
s�llere, �ç�nde yaşanılan 
asrın sorunlarına cevap ve-
recek şek�lde gel�şt�rerek 
ulaştırma yolunda em�n 
adımlarla �lerl�yoruz

Bu ves�le �le bu toprak-
lar �ç�n gözünü kırpmadan 
canını seve seve veren az�z 
şeh�tler�m�z� b�r kez daha 
rahmet ve m�nnet �le anıyor, 
Cumhur�yet Bayramımızın 
97. yılını yürekten kutluyo-
rum” �fadeler�n� kullandı.

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı Fat�h Dönmez, Tuz 
Gölü Yeraltı Doğal gaz Depolama Gen�şletme Proje Sahası 
�ncelemes�nde yaptığı açıklamada, “Hedefim�z 2023’te, 
Cumhur�yet�m�z�n 100’üncü yılında bu projeler� hayata ge-
ç�rmek" ded�. Bakan Dönmez, "Burası da 2023 �t�bar� �le �ş-
letmeye geçecek. Oradan ürett�ğ�m�z gazı özell�kle yaz ay-
larında tüket�m� düşük olduğu anlarda bu depolarımızda de-
polamış, stoklamış olacağız. O açıdan kaynak, tüket�m ve 
depo denges� açısından bu proje son derece stratej�k b�r ko-
numda" �fadeler�n� kullandı.

Tuz Gölü Yeraltı Doğal gaz Depolama Gen�şletme Proje 
Sahası gez�s� �ç�n Aksaray’a gelen Enerj� ve Tab�� Kaynak-
lar Bakanı Fat�h Dönmez depo ve sondaj alanlarında �nce-
lemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada Türk�ye’n�n 
en büyük depolama tes�s� olduğuna d�kkat çeken Bakan 
Dönmez, “2017 yılında Cumhurbaşkanımızın teşr�fler�yle 
�lk gaz verme tören�n� y�ne burada yapmıştık. İç�nde bulun-
duğumuz mevs�m �t�bar� �le kalan d�ğer 6 kavernanın da �lk 
gaz verme �şlemler�n� an �t�bar� �le başlatıyoruz. İnşallah 
onlar da önümüzdek� N�san’a kadar dolmuş olacak. Öte ta-
raftan geçt�ğ�m�z yıl bu projen�n kapas�te gen�şletme �ş�n�n 
�hales�n� yapmış ve temel�n� atmıştık. Onunla b�rl�kte 1.2 
m�lyar metreküplük kapas�tey� 5.4 m�lyar metreküpe çıkar-
mış olacağız. Öte yandan S�l�vr�’de y�ne devam eden çalış-
mamız var. Orada da şu anda mevcut hal�yle yaklaşık 3.5 
m�lyar metreküp yeraltı depolamamız var. Orayı da 4.5 m�l-
yar metreküplere çıkartmış olacağız. Bu 2 proje de b�tt�ğ�n-
de Türk�ye’de 10 m�lyar metreküplük doğalgaz depolama 
kapas�tes�ne ulaşmış olacağız. Hedefim�z 2023’te, Cumhu-
r�yet�m�z�n 100’üncü yılında bu projeler� hayata geç�rmek. 
Bu projede b�n 200 �le b�n 500 �nsanımız çalışıyor. Yerl� ya-
bancı �nsanlarımız var ama büyük b�r kısmı yerl� �nsan kay-
nağımızdan oluşuyor” ded�.

Karaden�z gazı Tuz Gölü yeraltı
depolama sahasında depolanacak
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yaptığı son toplantı-
da Giresunspor kulübüne 12 bin TL para cezası vermeyi ka-
rarlaştırdı.

Yeşil-beyazlı kulüp, Adanaspor ile geçtiğimiz Çarşamba 
günü oynanan karşılaşmanın öncesi ve sonrası yetkisi ol-
mayan kişilerin T alanında bulunmalarından dolayı talimat-
lara aykırılık nedeniyle ihtar cezası alırken, mensuplarının 
müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çek-
tirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin 
TL ile cezalandırıldı. Aynı müsabakada skor tabelasında yer 
alan saatin 90. dakikada durdurulmamasından dolayı tali-
matlara aykırılık nedeniyle ise yine ihtar cezası verildi. Öte 
yandan kulüp görevlisi Ergün Kırömeroğlu ise akredite 
edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara ay-
kırılık nedeniyle ihtar cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, ileri bir tarihe ertele-
nen Altay-Giresunspor karşılaşmasını milli arada oynatmayı 
planladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanması gereken müsabaka 
İzmir temsilcisinde 34 pozitif vaka tespit edilmesinin ar-
dından ileri bir tarihe ertelenmişti. 

O karşılaşmanın dokuzuncu hafta maçları sonunda lige 
verilecek arada oynatılmasının düşünüldüğü edinilen bilgi-
ler arasında.

Giresunspor’a konuk ola-
cak olan Ümraniyespor oyna-
dığı altı karşılaşmada üç 
puan sevinci yaşayamadı.

Sezona Royal Hastanesi 
Bandırmaspor’u yenerek baş-
layan Ümraniyespor, ardın-
dan oynadığı beş karşılaşma-
nın üçünde mağlup oldu, iki-
sinde ise sahadan eşitlikle ay-
rıldı. Ümraniyespor, 3 puana 
olan özlemini Giresunspor’u 
yenerek sonlandırmak istiyor.

Giresunspor ile aynı ligde mücadele 
eden Ankaraspor’da teknik heyette kan de-
ğişikliğine gidildi.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in yerine 
son olarak Eskişehirspor’da görev yapan 

Basketbol Hakemi veya Masa Görevlisi olmak isteyen-
lerin katılabileceği kurslar, 2 Kasım 2020 Pazartesi günü 
TBF Akademi’de başlıyor.

2.11.2020 – 30.11.2020 Dönemi için Aday Hakem ve 
Masa Görevlisi başvuruları, 2 Kasım 2020 Pazartesi günü 
saat 10.00’da başlayacak ve kayıtlar, 23 Kasım 2020 Pa-
zartesi günü saat 18.00’de tamamlanacak. Başvurular, aka-
demi. tbf. org. tr adresinden yapılmaktadır. TBF Akademi’de 
farklı bir alanda devam eden üyeliği olan kişiler kendi pro-
fil sayfalarına giriş yaptıktan sonra profil alanlarında yer 
alan “Yeni Başvuru” sekmesine tıklayarak başvurularını ya-
pabilirler.

G�resunspor’a
12 b�n l�ra ceza

Ümran�yespor 6 maçtır kazanamıyor

Aday Hakem ve Masa
Görevl�s� Kursları Başlıyor

Ankaraspor’da Mustafa Özer dönem�

Mustafa Özer getirildi. Sezon sonuna kadar 
anlaşma yapılan Özerin yardımcılığını Cem 
Karaca ve Turan Kaynar yapacak. Volkan 
Arat atletik performans antrenörü, Gönen 
Köse atletik performans-analiz antrenörü, 

Maçın m�ll� arada oynanması gündemde
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Giresunspor’un kanat oyuncuların-
dan Caner Hüseyin Bağ, Ümraniyes-
por maçı öncesinde tek düşüncelerinin 
3 puan olduğunu ifade etti.

Oynadıkları son beş karşılaşmada 
11 puan aldıklarını ve bu olumlu so-
nuçların devamını getirmek istedikleri-
ni kaydeden tecrübeli futbolcu; “Takı-
mımızda iyi bir birliktelik ve hava var. 
Hepimiz Giresunspor’u başarıya nasıl 
taşırız sadece onu düşünüyoruz. Aklı-
mızda sadece Ümraniyespor müsaba-
kası var. Çıkacağız ve kazanmak adına 
ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Altay deplasmanından döndükten sonra 
bir gün dinlenen ve Salı akşamı yaptığı ant-
renmanla kolları sıvazlayan Giresunspor 
dün yaptığı antrenmanla mesaiye devam 
etti.

Yeşil-beyazlı ekip dün taktik ağırlıklı bir 
antrenman uyguladı. Çotanaklar’da oyuncu-
ların formaya sahip olabilmek için hırslı bir 
şekilde çalışması teknik adam Hakan 
Keleş’in yüzünü güldürüyor. Öte yandan Gi-
resunspor bugün yapacağı şut ve taktik id-
manıyla mesaiye devam edecek.

Giresunspor’un sezon ön-
cesinde renklerine dahi ettiği 
oyunculardan sadece Madin-
da formayı sırtına geçireme-
di.

Geride kalan sezon Anka-
ra Keçiörengücü’nün başarısı 
için ter döken orta saha 
oyuncusu, takıma en son ka-
tılan oyunculardan olduğu 

Giresunspor yöneticilerinden Sinan Akgün, Ümraniyes-
por karşısında galip geleceklerine inanıyor. Akgün; “Her 
geçen hafta daha iyi bir seviyeye geliyoruz. Takımımız iyi 
bir yolda. Ümraniyespor ile çok önemli ve zorlu bir karşı-
laşma oynayacağız. Galip gelerek yolumuza devam edece-
ğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Giresunspor maçlarını yeni stadında oynayacağı 
günü sabırsızlıkla bekliyor. 

Mevcut stadındaki zeminin futbol oynamaya son de-
rece elverişsiz olması nedeniyle maçlarını Çotanak Spor 
Kompleksi’nde oynamak için TFF’ye başvuran Yeşil-
beyazlılar, gelecek yanıtı bekliyor. 

Teknik adam Hakan Keleş; “Bizim elimizde olsa star-
tı Cumartesi günkü Ümraniyespor maçıyla veririz. İnşal-
lah en kısa sürede yeni stadımız ile ilgili karar alınır” 
dedi.

Giresunspor’un teknik adamı Hakan Keleş, 
TFF 1. Ligde kolay maç olmadığını ifade ederek; 
“Bu nedenle her karşılaşmaya aynı konsantre ile 
hazırlanmak zorundasınız” dedi.

Hakan Hoca; “Bu ligde kolay maç yok. Olma-
dığını da en son sahamızda oynadığımız Adanas-
por müsabakasında gördük. İlk 25 dakikada iki 
farkı yakaladığımız o maçta bir ara yenik duruma 
düştük. Sonucunda kazandık ama o karşılaşma 

Cumartes� Ümran�yespor �le karşılaşacak olan Yeş�l-beyazlılarda Hakan Hoca: “Rak�b�n son haftalarda aldığı sonuçlar bu 
maçın kolay geçeceğ� anlamına gelmes�n. Kend� ev�m�zde oynayacağımız karşılaşmaları fires�z ger�de bırakmak zorundayız”

“Maçın kolayı olmaz”
bize çok güzel bir ders oldu. Son düdük çalma-
dan kazandık diye düşünürseniz bu size pahalıya 
patlayabilir” şeklinde konuştu.

3 SESLERİ
Cumartesi günü oynayacakları Ümraniyespor 

maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını 
dile getiren genç teknik adam; “Rakibin son haf-
talarda aldığı sonuçlar bu maçın kolay geçeceği 
anlamına gelmesin. Her maçın kendine göre zor-

luğu var. Ümraniyespor kötü gidişatını sonlandır-
mak isteyecektir. Bizim bir hedefimiz, bir oyun 
şablonumuz var. İstediklerimizi sahaya yansıtabi-
lirsek, 90 dakikanın sonunda sevinen taraf biz 
oluruz. Hedefimiz bir üst lig ve bu nedenle özel-
likle kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmaları 
firesiz geride bırakmak zorundayız. İnşallah haf-
tanın kazananlarından olmayı başaracağız” diye 
konuştu.

Caner: “Tek düşüncem�z 3 puan”

Koronavirüs salgını sonrasında satışı artan kolonya artık Giresuns-

por’un resmi ürünlerinin satıldığı Çotanak Store’de de satılıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Güzel kokusu ile misafirlerinize 

ikram edebileceğiniz Giresunspor modeli ile birleşen limon kolonyası-

nı Çotanak Store mağazamızdan satın alabilirsiniz” denildi.

Her eve lazım

Giresunspor gollerinin büyük bir çoğun-
luğunu maçların ikinci yarısında filelere bı-
raktı. 

Yaptığı altı maçta kalecileri 11 kez avla-
yan Çotanaklar, bu gollerin sekizini ikinci 
devrelerde, üçünü ise ilk yarılarda kaydetti.

Çotanaklar, Adanaspor müsabakasının 

Goller �k�nc� yarıda
her iki yarısında da ikişer gol atma başarısı 
gösterirken, Bursa’da her iki yarıda birer 
kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 

Boluspor karşılaşmasının ikinci 45’inde 
iki, Balıkesirspor, Ankaraspor ve Menemens-
por maçlarının ikinci bölümünde birer kez 
gol atmayı başardı.

Cumartesi günü Giresunspor’a konuk olacak 
olan Ümraniyespor’da zorlu mücadele öncesin-
de teknik heyet değişikliğine gidildi.

Sezona başladığı hocası Sait Karafırtınalar 
ile ayrılık yaşayan İstanbul ekibi, Giresunspor 
maçı öncesinde göreve Recep Uçar’ı getirdi. 
Uçar ilk sınavını Çotanaklar’a karşı verecek.

Rak�p yen� hocasıyla

Yen�lerden sadece O oynayamadı
için hazır olmadığından şans 
bulamamıştı. 

Kadro yapan altı yabancı-
nın performansından ötürü 
Madinda henüz Çotanak ar-
mayı sırtına geçiremedi. Öte 
yandan geçen seneki kadro-
da da yer alan Milinkoviç de 
henüz bu sezon oynayama-
yanlardan.

Akgün: “Gal�p geleceğ�z”

Gün sayıyorÇotanak çalışıyor
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